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Abstract: History of Antagonism in the Attitudes towards Female Fertility  
in Judaism – An Overview 
Fertility of women has always been at the forefront of religions. Ancient religions 
considered both spontaneous abortion and termination of pregnancy a natural 
phenomenon. It was of no concern to the religious authorities. However, if a newborn 
regarded as a complete human being had died, his death should have been retaliated 
with the death penalty for the murderer. The Torah states - in accordance with the Code 
of Hammurabi - a financial penalty for abortion if a woman stayed alive. If she died, 
the rule was to give the life of the murderer for her life. Talmud, Zohar, and responsa of 
the Holocaust push further the boundaries of perceiving criminality of abortion and a 
value of a woman’s life. Contemporary rabbis are monitoring closely the medical 
research and the most common diagnoses associated with the fertility of women. 
Subsequently they try to give searching people instructions according to halakha. Their 
opinion has to be expressed only after careful examination and addressed always just to 
a particular case of potential pregnancy termination.  
 
Kľúčové slová: Boh. Dekalóg. Fertilita. Holokaust. Interrupcia. Neplodnosť. Pôrod. 
Talmud. 

 

 1 Úvod do problematiky 
Oblasť ľudskej fertility stála v popredí záujmu prvotných ľudských spoločenstiev a stále stojí 

v popredí súčasného medicínskeho a farmaceutického výskumu. Na jednej strane sa vyvíjajú metódy 

záchrany prokreačných schopností človeka, a na druhej sa pracuje na sofistikovaných metódach 

zamedzenia fertility. Z tej prvej sféry si všímame pozoruhodné výsledky lekárskej vedy a zručnosti, 

najmä keď ide o záchranu predčasne narodených detí. Najmenšie zaznamenané predčasne narodené 

deti, ktoré prežili sú:1 

1. Madeline Mann (nar. 1989) – 281 g (9.9 oz) – svetový rekord najmenšieho narodeného 

bábätka do r. 1989. V súčasnosti je úspešnou študentkou psychológie.  

                                                           
1 GAYLE, Damien. 2011. 'She's a little miracle': Baby born at 24 weeks weighing just 9oz becomes world's third 
smallest to survive.  In MailOnline, Associated Newspapers Ltd. [online]. 2011 [21.06.2012]. Dostupné na 
internete: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2074459/Third-smallest-baby-born-survive-thriving-born-
nearly-months-early-weighing-just-9oz.html. VAT Number: GB 243571174. 



MONIKA ZAVIŠ 

 76 

2. Rumaisa Rahman (nar. 2004) – 26 týždňov, 261 g (9.2 oz), hmotnosť ako 18 týždňový fetus.2 

3. Melinda Star Guido (nar. 2011) – 24 týždňov, 269 g (9.5 oz). 

Keďže uterus zohráva pri prokreácii jedinečnú a kľúčovú úlohu, výskumy z posledných rokov sú 

zamerané práve na možnosti jeho transplantácie. V roku 2010 v časopise Human Reproduction 

informoval švédsky lekársky kolektív Enskog,  A. - Johannesson, L.  – Chai,  DC -  Dahm-Kähler, P. – 

Marcickiewicz, J. – Nyachieo,  A. – Mwenda, JM – Brännström, M. o metódach a výsledkoch 

transplantácie utera u 5 samíc paviána. Nadviazali na výsledky transplantácie utera u hlodavcov. Z 5 

jedincov sa transplantát uchytil u 2.3 Na tieto poznatky nadviazal tím lekárov z Tokia v zložení Kisu, I. 

– Mihara, M. – Banno, K. – Hara, H. -  Yamamoto, T. – Araki, J. – Iida, T. – Hayashi, Y. – Moriguchi, 

H. – Aoki, D., ktorý v januári tohto roku prezentoval výsledky svojej práce v časopise Archives of 

Gynecology and Obstetrics. Transplantáciu utera realizoval tím u dvoch samíc opice Macaca 

fascicularis. Jedna po dvoch dňoch umrela, a druhá síce preukazovala určité problémy po 

transplantácii, ale transplantát sa uchytil.4 Pri týchto výsledkoch sa môžu tešiť na perspektívnu 

budúcnosť nielen vedci, ale predovšetkým neplodné ženy, ktoré túžia po materstve. 

Na druhej strane štatistické údaje o počte vykonaných interrupcií5  podľa WHO hovoria, že sa 

každoročne  na celom svete rozhodne pre interrupciu okolo 40 do 50 miliónov žien, ktoré neplánovane 

otehotneli. Prakticky to činí okolo 125,000 interrupcií na deň.6 Podľa najnovších informácií, ktoré 

zverejnil The Center for Bio-Ethical Reform je ročný počet interrupcií 42 miliónov, z čoho sa denne 

vykoná 115,000. 83% všetkých interrupcií sa udeje v rozvojových, a 17% v rozvinutých krajinách.  

Na základe sociálno-ekologického prieskumu Vernona Reynoldsa a Ralpha Tannera z roku 1983 

sa zisťovalo, aký vplyv majú tradície svetových náboženstiev na podporu reprodukcie či jej 

obmedzenie, ako aj starostlivosť o už narodených. Ich východiskom bolo tvrdenie, že náboženská 

tradícia bola formovaná ekologickými podmienkami života skupiny, napr. že sa v oblasti častých 

                                                           

2 K dlhobému pediatrickému výskumu prípadov Madeline Mann a Rumaisy Rahman pozri: MURASKAS et al. 
(2012). Long-term Follow-up of 2 Newborns With a Combined Birth Weight of 540 Grams. In Pediatrics. ISSN 
0031-4005, 2012, 129:1, e174 – e178. 
3 Bližšie pozri: ENSKOG,  A. - JOHANNESSON, L.  – CHAI,  DC -  DAHM-KÄHLER, P. – 
MARCICKIEWICZ, J. – NYACHIEO,  A. – MWENDA, JM – BRÄNNSTRÖM, M. 2010. Uterus 
transplantation in the baboon: methodology and long-term function after auto-transplantation. In Human 
Reproduction. ISSN 0268-1161, 2010, Aug; 25(8), s. 1980-7.   
4 Bližšie pozri: KISU, I. – MIHARA, M. – BANNO, K. – HARA, H. -  YAMAMOTO, T. – ARAKI, J. – IIDA, 
T. – HAYASHI, Y. – MORIGUCHI, H. – AOKI, D. 2012. A new surgical technique of uterine auto-
transplantation in cynomolgus monkey: preliminary report about two cases. In Archives of Gynecology and 
Obstetrics. ISSN 0932–0067, 2012,  Jan; 285(1), s. 129-37. 
5 Abortus alebo potrat je pojem označujúci vypudenie alebo odstránenie plodu z maternice pred ukončením 28. 
týždňa tehotenstva, keď sa plod ešte nepovažuje za schopný samostatného prežitia. Potrat môže byť samovoľný 
(spontánny) alebo umelý, ktorý sa nazýva interrupcia. Umelé prerušenie tehotenstva sa dnes prevažne robí 
pomocou vákua, kým v minulosti to bolo kyretážou. Všeobecne platí, že je zákrok pre ženu čo najbezpečnejší 
vtedy, keď je čo najskorší. Pri niektorých poruchách sa spontánne potraty opakujú, tzv. habituálny potrat. 
Registráciou, kvantifikáciou a hodnotením výskytu potratov sa zaoberá štatistika potratovosti. Bližšie pozri: 
Abortus. Interrupcia. Potrat. In Velký lékařský slovník. 5. vydanie. Praha : Maxdorf, 2005, ISBN 80-7345-058-5. 
S. 2, 421, 728. K legislatívnej stránke abortu bližšie pozri: Abortion. In Religion Past & Present : Encyclopedia 
of Theology and Religion. Volume I. Leiden – Boston : Brill, 2007, ISBN 978-90-04-14666-2. S. 9 – 10. 
6 Abortions worldwide this year. 2012. In Worldometers. [online]. 2012 [22.06.2012]. Dostupné na internete: 
http://www.worldometers.info/abortions/  
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záplav a zemetrasení prízvukovala plodnosť a reprodukcia. Zistili, že náboženské tradície „pôsobia 

ako biologické odkazy sprostredkované kultúrou.“7 Stratégie prežitia sú z minulosti prenášané do 

prítomnosti a náboženstvo je primárnym súhrnom reprodukčných pravidiel, akoby druhom 

„rodičovskej investičnej príručky“. Toto je však iba jedna dimenzia adaptačných funkcií náboženskej 

tradície.  

Keďže bola súvislosť náboženského presvedčenia a rastu populácie empiricky dokázaná, v USA 

populačné štatistické údaje zahŕňajú aj klasifikáciu na základe náboženskej príslušnosti klientiek, ktoré 

podstupujú interrupciu. Vyzerá nasledovne:  

• protestantky – 37,4% 

• katolíčky – 31, 3% 

• židovky – 1,3% 

• ženy bez náboženského vyznania – 23,7% 

• evanjelikálky, ktoré sa deklarujú ako znovuzrodené – 18%.8 

Z uvedeného je ostentatívny údaj, že židovky podstupujú interrupciu v minimálnom počte. V akej 

miere ovplyvňuje ich viera a náboženská príslušnosť rozhodovanie o interrupcii? Aké sú nábožensko-

legislatívne, historické korene a tradícia, na základe ktorých môžeme pochopiť súčasný percentuálny 

výsledok interrupcií u žien hlásiacich sa k židovstvu? V našej štúdii sa pokúsime dať odpoveď na tieto 

otázky.  

 

2 Od stvorenia po pokus faraóna o maskulínnu intanticídu Hebrejov v Egypte 

V Starej zmluve je problematika fertility aktuálna od prvých stvorených zvierat a ľudí. 

Potomkovia sú chápaní ako prejav Božej priazne a neplodnosť zase ako Božie odopretie plodu života, 

napr. v prípade Ráchel, ktorá dlho nemohla mať deti (1M 30:2). Hrozba staroby a následná 

neschopnosť otehotnieť trápila aj patriarchu Abraháma a jeho ženu Sáru; Zachariáš a Alžbeta mali 

rovnaký problém. V oboch prípadoch však zasiahol Boh otvorením života ženy vtedy, keď už 

pominula každá nádej. Biblické príbehy predstavujú oblasť fertility ľudí ako najcitlivejšiu 

a najrozhodujúcejšiu v ich vzťahu a dôvere Bohu. Moc Božia sa dokazuje pri tých ľuďoch a v takom 

veku, keď už neexistujú žiadne racionálne vysvetlenia, ako mohlo prísť k oplodneniu. Viera 

vyčerpaných utrpením prostredníctvom daru v potomkovi ožíva a ich skúsenosť s tvrdením, že Bohu je 

možné všetko, sa stáva hlavným motívom ich bytia.  

Rast populácie Izraelcov v Egypte znepokojoval egyptského kráľa (2M1:8), ktorý nastúpil po 

období patriarchov a Jozefa už nepoznal. Predchádzajúca taktika útlaku ľudu a väčšieho zaťaženia 

                                                           
7 Bližšie pozri: WULFF, David M. 1997. Psychology of Religion : Classic and Contemporary. 2. vydanie. New 
York : John Wiley & Sons, 1997. 760 s. ISBN 978-0-471-03706-4. 
8 Abortion Facts. 2012. In The Center for Bio-Ethical Reform. [online]. 2012 [22.06.2012]. Dostupné na 
internete:  http://www.abortionno.org/Resources/fastfacts.html.  
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prácou nezabránili rastu hebrejskej populácie. Ďalšie konkrétne opatrenia urobil vydaním príkazu 

hebrejským pôrodným babám menom Sifrá a Púá9: „Keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, 

dávajte pozor na pohlavie; ak je to syn, usmrťte ho, ak však dcéra, nechajte ju nažive. “ 2M1:16. 

Pôrodné baby sa však báli Boha a preto faraónov príkaz nedodržali s vysvetlením, že hebrejské ženy 

porodia prv, než k nim príde pôrodná baba. Boh obe požehnal potomstvom a hebrejský národ zosilnel. 

Neúspešnosť tohto opatrenia viedla k novému príkazu faraóna: „Každého narodeného chlapca hoďte 

do Nílu a každú dcéru nechajte nažive.“ 2M1:22.  

Keďže sa tieto udalosti Hebrejom prihodili v Egypte, je potrebné poznať kontext ponímania 

ľudskej fertility, v ktorom žili. O fertilite žien v starovekom Egypte pojednávajú tri zo všetkých 

zachovaných medicínskych papyrusov: Káhunský, Berlínsky a Carlbergský papyrus. Dozvedáme sa 

v nich o existencii testov plodnosti žien, gravidity a zisťovania pohlavia ešte nenarodeného dieťaťa. 

Napriek vysokej mortalite novorodencov bolo rodičovstvo plánované a tehotenstvo regulované. 

Antikoncepcia na prírodnej báze bola zhotovovaná z mletých datlí, akácie, plodov rohovníka 

zmiešaných s medom. Aplikovala sa lokálne. Nikde sa nedočítame o tom, že by bola antikoncepcia 

považovaná za hriech, ba ani za záležitosť, ku ktorej má mať náboženstvo nejaké stanovisko. Podobne 

bolo tomu aj s potratom, ktorý si vyvolávali pitím vína na lačno. Regulácia tehotenstva bola 

považovaná za prirodzenú záležitosť. Na druhej strane považovali Egypťanky dobrý pôrod za výsostnú 

záležitosť priazne bohov. Počas pôrodu bohatej rodičke asistovali slúžky, a v prípade roľníckych žien 

susedky. Pôrod prebiehal čupiac, sediac na pätách alebo na pôrodnej stoličke.10 O pôrode Hebrejok 

píše Kennet, že prebiehal postojačky, čupiac alebo použitím stoličky, ktorá pripomínala hrnčiarovo 

otočné koleso. Pôrodu sa zriedkavo zúčastňovali pomocníčky, a ak nejaké boli, išlo o vydaté ženy.11 

V 1Sam 4:19, 20 je uvedené, že Pinchásova manželka rodila skrčená a keď po pôrode umierala, boli 

pri nej ženy, ktoré sa jej prihovárali. U Ez 16:4 čítame, že sa dieťaťu po narodení odrezala pupočná 

šnúra, umylo sa, vydrhlo soľou a zavinulo sa do plienok12. Kolíska sa nespomína a predpokladá sa, že 

dieťa bolo uložené na zem alebo na posteľ.  

 Dejiny prekladu biblického textu o faraónovej koncepcii maskulínnej infanticídy z 2M1:16 

disponujú niekoľkými otáznikmi. Prvým z nich je preklad slova hajja: je to označenie pôrodnej 

asistentky alebo rodiacej ženy? Symmachus, Hieroným a Rashi zastávali názor, že išlo o pôrodné 

                                                           
9 Podľa Cooka (1970) boli tieto ženy Egypťankami a mali egyptské mená. Bližšie pozri: COOK, F. C. 1970. The 
Bible Commentary : Exodus-Ruth. 11. vydanie. Michigan : Grand Rapids, Baker Book House, 1970. 479 s. ISBN 
0-8010-0503-5. S. 8. 
10 Bližšie pozri: ZAVIŠ, Monika. 2009. Posvätnosť života dieťaťa vo vybratých starovekých náboženstvách 
a v biblickom Izraeli. Ochrana života X : Dôstojnosť človeka od počatia. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. ISBN 978-80-8082-327-6, s. 108 – 117. 
11 Bližšie pozri: KENNET, R. H. 1933. Ancient Hebrew Social Life and Custom as Indicated in Law Narrative 
and Metaphor. London : Oxford University Press Amen House, 1933. 114 s. Sine ISBN. S. 7. 
12 Plienky sa spomínajú aj u Joba 38:9, avšak metaforicky, v zmysle, že je mrákava Bohom daná moru za 
plienky.  
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asistentky, resp. ženy, ktoré sa vyznali v pôrodníctve. LXX, Theodotion a Aquila sa na druhej strane 

prikláňali k názoru, že ide o rodičky.13 Presadil sa prvý preklad. 

Komentátori sa nezhodujú ani v názore, prečo sú zo všetkých pôrodných asistentiek uvedené 

iba Sifrá a Púá. Rashi zastával názor, že dôvodom ich menovitého uvedenia bolo to, že obe boli 

vedúcimi cechu. Cassuto však pripisuje tento fakt poetickej povahe príbehu. Noth vidí dostatočnosť 

uvedenia mien 2 pôrodných báb v tom, že Izraelci v tej dobe ešte žili v Egypte blízko seba a ich počet 

nebol až taký veľký, aby pôrodnosť nedokázali regulovať dve ženy.14 Podobne aj v otázke etnickej 

príslušnosti týchto žien nezastávajú bádatelia jednotný názor. Dilema spočíva v preklade textu: išlo 

o hebrejské pôrodné asistentky, alebo pôrodné asistentky spomedzi Hebrejov? LXX a Josephus Flavius 

pripúšťajú možnosť, že išlo o neizraelské ženy, ktoré pôsobili medzi Hebrejmi. Na toto tvrdenie 

nadväzuje Cook (1970), ktorý povedal, že egyptské mená pôrodných asistentiek naznačujú to, že boli 

Egypťankami žijúcimi medzi Hebrejmi. Rashi však tvrdil, že ide o hebrejské mená – obe semitské 

mená majú svoj význam: Sifrá znamená čestná a toto meno sa objavuje aj na zozname egyptských 

otrokov v 13. dynastii; Púá znamená nádherná a toto meno nájdeme aj v ugaritskom príbehu 

o Aqhátovi. Podľa Jacoba potreboval faraón z praktických dôvodov na dosiahnutie svojho cieľa 

niekoho Hebrejom vlastného. Na druhej strane sú argumenty, že by faraón nikdy nemohol počítať so 

zradou vlastného ľudu zo strany Hebrejok, a preto by sa na ne ani neobrátil. Childs (1974) tvrdí, že 

toto podporuje aj tvrdenie, že sa asistentky báli Boha, čo je v príbehu podané ako veľké prekvapenie, 

s ktorým faraón pri Egypťankách nemohol počítať. Mazorétsky text akceptoval prvú možnosť 

prekladu, a to, že boli pôrodné asistentky Hebrejkami.15 Podľa Clementsa (1972) je označenie Hebreji 

spájané s Izraelcami v Egypte skôr označením ich sociálneho statusu než rasy. Babylonské označenie 

Habiru a egyptské ́Apiru pre skupinu Hebrejov vždy vystihovalo ich nízky sociálny status. Išlo 

o postavenie nachádzajúce sa medzi otrokmi a slobodnými občanmi, možno postavenie 

prisťahovalcov. Clements teda uprednostňuje pochopenie označenia Hebrej v zmysle človek z nízkej 

vrstvy obyvateľov. V súvislosti s pôrodnými asistentkami z 2M zastáva však Clements názor, že išlo 

o Izraelky.16  

Rezíduum tohto konania proti Hebrejom sa v dejinách vyskytuje niekoľkokrát; nájdeme ho aj 

v stredoveku – v období morovej epidémie a inkvizície, ale aj v 20. storočí v podobe holokaustu. 

 

 

                                                           
13 Bližšie pozri: PROPP, William H. 1999. Exodus 1 – 18 : A New Translation with Introduction and 
Commentary. 5. vydanie. New York : The Anchor Bible Doubleday, 1999. 680 s. ISBN 0-385-14804-6. 
14

 Bližšie pozri: NOTH, Martin. 1962. Exodus : A Commentary. 1. vydanie. Philadelphia : The Westminster 
Press, 1962. 283 s. Sine ISBN. 
15 Bližšie pozri: CHILDS, Brevard S. 1974. The Book of Exodus : A Critical, Theological Commentary. 1. 
vydanie. Philadelphia : The Westminster Press, 1974. 659 s. ISBN 0-664-20985-8. S. 16-17, 20.  
16 Bližšie pozri: CLEMENTS, Ronald E. 1972. Exodus. 1. vydanie. Cambridge : At the University Press, 1972. 
248 s. ISBN 0-521-08218-8. S. 14.  
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3 Od vydania Dekalógu po Talmud 

Chápanie hodnoty života ženy, jej práv, ako aj statusu plodu musíme vnímať v kontexte 

Dekalógu, ktorý je zaznamenaný ako elohistický Dekalóg 20: 1 – 17, jahvistický Dekalóg 2M 34 

a opakovanie zákona v 5M 5. 

V 5M5:21 je žena blížneho vymenovaná ako prvá z vecí, po ktorých nesmie túžiť ten, komu 

nepatria. Okrem ženy sú vymenované: dom, pole, sluha, slúžka, vôl, osol a sumárne všetko, čo patrí 

inému. V prikázaní o odpočinku počas Šabbátu je však žena vynechaná. V 2M20:17 je poradie vecí, 

ktoré človek nesmie požiadať vzhľadom na 5M5:21 obrátené – najprv je uvedený dom, a až potom 

žena a za ňou aj ostatné veci. V prikázaní o dni sviatočného odpočinku sa žena nespomína.  

Je možné, že práve v rámci zákazu zhotovovania vyrezávaných modiel (pesel) a podoby 

(temūnā)17 máme dočinenia  aj so zákazom veľmi populárnych náramkov plodnosti. V praveku 

a staroveku zvykli ženy nosiť náramky plodnosti, o ktorých verili, že im zabezpečia plodnosť. 

V období, o ktorom informujú starozmluvné príbehy, bola aj medzi Izraelkami rozšírená táto prax. 

Náramky síce plnili dekoračnú funkciu, ale ich primárnou úlohou bolo substitučne zabezpečovať žene 

neustále vzývanie božstiev plodnosti. Na náramkoch bývala znázorňovaná bohyňa Astarté alebo 

abstraktné symboly, ako napr. trojuholník, symbolizujúci ženské genitálie. Medzi africkými kmeňmi 

sú stále rozšírené náramky plodnosti zo železa, medi alebo srsti slona. Medzi starovekými 

Egypťankami Strednej ríše a Druhého medziobdobia bolo rozšírené aj použitie amuletu zo slonoviny, 

ktorý mal tvar polmesiaca a rytiny zoomorfných božstiev plodnosti. Tento amulet sa kládol rodičke na 

brucho, aby zabezpečil šťastný pôrod. Archeológovia našli 150 takýchto amuletov.18  

Izraelci sa po príchode do Kanaánu ocitli v nábožensko – sociálnom  prostredí dominancie 

kultov plodnosti Dagana, Baala, Adonisa, Tammuza, Innany a ostatných božstiev prednej Ázie.19 

Texty z Ugaritu informujú aj o existencii sakrálej prostitúcie, ako o dôležitom fenoméne kultu 

plodnosti. O rozšírenosti kategórie tohto chrámového personálu známeho pod pojmom qᵉdēšōt 

(sakrálne prostitútky) v celej severozápadnej semitskej oblasti informovali Herodotos, Strabón 

a Lukianos. Starozmluvní proroci konštatovali preberanie tejto praxe Izraelcami a varovali vyvolený 

ľud pred ňou: „Ale nepotrescem Vaše dcéry za to, že smilnia, a vaše nevesty za to, že cudzoložia, lebo 

sami kňazi chodia stranou s neviestkami a obetujú s kultickými neviestkami. A nerozumný ľud 

padne.“ Oz 4:14; „Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesväcujú moje sväté meno“ Am 2:7; 

„Veď dávno si zlámala svoje jarmo a roztrhala svoje putá; povedala si: Nebudem otročiť; ale na 

každom vysokom kopci, pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka.“ Jer 2:20 – 
                                                           
17 Bližšie pozri analýzu a komparáciu týchto pojmov v: BÁNDY, Juraj. 1999. Exegéza vybraných kapitol zo 
Starej zmluvy. 1. vydanie. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 
1999. 72 s. ISBN 80-88827-16-7. S. 16 – 18. 
18 Bližšie pozri: ZAVIŠ, Monika. 2009. Posvätnosť života dieťaťa vo vybratých starovekých náboženstvách 
a v biblickom Izraeli. Ochrana života X : Dôstojnosť človeka od počatia. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. ISBN 978-80-8082-327-6, s. 108 – 117.  
19 Bližšie pozri: RINGGREN, Helmer. 1979. Die Religionen des Alten Orients. 1. vydanie. Gӧttingen : 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. 254 s. Grundrisse zum Alten Testament. ISBN 3-525-51662-2. S. 27, 74, 221, 
237. 
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narážka na kult plodnosti Baála a Ašery, ktoré považovali za posvätné miesta plodnosti predovšetkým 

prírodu a pohlavný styk v nej.  

Dodržiavanie prikázaní prináša Božiu ochranu pred potratom: „Hospodinu, svojmu Bohu 

slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odstránim nemoc od teba. V tvojej krajine nebude ženy, 

čo by mala potrat, alebo bola neplodná; a počet tvojich dní naplním“.  2M 23:25-26. Podobne aj v 5M 

7:13-14: „Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a plniť, zachovávať bude 

Hospodin, tvoj Boh zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil tvojim otcom; bude ťa milovať, 

požehnávať a rozmnoží ťa; požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj 

olej, prírastky tvojho dobytka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. 

Budeš požehnaný nad všetky národy, nebude neplodného, ani neplodnej u teba ani medzi tvojim 

dobytkom.“ V prípade, že vyvolený ľud nebude dodržiavať Božie prikázania, budú naň zosielané 

kliatby. V rámci konkrétnych hrozieb kliatbami je aj táto: „Prekliaty bude plod tvojho života a plodiny 

tvojej pôdy, mláďatá tvojho statku a prírastky tvojho drobného stáda.“ 5M 28:18. Mojžiš poukázal 

ľudu na Božiu moc udeľovať požehnanie i kliatbu. Formulácie požehnaní a kliatieb súčasne prezentujú 

nevyhnutnosť a jednoznačnosť dôsledkov konkrétneho rozhodnutia alebo konania.20 M. Weinfeld patrí 

do skupiny bádateľov, ktorí celok kliatieb v tomto biblickom texte považujú za priamo prevzatý 

z asýrskych zdrojov, najmä z Vazalských pojednaní Esarhaddóna. Weinfeld poukazuje na obsah 

a takmer identické poradie kliatieb v týchto dvoch zdrojoch. P. C. Craigie (1976) má k tomuto záveru 

nasledovné výhrady: 1) z porovnania textov sú zrejmé mnohé štylistické rozdiely, ktoré skôr 

naznačujú adaptáciu asýrskeho textu a jeho následnú biblickú prezentáciu než direktné prevzatie statí; 

2) podobnosť súslednosti kliatieb oboch dokumentov sa nevzťahuje na všetky ich paralely; 3) niektoré 

kliatby majú paralely v starších textoch Blízkeho východu, napr. v Hammurabiho zákonníku; 4) 

niektoré kliatby v 5M 28:26-35 sú vo vzťahu k skorším celkom 5M. Craigie dospel k záveru, že 

pravdepodobnejšou než Weinfeldova teória bude tá, že na Blízkom východe existoval akýsi korpus 

spoločných koncepcií, ktoré boli spojené s kliatbami. Nachádzali sa zapísané v pojednaniach, 

zákonníkoch alebo aj iných druhoch textov. Oba porovnávané texty majú podľa Craigieho pôvod 

v tomto korpuse, avšak každý z nich prispôsobil znenie textu svojmu bezprostrednému kontextu. 21 

Podľa G. von Rada (1966) sú formulácie požehnaní a kliatieb v 5M 28 určené najmä podmienkami 

vidieckeho života, na rozdiel od nomádskeho či špecifického mestského, alebo obchodného.22 

                                                           
20

 Bližšie pozri: MILLER, Patrick D. 1990. Deuteronomy : Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and 
Preaching. 1. vydanie. Louisville : John Knox Press, 1990. 253 s. ISBN 0-8042-3105-2. 
21 Bližšie pozri: CRAIGIE, Peter C. 1976. The Book of Deuteronomy. 1. vydanie. Michigan : William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1976. 424 s. ISBN 0-8028-2355-6.  
22 Bližšie pozri: VON RAD, Gerhard. 1966. Deuteronomy : A Commentary. 1. vydanie. Philadelphia : The 
Westminster Press, 1966. 211 s. Sine ISBN. 
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V rámci Dekalógu nám iste rezonuje aj prikázanie nevraždiť, ktoré však nie je možné 

automaticky aplikovať aj na zárodok či plod23 v tele ženy. Pokuta za potrat24 spôsobený ublížením 

žene, ktorá neumrela, je stanovená jej manželom. Ak však tehotná žena prišla o život, platí zásada 

život za život:  

„Keby sa chlapi pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa 

smrteľná nehoda25, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy; zaplatí podľa 

sudcovského rozhodnutia. Ak by však nastala smrteľná nehoda, vtedy dáš život za život, oko za oko, 

zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. 

“ 2M 21:22-25. Na smrť plodu sa táto zásada nevťahuje. S týmto súhlasí aj Talmud. LXX vzťahuje 

túto nehodu na plod ženy. Takisto robí rozdiel medzi potratom plodu, ktorý ešte neskončil svoj vývoj 

a nedosiahol svoj konečný tvar (za ktorý sa platí finančná pokuta), a plodom v konečnom štádiu 

vnútromaternicového vývoja (pre ktorý platí zásada život za život). Filo, Samaritánsky Targum 

a podstatná väčšina komentátorov z Karaitov tvrdí, že sa trest smrti za spôsobenie potratu často 

zneužíva. Josephus Flavius k finančnej pokute za spôsobený potrat pridáva ďalšiu finančnú pokutu, 

a to ako penále za redukciu populácie. Ak by však išlo o prípad, že by žena sama sebe spôsobila potrat 

alebo inak zničila semeno muža, má byť podľa Josepha Flavia súdená ako vrahyňa detí, pretože 

spôsobila zatratenie duše a zmenšenie počtu členov rodiny muža. 

Hammurabiho zákonník tiež ukladal finančnú pokutu tomu, kto zranil tehotnú ženu tak, že 

potratila. Tresty boli ukladané podľa štádia tehotenstva zranenej: ak išlo o posledný, 9. mesiac 

tehotenstva, pokuta bola 10 šekelov; ak išlo o 5. mesiac, pokuta bola 5 šekelov. Ak by tehotná žena 

z úrazu umrela, ten, kto úraz spôsobil, má byť vydaný na smrť.  

Pre obdobie Talmudu je charakteristický postoj netrestnosti vyvolania potratu ak išlo o plod, 

ktorý by nebol životaschopný. Ak by išlo o usmrtenie dieťaťa, ktorá má hoci aj jeden deň 

mimomaternicového života, jeho vrah by bol obvinený z vraždy. V mystickom komentáre k Tóre, 

v kabalistickej knihe Zohar je vysvetlený dôvod zákazu potratu nasledovne: „Človek, ktorý zavraždí 

fetus v matkinom bruchu znesväcuje to, čo bolo vybudované Svätým a Jeho umelecké dielo.“26 Zohar 

vidí príčinu vyslobodenia Izraela z Egypta práve v tom, že si žiadny človek nedovolil zavraždiť plod 

v tele ženy a ešte menej vtedy, keď sa narodil. Táto cnosť podľa Zoharu zachránila Izrael.  

V prípade, že plod ohrozuje život matky, sa interrupcia v Talmude dovoľuje. Ak matke hrozí 

smrť pri pôrode, plod sa má po kúskoch z nej vytiahnuť, pretože jej život má prednosť pred záchranou 

                                                           
23 Bližšie pozri: NOVOTNÝ, Adolf. 1992. Plod. In Biblický slovník A – P. Praha : Kalich, 1992. ISBN  80-7017-
528-1, s. 644. 
24 Bližšie pozri: : NOVOTNÝ, Adolf. 1992. Potratiti. In Biblický slovník A – P. Praha : Kalich, 1992. ISBN  80-
7017-528-1, s. 696. 
 
26 ELON, Menachem. 2007. Abortion. In Encyclopaedia Judaica. Volume 1. Aa-Alp. 2. vydanie. Detroit-New 
York-San Francisco-New Haven, Conn-Waterville, Maine-London : Thomson Gale, 2007. ISBN 0-02-865929-5. 
S. 271. 
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plodu. Keby však už pôrod prebiehal a väčšia časť plodu alebo hlavička by už boli mimo tela matky, 

plod sa stáva nedotknuteľným, hoci by ohrozoval život rodičky.  

V medzináboženskom dialógu židovstva a kresťanstva, v prípade aplikácie noachitskej zmluvy 

vychádzajúcej zo snahy rabínov definovať kritériá spravodlivosti spoločné pre všetkých ľudí, 

hovoríme o zachovávaní 7 prikázaní: „Konkrétne ide o zákaz rúhania, zákaz modloslužby, zákaz 

sexuálnej nemravnosti, zákaz vraždy, zákaz krádeže, zákaz krutosti (vyjadrený pokynom, že sa nesmie 

jesť mäso zvieraťa, ktoré nebolo usmrtené) a ďalej príkazom ustanovovať inštitúcie spravodlivosti.“27 

V otázke interrupcie by to v diskusii židov a kresťanov nebolo vôbec jednoduché, pretože pod 

prikázanie nevraždiť pre väčšinu židov táto téma nepatrí, kým majoritné kresťanské cirkvi 

a denominácie ju určite tam radia.  

 

4 Obdobie holokaustu  

V období holokaustu nebola interrupcia dovolená zdravej árijskej nemeckej žene, avšak ak išlo 

o neárijskú tehotnú ženu (Židovku, Slovenku, Rómku, etc.), ako aj árijskú nemeckú ženu, ktorá bola 

považovaná za slobodomyseľnú alebo majúcu dedičné ochorenie, bola interrupcia prikázaná 

a vynucovaná.28 Podobne sa využívala aj sterilizácia. Tieto metódy obmedzenia a redukcie neárijskej 

populácie boli kombinované s metódami rozšírenia árijskej rasy. Keď SS Henrich Himler zistil, že sa 

na základe štatistík v Nemecku ročne vykoná 600 000 interrupcií, rozhodol sa bojovať proti poklesu 

nemeckej populácie, jeho slovami povedané, „pozitívnym spôsobom.“ V roku 1936 založil inštitúciu 

Lebensborn,29 kde dochádzalo k plánovanému oplodneniu vhodných árijských adeptiek mužmi z radov 

SS. Každá mala byť oplodnená čo najviackrát. Oplodnené ženy boli považované za také, ktoré 

zasvätili svoj život vylepšeniu rasy.  

 Po okupácii Poľska, v ktorom bolo použitie antikoncepcie a vykonávanie interrupcií ilegálne, 

vydali okupanti v roku 1939 dekrét, v ktorom pod heslom slobodnej voľby poľských žien – 

Auswahlfreiheit – vyzývali k dožadovaniu sa po interrupciách. Ženám bolo propagačným materiálom 

zdôvodňované, že je viacnásobné tehotenstvo škodlivé zdraviu  a Hitler sám tvrdil, že každá neárijská 

žena by mala mať čo najviac interrupcií. Vydaný bol príkaz na otvorenie inštitúcií, kde by sa 

interrupcie voľne vykonávali a pracovali by v nich pôrodné asistentky, ktoré by na to boli špeciálne 

zaškolené. Homosexualitu okupanti vyhlásili za legálnu. Od 15. augusta 1942 boli v poľskom ghette 

Shavli zakázané pôrody židovských detí rovnako v nemocniciach i doma. Ak by tehotné ženy zákaz 

nerešpektovali, trest musela podstúpiť s nimi celá ich rodina. 

                                                           
27 HOŠEK, Pavel. 2011. Židovská teologie křesťanství. 1. vydanie.  Brno : CDK, 2011. 167 s. Quaestiones 
quodlibetales No 17. ISBN 978-80-7325-257-1. S. 24. 
28 Bližšie pozri: EGGERT, Anna – ROLSTON, Bill. 1994. Abortion in the New Europe: A Comparative 
Handbook. Greenwood, 1994. 344 s. ISBN 978-0313287237. S. 114. 
29 Bližšie pozri: CLAY, Catherine – LEAPMAN, Michael. 1995. Master Race: The Lebensborn Experiment in 
Nazi Germany. London : Book Club Associates, 1995. 211 s. ISBN 9780340589786. 
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Keď bolo v Litve 7. mája 1942 vydané rozhodnutie nepriateľa, že každá židovská tehotná žena 

má byť zavraždená spolu s jej plodom, kľúčové a pre väznených veriacich Židov smerodajné 

stanovisko zaujal rabín, ktorý bol v koncentračnom tábore v ghette Kovno a prežil.30 Rabbi Ephraim 

Oshry (1914 - 2003) v ghette tajne študoval Tóru a snažil sa dať veriacim Židom odpovede31 na 

pálčivé otázky, ktoré vznikali pod tlakom a terorom nepriateľa. Na základe aktuálnych okolností sa 

vyjadril, že je potrat dovolený vtedy, keď sa ním zachráni tehotná žena pred dôsledkami tohto 

rozhodnutia. Tento postoj by sme mohli označiť za produkt situačnej etiky, ktorú poznáme najmä 

z neskoršej doby a z diel Josepha F. Fletchera. V diele Situation Ethics: The New Morality (1966) 

konštatuje potrebu spoločnosti opierať sa o etický systém, ako aj dôsledkoch tohto konania: „Politické 

a sociálne usporiadania sa cítia bezpečnejšie, ak im chrbát kryje etické usporiadanie, fixný kód. 

V niektorých kruhoch sa prejavuje rastúci hlad po zákone: prejavuje sa to v kultúrnom konformizme 

a v záľube v politickej a teologickej ortodoxii.“32 Situačná etika sa prejavuje tak, že „situacionista 

vstupuje do každej situácie rozhodovania plne vyzbrojený etickými maximami svojej komunity a jej 

dedičstva a zaobchádza s nimi s rešpektom ako s osvetleniami jeho problémov. Rovnako je pripravený 

v akejkoľvek situácii robiť kompromisy alebo ich úplne obísť, ak by tým bola v danej situácii lepšie 

dosiahnutá láska.“33 Stredom Fletcherovej etiky je agapé. Podobne aj Oshry kladie do popredia lásku 

k človeku, ako Božiemu dielu, bez ohľadu na pohlavie, čím prekonáva poňatie ženy ako majetku či 

menejcenného stvorenia, ktoré má byť submisívnou, ba až seba zavrhujúcou bytosťou. Podľa Fletchera 

bol z teológov najbližší jeho koncepcii Dietrich Bonhoeffer, pre ktorého je zodpovednosť bytostne 

vzťahom človeka k človeku.34  

Okrem uvedeného eticko-náboženského problému musel rabbi Oshry riešiť medzi ostatným aj 

otázku vykonania cisárskeho rezu na mŕtvej žene. V debate k tomuto problému rabbi uvádza, že ešte 

v ten istý deň, keď vyšiel edikt, videl jednu tehotnú ženu prechádzať popred nemocnicu v ghette, 

a keď vojaci videli jej okrúhle bruško, strelili ju do hlavy a žena padla mŕtva na zem. Okoloidúci ju 

zobral okamžite do nemocnice s nádejou, že sa podarí zachrániť ženu i dieťatko, keďže bola 

                                                           
30 Rabbi Ephraim Oshry detailne opísal tragédiu života v ghette Kovno a v koncentračnom tábore v knihe 
Annihilation of Lithuanian Jewry. Predstavuje brutalitu nacistov a litevských kolaborantov pri vyvražďovaní 
Židov, ale aj odvahu veriacich napriek všetkému žiť v súlade s Božími prikázaniami.  Bližšie pozri: OSHRY, 
Rabbi Ephraim. 1996. Annihilation of Lithuanian Jewry. NYC, Judaica Press, 1996. 336 s. ISBN 978-1-880582-
18-3.  
31 Rabbi Oshry zapisoval svoje odpovede na kúsky papiera, ktoré potom uložil do krčaha. Tento zahrabal do 
zeme na mieste, kde boli pochované telá v ghette zavraždených Židov. Po vojne našiel tento krčah a odpovede 
z niektorých lístočkov papiera publikoval v roku 1959 v hebrejčine v knihe She'eilos Uteshuvos Mima'amakim. 
K tomuto zväzku pribudli 4 ďalšie, posledný o 20 rokov neskôr. Anglická verzia je skrátená, pretože bola z nej 
odstránená väčšina halachových argumentácií. Bližšie pozri: OSHRY, Rabbi Ephraim. 2001. Responsa from the 
Holocaust, B. Goldman and Y. Leiman Eds., NYC: Judaica Press, 2001. 256 s. Revised Edition. ISBN 978-1-
880582-71-8. 
32 FLETCHER, Joseph F. – CHILDRESS, James F. 1966. Situation Ethics: The New Morality. Philadelphia: 
Westminster John Knox Press, 1966. 176 s. Second Edition. Library of Theological Ethics.  ISBN 
9780664257613. S. 137.  
33 FLETCHER, Joseph F. – CHILDRESS, James F. 1966. Situation Ethics: The New Morality. S. 26.  
34 Bližšie pozri: FLETCHER, Joseph. 1969. Leben ohne Moral? 1. vydanie. Gütersloh : Gerd Mohn, 1969. 104 s. 
Sine ISBN. S. 43, 97, 98.  
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v poslednom štádiu tehotenstva. Židovský pôrodník konštatoval, že v prípade okamžitej operácie môže 

byť dieťa zachránené. Keďže išlo o novú situáciu, predošlá kazuistika nepomohla.35 Na povolenie 

tohto úkonu sa opýtali Rabbi Oshryho, ktorý mal vychádzať z halachy. Nebolo možné zistiť, či je 

dieťa ešte nažive a preto existovali pochybnosti o tom, či nedôjde k znesväteniu mŕtveho tela matky. 

Dôležitú úlohu zohrával aj fakt, že matka by stále mohla byť nažive, avšak rez jej brucha by ju určite 

zabil. Rabbi Oshry si uvedomoval naliehavosť situácie, v ktorej pôrodník bojoval o záchranu života 

dieťaťa. K akútnej situácii sa rabbi vyjadril nasledovne: „Tam, kde ide o záchranu života, nemáme sa 

trápiť otázkou znesvätenia tela mŕtveho. V tomto prípade by matka bola prešťastná, keby znesvätenie 

jej tela znamenalo záchranu života jej dieťaťa. Na základe toho som rozhodol, že sa má vykonať 

zákrok čo najrýchlejšie. Tak, ako je napísané v Talmude: Ktokoľvek zachráni jediný život Žida, sa 

podieľa na záchrane celého sveta.“36 Po zákroku sa zistilo, že dieťa žije. Radosť z jeho narodenia však 

netrvala dlho, pretože sa do nemocnice dostali vojaci, aby si urobili záznam o mene ženy, ktorú 

zastrelili. Vojaci zistili, že je dieťa nažive a konali okamžite: jeden z vojakov schmatol novorodenca 

a hlavičkou ho tresol o stenu, tak, že lebka praskla.37   

 

5 Súčasná doba  

Najväčšie súčasné židovské halachové autority zastávajú tieto postoje k interrupcii: 

a) Rabbi Isser Yehuda Unterman (1886-1976) definoval interrupciu plodu ako zákrok, ktorý sa rovná 

vražde. Podľa neho je interrupcia súčasťou biblického zákazu nevraždiť.  

b) Rabbi Moses Feinstein (1895-1986) zastával partikulárne striktný postoj, že by interrupcia mala byť 

dovolená iba v prípade, že lekári stanovili, že jestvuje vysoká pravdepodobnosť, že by matka počas 

pokračovania tehotenstva mohla umrieť. Ak matkin život nie je ohrozený, ale sa interrupcia požaduje 

zo zdravotných dôvodov, alebo preto, že má fetus Tayov Sachsov syndróm (TSD)38 či Downov 

syndróm (DS)39, interrupcia by mala byť zakázaná a považovaná za rovnaký zločin ako je vražda. Toto 

platí aj v prípade, že by narodenie dieťaťa spôsobilo silné utrpenie a núdzu už či novorodencovi alebo 

                                                           
35 V Talmude, Arakhin 7ab, je opísaný prípad, keď žena umiera počas pôrodu. V prípade, že má v sebe plod, 
ktorý nemá 7 mesiacov, nie je považovaný za schopný prežitia a cisársky rez sa na zosnulej nevykonáva. Keby 
však išlo o otázku prestúpenia prikázania nevykonávať žiadnu prácu počas Šabbátu, cisársky rez na zosnulej 
smie byť vykonaný, v zmysle, že jednorazové  prestúpenie prikázania odpočinku bude v budúcnosti viesť k ešte 
striktnejšiemu dodržiavaniu tohto prikázania, a nie preto, že by bol plod považovaný za človeka. Bližšie pozri: 
MEACHAM (leBeit Yoreh), Tirzah. 2009. Abortion. In Jewish Women: A Comprehensive Historical 
Encyclopedia. [online]. 2009 [25.06.2012]. Dostupné na internete:  http://jwa.org/encyclopedia/article/abortion˃. 
36 OSHRY, Rabbi Ephraim. 2001. Responsa from the Holocaust.  B. Goldman and Y. Leiman Eds., NYC: 
Judaica Press, 2001. 256 s. Revised Edition. ISBN 978-1-880582-71-8. S. 74. 
37 OSHRY, Rabbi Ephraim. Responsa from the Holocaust, s. 73 – 74. 
38 Dedičná metabolická choroba známa aj ako Adsonov syndróm alebo gangliozidióza. Spôsobená je 
nedostatkom lyzozomálnych hydroláz. 
39 Vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21.  chromozómovom páre. Známy aj ako trizómia 
21 alebo mongolizmus.  
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jeho rodičom. Zákaz interrupcie sa taktiež vzťahuje na prípady, keď je tehotenstvo dôsledkom 

zakázaného pohlavného styku, ktorého následkom ja narodenie mamzera40. 

c) Rabbi Eliezer Waldenberg (1915-2006) vychádzal z línie, ktorá nepovažovala interrupciu za vraždu. 

Opiera sa okrem iného o známy spis Maharit od Rabbi Josepha Traniho a She´elat Ya´vez od Rabbiho 

Jacoba Emdena, ktorí dovoľujú interrupciu nielen v prípade záchrany života matky, ale aj utrpenia 

a veľkej bolesti, ktorú jej fetus môže spôsobovať. Waldenberg dodáva, že je jedno, či ide o fyzické 

alebo psychické utrpenie, „pretože v mnohých prípadoch je psychické utrpenie omnoho väčšie 

a bolestivejšie než fyzická ťažkosť“ 41. Rozlišuje však medzi rozhodnutím sa pre interrupciu v prípade 

Tayovho Sachsovho syndrómu a Downovho syndrómu nasledovne: Ak ide o absolútnu istotu, že sa 

narodí dieťa s Tayovým Sachsovým syndrómom, interrupcia sa povoľuje až do siedmeho mesiaca 

tehotenstva. Veľmi často sú pravdepodobnosť prežitia a stav dieťaťa s Downovým syndrómom lepšie 

než s TSD. Na základe tohto Waldenberg nedovoľuje automatickú aplikáciu povolenia interrupcie pri 

TSD na DS. Rabín má po obdržaní lekárskych nálezov dôkladne preskúmať psychický stav páru, 

ktorému by sa malo dieťa s DS narodiť, a až potom rozhodnúť.  

Súčasné postoje autorít ku kontracepcii alebo interrupcii boli hlboko poznačené stratou 6 

miliónov Židov v holokauste. Halacha preferuje, aby žena (ktorá nie je povinná plodiť a rozmnožovať 

sa) bola osobou, ktorá vykoná interrupciu a aby ju vykonala čo najskôr. Pri rozhodovaní sa pre 

interrupciu musia byť zohľadnené: fyzický a psychický stav tehotnej ženy (najmä v prípade fetálnych 

abnormalít), blahobyt a stabilita existujúcej rodiny a už spomenutý fakt, že žena nemá povinnosť 

plodiť a rozmnožovať sa.42 

Okrem problematiky interrupcie, ktorá sa pravidelne objavuje v celých dejinách výkladu 

židovských posvätných spisov, sa v 21. storočí odborníci na halachu venujú aj otázke permanentnej 

sterilizácie a metóde poviazania vajcovodov. Shaul Weinreb M.D., ktorý je doktorom medicíny 

a musmachom Machona Harryho Fischela v Jeruzaleme, sa zaoberá problematikou podviazania 

vajcovodov a zákazu sirusu  (talmudové označenie sterilizácie). Zastáva názor, že žiadna generalizácia 

postojov ku všetkým metódam kontroly tehotenstva nie je korektná, a že každá metóda musí byť 

skúmaná zvlášť vo vzťahu k špecifikáciám halachy. Iba takto sa dá určiť, či je dovolená, a ak áno, za 

akých okolností. Keďže podviazanie vajcovodov tvorí 10% - 40% kontracepčných metód vo svete, je 

potrebné, aby veriaci Židia poznali k nemu stanovisko halachy. Weinreb vychádza zo zaradenia tejto 

                                                           
40 Substantívum v maskulíne pochádza z hebrejského slovesa m-z-r , čiže kaziť, skaziť, podplácať. Označenie sa 
vzťahuje na deti splodené v cudzoložnom vzťahu, kde matka bola vydatou ženou. Ak je matkou nevydatá, 
označenie mamzer sa nepoužíva. Používa sa však na označenie potomkov mamzera a na deti pochádzajúce 
z incestu.  
41 ELON, Menachem. 2007. Abortion. In Encyclopaedia Judaica. Volume 1. Aa-Alp. 2. vydanie. Detroit-New 
York-San Francisco-New Haven, Conn-Waterville, Maine-London : Thomson Gale, 2007. ISBN 0-02-865929-5, 
s. 272. 
42 Bližšie pozri: MEACHAM (leBeit Yoreh), Tirzah. 2009. Abortion. In Jewish Women: A Comprehensive 
Historical Encyclopedia. [online]. 2009 [25.06.2012]. Dostupné na internete:  
http://jwa.org/encyclopedia/article/abortion˃. 
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metódy do kategórie aktívnej sterilizácie, pretože ide o priamy fyzický zásah na dosiahnutie zmeny 

reprodukčných orgánov (evarai zera) a ich infertility. Pasívna sterilizácia je podľa Weinreba 

nepriamy zásah do organizmu, keď sa užitím liekov dosiahne rovnaký výsledok infertility. Talmud 

spomína vypitie kos shel ikarin čiže čaše z koreňov. Tento nápoj sa v talmudovej dobe používal na 

dosiahnutie infertility a bol považovaný za liek. Tóra jasne zakazuje aktívnu sterilizáciu muža alebo 

zvieraťa, nie však ženy. Keďže sa mužská neplodnosť neskúmala, ba bola mimo každé podozrenie, 

žena bola vždy tá, ktorá sa považovala za zdroj neplodnosti páru. Podobne aj možnosť užitia nápojov 

s priamym alebo vedľajším efektom (yerukna) spôsobenia neplodnosti bola prípustná iba u ženy, teda 

jediná upodozrievaná vždy bola žena. Talmud má vôbec na ženu dosť záporný názor, keď tvrdí, že je 

materiálna, nepočíta ju do minjanu, nazýva ju zatrpknutou, pričom odvodzuje túto zatrpknutosť z jej 

úlohy vychovávať deti a chrániť muža pred hriechom. Na druhej strane ju však vykresľuje ako tú, 

ktorá sa uspokojí s deťmi, a muža vlastne potrebuje iba na oplodnenie. Mužovi prikazuje dávať na ňu 

pozor, pretože sa hneď rozplače a v prípade väzňov ženu uprednostniť, aby nedošlo k znásilneniu. 

Úžitok zo ženinej povahy má iba muž, nie obaja, ako jeden celok; prináša mu dobro, pokoj, 

požehnanie, ochranu, Tóru a majetok. V pozitívnych vyjadreniach sa okrem domácich prác žene 

pripisuje aj schopnosť „postaviť muža na nohy a osvetľovať mu oči“ 43.  

 Vráťme sa však k analýze problému ženskej sterilizácie v rabínskej literatúre. Tosefta Sifra 

vzťahuje zákaz sterilizácie aj na ženy, čo protirečí Gemare a spisu Shabbat, s ktorým súhlasí Rabbi 

Yehuda. Spis Shevet Levi tvrdí, že Sifra hovorí o sirus bemaaseh, o aktívnej sterilizácii, a Gemara 

dovoľuje iba pasívnu sterilizáciu ženy.  

Rabbi Yehuda vysvetľuje, že podľa Tosefty Makkot musí byť osoba, ktorá vykonala 

sterilizáciu muža potrestaná, avšak ak vykonala sterilizáciu ženy, je zbavená viny. V prípade nutnosti 

podstúpiť operáciu prostaty sa muž podľa moderných poskim – R. Moses Feinstein, R. Eliezer 

Waldenberg, R. Yitzchak Yaakov Weiss - nevníma za sterilizovaného a môže mať pohlavný styk so 

svojou manželkou.  

 Weinreb uzaviera svoju analýzu konštatovaním, že podviazanie vajcovodov by sa u ženy malo 

vykonávať v prípade, že už neexistuje iná medicínska alternatíva. Z lekárskeho aspektu ide o zásah 

s permanentnými konzekvenciami, avšak z aspektu halachy sa nedá hovoriť o poškodení evarai zera. 

Z tohto dôvodu Weinreb zastáva názor, že sa podviazanie vajcovodov v súčasnosti rovná vypitiu kos 

shel ikarin v minulosti a je žene dovolené. Nie je teda správne automaticky ho vnímať v rámci zákazu 

sirusu  v Talmude.44 

 

                                                           
43 Bližšie pozri: COHEN, Raphaël. 2002. Talmud v otázkach a odpovediach. 1. vydanie. Bratislava : SOFA, 
2002. 180 s. ISBN 80-89033-19-9. S. 127 – 129.  
44 Bližšie pozri: WEINREB, Shaul. 2000. Tubal Ligation and the Prohibition of Sirus. In Journal of Halacha & 
Contemporary Society. [online]. Fall 2000/Sukkot 5761, XL. [01.06.2012]. Dostupné na internete: 
˂http://www.daat.ac.il/daat/english/journal/weinreb-1.htm˃ . ISNN 0730-2614. 
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6 Záver 

Vzťah priority matkinho života a záchrany plodu sa v dejinách židovského náboženstva menila 

od presúvania z extrému do extrému až po súčasné stanoviská a rozhodnutia, ktoré sa vyjadrujú 

individuálne ku každému prípadu zvlášť. 

Faraónov pokus o maskulínnu infanticídu Hebrejov prostredníctvom pôrodných báb zlyhal. 

Hebrejky však žili v prostredí prirodzenej regulácie tehotenstva a plánovaného rodičovstva. Napriek 

tomuto sa aj v Egypte potomkovia vnímali ako výsostná záležitosť a priazeň bohov. Po vydaní 

Dekalógu bolo jasné, že ani židovský náboženský zákon nestotožňuje narodené dieťa a plod ženy. 

Žena je kategorizovaná ako jedna z vecí, ktoré patria mužovi. Keďže sa po príchode do Kanaánu ocitol 

vyvolený ľud v kontexte dominancie božstiev plodnosti, boli im zákonom zakázané všetky 

polyteistické praktiky zabezpečovania fertility pre ľudí i celú prírodu. Domnievame sa, že v rámci 

zákazu vyrezávaných modiel mohlo ísť aj o zákaz vyrábania a nosenia náramkov plodnosti, ktoré boli 

v oblastiach života a migrácie Hebrejov veľmi rozšírené.  

Mystická kniha Zohar kategorizuje interrupciu ako vraždu fetusu a zmarenie Božieho 

umeleckého diela. Podľa väčšiny židovských učeneckých autorít pochádza zákaz interrupcie od 

rabínov. Talmud má, napriek častým záporným hodnoteniam ženy, predsa tolerantnejší prístup, a to 

v dovolení interrupcie ak ide o ohrozenie života ženy. V prípade, že sú hlavička alebo väčšina tielka už 

narodené, interrupcia je zakázaná.  

V období holokaustu sa problematika fertility židovských žien dostáva do popredia záujmu 

veriacich, ktorí hľadajú náboženské vysvetlenie a usmernenie v podmienkach, kde je sterilizácia 

prikázaná a tehotenstvo zakázané, a v prípade jeho objavenia automaticky potrestané smrťou budúcej 

rodičky, ako aj utrpením pre jej príbuzných. Rabbi Oshry vystupuje v tomto kontexte ako autorita 

aplikujúca situačnú etiku, ktorá sa po holokauste dostávala u židovských učeneckých autorít stále viac 

a konkrétnejšie do popredia. Týmto sa dosiahol veľký posun v aplikácii kritéria lásky k blížnemu 

a zmena paradigmy ženy ako majetku a menejcenného stvorenia na tú, ktorej život má hodnotu sám 

osebe, bez toho, aby to bolo zdôvodňované jej službou mužovi. 

Hoci sa náboženské autority v oblasti úprav halachy prioritne odvolávajú na tvrdenia svojich 

predchodcov, ktoré ďalej rozvíjajú a špecifikujú podľa partikulárnej situácie, na pozadí ich 

interpretácií je jasný ich prehľad aktuálneho dobového lekárskeho výskumu, najčastejších 

a najproblematickejších diagnóz, terapií a prognóz. Je zrejmá aj ich snaha o pochopenie miesta 

a dôležitosti súčasného medicínskeho pokroku v živote veriaceho človeka.  

 Keďže štatistiky ukazujú najnižšiu mieru vykonávania interrupcií práve medzi príslušníčkami 

židovského náboženstva, vidíme, že sú plodnosť a narodenie dieťaťa stále vnímané v kontexte Tóry: 

Božia priazeň a otvorenie života ženy v kontraste s odopretím plodu života. Náboženské hodnoty sú 

základom celej židovskej kultúry,  a preto celá inklinuje viac k zachovaniu a ochrany života než 

k smrti. Tehotná žena a plod sú v celých dejinách židovstva vnímané ako samostatné entity, a preto 
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nemôžeme hovoriť o hodnote života matky na základe plodu alebo naopak. Cena života ženy sa 

v súčasnej dobe hodnotí oveľa vyššie než tomu bolo v Tóre či Talmude a z toho vyplýva aj 

rozširovanie spektra situácií a okolností, za ktorých sa sterilizácia v zmysle podviazania vajcovodov 

alebo interrupcia žene dovoľuje a nábožensky zdôvodňuje.  
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