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Milí naši čitatelia,
z neobyčajne tropického leta sme sa nečakane presunuli do sychravej jesene. Ale
pravdupovediac, mne to nevadí. Tropické teploty zasiahli nielen organizmus
starších ľudí, ale aj mladších, preto neprotestujem a začínam sa prispôsobovať
nižším teplotám (veď čo iné mi aj zostáva).
Pomaly triedime letné oblečenie a vyťahujeme zo zadných poličiek skríň to
teplejšie – kabáty, roláky, nepremokavé bundy a topánky a v neposlednom rade
dáždniky.
Prichádza taktiež obdobie zapaľovania voňavých sviečok v našich domoch pre
precítenie jesennej atmosféry, niektorí si na stôl vyťahujú knižky, ktoré
v spoločnosti kávy dotvárajú príjemný jesenný večer.
1

Tak vám prajem príjemné unášanie sa jesennou atmosférou a nezabudnite sa
pozrieť von z okna na krásne sfarbenú prírodu, les alebo záhradu.
To bude krása nielen pre oči, ale aj pre dušu!
Oľga Jarošová – riaditeľka DS ARCHA
Ján Smrek - Báseň o krásnej matke
(úryvok)

Prekrásna matka!
Hoc sú už jej vlasy
strieborne lesklé,
predsa jej však neubudlo z krásy,
bo svetu dala
krásnu dcéru.
A svet sa díva na obe
a kochá sa v ich podobe.
Matka má oči ako uhoľ
a sú to očí dcérine.
Tie hľadia s ohňom na
človeka
a tamtie krotko, nevinne.
Ó, oči dcéry, oči matky,
ktoré ste drahšie človeku?
Jedna ich nosí ku bielemu,
k čiernemu druhá k obleku.
Musí sa riecť i smutné to:
nebude matky kedysi!
Však v dcére budú zachované
jej drahocenné obrysy.
Uteká život ako rieka,
z dcéry sa matka stane raz
a po rokoch sa zopakuje
metamorfóza krás.
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Zdroj: https://www.visegradliterature.net/works/sk/Smrek,_J%C3%A1n1898/B%C3%A1se%C5%88_o_kr%C3%A1snej_matke
Zdroj – obrázok: https://twitter.com/sortra/status/1109926013880823809

Spomienky na SNP
Mal som dôležité jednanie s jedným významným človekom. Po skončení
jednania, už medzi dverami, sa ma opýtal či som zažil Slovenské národné
povstanie (ďalej len „SNP“). Odpovedal som áno. Potom sa ma opýtal, či
môžem o tom napísať nejaký článok. Bez rozmýšľania som povedal áno. Po
jeho odchode som bol na pochybách či taký článok budem schopný napísať.
Nevedel som v akom stave je moja staropamäť. Totiž so staropamäťou je to
všelijako. Mám kolegov rovesníkov, ktorí si už na nič nespomenú. Niektoré
spomienky sú tak zahmlené, že je ťažko nájsť podstatu problému. Niektoré
spomienky sú zas tak živé, že ich vnímame ako by sa stali večera. To sa stalo aj
mne pri písaní článku o mojich skúsenostiach a zážitkoch z SNP. Dokonca som
mal pocit, že čím viac píšem o SNP, tým sa mi staropamäť zlepšuje. Až tak, že
som bol sám so sebou spokojný. Predpokladám, že budete spokojní aj vy ako
čitatelia.
Skôr ako budem písať o SNP opíšem prostredie, v ktorom sa odohralo. Bolo to
v mojej rodnej dedine Hnilec a jej okolí. Narodil som sa tam 3.augusta 1933. V
dobe SNP som mal len 11 rokov. Podľa dnešných kritérií som rozhodne nebol
tínedžer, ale bol by som zaradený medzi deti, ale už vyspelejšie. Tomu
zodpovedali aj moje názory.
Dedina ležala v kotline, obklopená horami. Všade okolo bol samý ihličnatý les.
Rástol tam iba smrek a borovica. Les bol čistý. Postarali sa o to deti z dediny.
Chodili sme pravidelne do lesa a zberali suché konáre. Nazbierané drevo sme
nosili domov na chrbte alebo na vozíku. Týmto drevom kúrili naše mamy, keď
varili obed alebo večeru. Nachystané drevo na zimu sa nesmelo použiť, aj keď
ho bolo plná dreváreň. Kde nebol les, boli rozsiahle pasienky, na ktorých sa
pásli až tri čriedy hovädzieho dobytka. Pri strate zamestnania mužov nás
zemiaky a kravy zachránili pred hladomorom. Cez dedinu pretekal aj potok
Hnilec. Dedina bola súčasťou smutne preslávenej Hladovej doliny. Dominantou
dediny bol kostol, ktorý stal na kopci. Ku tomu kostolu mám mimoriadne
srdcový vzťah.
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V tom kostole som dva roky robil organistu. Bol som samouk. Dedinčania
tvrdili, že som hral dobre. Hral som aj na najväčšom organe na Slovensku
v Redute. Najkrajšie spomienky ako organista mám na púť na Levočskej hure.
Tam som hral celý deň a noc. Na veľkú slávnostnú omšu meškal organista
z kostola svätého Jakuba. Potom zaznela výzva: „Ten chlapec, ktorý hral v noci
na organe nech zahrá aj na omši“. Vyšiel som na chór a začal som hrať. Dodnes
ma prekvapuje, že som nemal ani trochu trémy. Bolo tam veľa biskupov,
kardinálov, farárov a iných hodnostárov. Okrem toho takú slávnostnú omšu som
hral po prvý raz. Medzitým sa postavil vedľa mňa vysoký chlap. Bol to
meškajúci organista. Nechal ma dohrať celú omšu. Po jej skončení ma
nahováral, či nechcem ísť robiť organistu dole v levočskom kostole. Sľúbil, že
mi zaistí štúdium na organe, dokončenie gymnázia. Bolo to lákavé. Povedal som
áno, ale že musím čakať, čo na to povie mama. Mama prišla pre mňa na chór,
vypočula si ponuku a prehovorila: „Ta ja by som súhlasila, ale keď odíde, kto mi
bude kosiť a hrabať seno?“ A bolo po štúdiu hry na organe.
Okrem kostola, krčmy, jednotriedky a železničnej stanici nebolo nič, čo by
pomohlo vzdelávaniu dedinčanov. Môj rodný dom bol postavený z kameňa. Bol
pomerne veľký. Tento dom obývali moji rodičia, dvaja bratia a ja. Postupne
opíšem osudy každého člena našej rodiny v období SNP.
Začnem od najstaršieho. Volal sa Štefan. Bol už v takom veku, že podľa zákona
musel nastúpiť na povinnú základnú vojenskú službu. Nastúpil ako delostrelec
k útvaru, ktorý sa nachádzal v Medzilaborciach. Táto dedina sa nachádza tesne
pri hranici s Ukrajinou. Bolo to obdobie, keď sa Slovenská armáda už rozpadala.
Cez deň im velili naši
dôstojníci, v noci sa bavili
s ruskými partizánmi. Túto
jednotku zrušili a brat sa pobral
(utiekol) domov. Doteraz som
nepochopil, že bez problémov
prešiel takú vzdialenosť a že sa
vyhol všetkým kontrolám.
Rodičia ho s radosťou privítali
a hneď ho poslali ku frajerke.
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Tá mala dom blízko lesa. V prípade núdze by sa ľahko dostali do lesa. To bol
dobrý úkryt. Veď v lese boli ako doma.
Teraz je na rade prostredný brat. Volal sa Jano. Bol veľmi obľúbený nielen
doma, ale v celej dedine. Otec ho mal rád, lebo s ním chodil na poľovačku,
mama aj za to, že keď mohol vždy jej pomohol v maštali. Brat Jano sa dostal
k SNP tak, že ani nevedel ako. Piati kamaráti vrátane môjho brata boli v krčme
na pive. Zastavil sa pri nich nejaký chlap – aspoň tak viem z jeho rozprávania –
a nahovoril ich ako dobrovoľníkov na účasť v SNP. Bol to asi Rus. Brat ani
neprišiel domov. Išiel priamo do SNP. Keď sa to dozvedela mama strašne
nariekala. Upokojila sa až vtedy, keď prišiel domov zo SNP.
Aj cez povstanie, keď zbadala niekoho, kto prichádzal z oblasti bojov SNP,
pýtala sa, či nevideli mŕtveho mládenca so striebornými korunkami na zuboch.
To mal byť náš Jano. Neviem ako, ale dostal sa do Telgártu (za socializmu sa
volal Švemovo). Tam dostal pušku, deku, oblek, chlebník a „ešus“. To bola taká
hlboká miska z hliníka, ktorá slúžila na pitie, na jedenie, na holenie. Bola to
dôležitá časť výstroja, lebo mala mnohoraké použitie. Neviem odkiaľ to Rusi
mali. Pravdepodobne to padákmi spúšťali z lietadiel.
Prvé stretnutie s Nemcami sa uskutočnilo v Telgárte. Hneď urobili rojnicu. To je
taký vojenský útvar, pri ktorom vojaci s určitým odstupom ležia vedľa seba
v rôznych vzdialenostiach. Vznikla prestrelka. Brat zbadal, že jeho kamaráti
padajú mŕtvi z oboch krajov rojnice. Poobzeral sa po okolí a na jednom strome
zbadal nemeckého ostreľovača. Zamieril a ostreľovač padol mŕtvy. Jano bol
vynikajúci strelec. Prestrelku skončili Nemci. A to napriek evidentnej prevahe
techniky. Asi mali neprimerane veľké straty na životoch.
Potom sa zúčastnil rôznych bojov, ktoré siahali až ku Vrútkam. O týchto bojoch
nerád rozprával. Až na jeden prípad, ku ktorému sa často vracal.
Partizáni robili aj diverznú činnosť. Raz išli takto do Vrútok. Bol už večer.
Naraz sa tam objavilo svetlo lampy. Bolo riziko, že majiteľ lampy mohol
zmariť celú akciu, ale mohol aj sám prísť o život. Namieril, vystrelil a svetlo
zhaslo. Opakovane sa k tomu vracal. Pre mňa to bola záhada, prečo sa k tomu
často vracia, ale neskôr som si to vysvetlil tak, že pri tejto akcii sa ozvalo jeho
svedomie. Je rozdiel, keď niekoho zabijete v trme-vrme, viac menej náhodou
alebo sa to stane pri streľbe zoči voči.
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Takto to vydržal prakticky do konca SNP. Bol v Jegorovovej skupine, ktorá sa
vyznačovala prísnym režimom až brutalitou. Hovoril mi o jednom prípade, keď
traja účastníci SNP z jeho skupiny chceli utiecť. Keď to veliteľ zbadal, zo
samopalu na nich spustil paľbu. Vtedy už na horách bola strašná zima. Na
niektorých miestach dokonca bola aj vrstva snehu. Vtedy na konci SNP ich
zajali Nemci. Bolo to v oblasti Bujakova. Umiestnili ich v miestnej škole. Držali
ich tam niekoľko dní. Nemci povolili ženám, že im môžu doniesť jedlo a niečo
na pitie. V niekom z nich sa zrodil nápad, že by sa mohli obliecť do ženských
šiat a utiecť. Zo všetkých zajatých sa len traja odvážili, že sa o to pokúsia.
Medzi nimi bol aj môj brat. Ostatní sa báli. Ženy doniesli ženské oblečenie
primeranej veľkosti a druhý deň spolu so ženami v ženskom oblečení opustili
školu. Ich útek zbadala stráž. Dosť neskoro. Spustili guľometnú paľbu, ale už
boli blízko lesa. Dostali sa do lesa a ten ich zachránil. Z Bujakova do Hnilca je
poriadny kus cesty. Ale so šťastím sa dostal domov. Keď otvoril dvere a videli
sme ho, zostali sme ako obarení. Vystískal sa s nami, najedol sa a hneď ho
poslali k bratovi do domu, ktorý bol blízko lesa.
Z celej rodiny ostali nepopísaní ešte traja jej členovia: otec, mama a ja. Im
budem venovať ďalšiu časť môjho príspevku.
Prišla tretia fáza povstania. Nemci sa spolu s gardistami snažili povstanie
položiť „na lopatky“. Všade kde len tušili, že sa môžu skrývať partizáni útočili
ťažkými mechanizmami. A to dôkladne a bezohľadne. Takto napadli aj našu
dedinu. Vstup do dediny nebol ľahký. Od spišskonovoveskej Huty do Hnilca je
asi 20 km hradskej cesty. Okolo nej z oboch strán v jej blízkosti rástli vysoké
stromy. Pred príchodom Nemcov ich partizáni zoťali tak, že popadali krížom
cez cestu. Bola to poriadna prekážka. Trvalo dva dni, kým sa prerúbali blízko k
našej dedine.
Po ceste natrafili na skupinu partizánov, ktorá si opekala slaninu. Nemci ich
prekvapili. Jeden z partizánov zakričal niečo nemecky. Na to nebrali ohľad.
Prešli im dávkou z guľometu cez nohy. Jedného z nich s ťažšími zraneniami
odviedli do dediny k našej susede. Ešte sa k tomu prípadu vrátim. Jeden
z partizánov nebol zranený a utekal pred tankom po ceste smerom do dediny.
Utekal tak, že vždy stihol utiecť pred tankom tak, že bol mimo dostrelu tanku.
Doteraz neviem prečo neskočil do lesa. Asi bol vo veľkom strese. Takto bežal
približne päť kilometrov až sa dostal do našej dediny. Tam nevedel, kde sa má
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schovať. Najbližšie bol chliev s pomerne veľkým prasiatkom. Schoval sa za
neho. Začul ako Nemci prehľadávajú celé okolie vrátane chlieva. Prasiatko, ale
to ani nemuklo. Keď Nemci odišli, majitelia prasiatka mu dali slušné šaty a za
chvíľu sa prechádzal po dedine akoby sa nič nestalo.
Nemci sa vrátili do dediny za pomoci ťažkej bojovej techniky. Mali jeden tank
a obrnené vozidlá. Aj počtom vojakov boli v prevahe. Odhadujem ich počet tak
na úroveň prápora. Najprv sa zastavili pri susednom dome, ale nakoniec obsadili
náš dom a priestor okolo domu. Neskôr sme sa dozvedeli, že im susedia
povedali, že majú prísť ku nám, lebo že my máme partizánov. No vidíte, že vždy
sa nájdu takí bezcharakterní ľudia. Ale v tejto situácii pre také udavačstvo
mohli nás Nemci pozabíjať.
Na tom veľkom priestore okolo domu robili ranné nástupy a prípravy na rôzne
akcie. Zrejme prehľadávali aj okolité osady v odľahlých slabo obývaných
dolinách. Ešte pred obsadením dediny sa dozvedeli ľudia z „Briežku“, tak sa
volala časť dediny, že sa blíži kolóna Nemcov. Rozhodli sa, že sa prídu k nám
schovať do pivnice, pretože náš dom je z kameňa a niečo aj vydrží. Prišli do
našej pivnice. Počuli sme ako tank prechádzal po ceste vedľa nášho domu. Zrazu
zastavil a počuli sme streľbu z protileteckých kanónov. Streľba trvala krátko.
Potom tank odišiel. Až neskôr sme sa dozvedeli, že to Nemci strieľali na
jedného partizána, ktorý sa pohyboval na pasienku. Teda na holine, kde sa
nemal ako skryť. Blízko mal cintorín. Tam sa mohol skryť za nejaký pomník.
Trafili ho dobre. Mal odtrhnutú sánku. Bol to jediný syn mamy zo susednej
dediny. Prestrelka prestala a pivnica sa rýchlo vyprázdnila. Nikto nikdy viac
nevyužil prednosti nášho kamenného domu.
Nemci obsadili celý náš dom. Ani sa doň všetci nezmestili. Chovali sa veľmi
arogantne a bezohľadne. Vtedy už bolo u nás chladnejšie. Prikurovali si vo
všetkých miestnostiach. Pri kúrení nepoužívali drevo z drevárne, ktoré bolo
nachystané na zimu, ale rozbíjali nábytok a tým kúrili. Trvalo to šesť alebo
sedem dní. Presne si to už nepamätám.
Otca hneď prvý deň okupácie zobrali aj s koňmi a vozom na povoz. Mal skončiť
v koncentráku. Spolu s ním odvliekli aj ďalšieho furmana. Bol to statný chlap.
Nikdy som o ňom nepočul, že by bol partizánom alebo sa nejakým spôsobom
angažoval v povstaní. Dokončím ich príbeh. Dostali sa až do Liptovského
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Mikuláša. Tam prebiehali frontové boje. Nemci kládli veľký odpor. Front sa
zastavil na niekoľko dní. To využil otec. Nechal kone Nemcom a utiekol. Utekal
obsadeným územím. Vrátil sa neskoro domov, ale vrátil sa živý. Zachránil si
holý život. Druhý furman nechcel opustiť kone. Dostal sa až do koncentráku.
Domov prišiel po vojne. Mal len 35 kilogramov. Ale bol živý. Viem to
z otcovho rozprávania.
Z päťčlennej rodiny sme zostali doma nakoniec len dvaja. Otca odvliekli do
koncentráku, bratia ako partizáni boli v dedine, ale v domčeku pri lese, ktorý
som už opísal, ale nie doma. Cez toto celé hnusné obdobie povstania v dome
obsadenom Nemcami sme boli sami, len mama a ja ako dieťa. Báli sme sa.
Medzitým podpálili horáreň, kde žili ľudia. Našťastie v čase, keď ju zapálili,
horáreň už bola prázdna. Čakali sme, že tak dopadneme aj my alebo celá dedina.
Celý ten čas sme sedeli na prahu dverí. Oka sme nezažmúrili, ani sme poriadne
nejedli. Celá táto nemecká jednotka mala na dvore rozloženú poľnú kuchyňu.
Kuchár varil pre všetkých. Keď už bolo po výdaji stravy kuchár sa poobzeral
dookola či ho niekto nesleduje a kývol na mňa prstom, aby som prišiel. Naložil
mi toľko, že bolo dosť pre oboch. Pre stravu som chodil len ja. Neviem, či by
boli dali jedlo aj mame. Myslím, že im prišlo ľúto mňa, pretože som bol ešte
dieťa.
Nakoniec sa vysvetlilo to, že kuchár bol iný ako ostatní okupanti. Bol to
Rakúšan. Takto sme prežili obdobie SNP v našej rodine. V strachu o život
nielen môj, ale aj mojich blízkych. Bol som rád keď odišli a zmizli nám z očí.
Aj napriek negatívam z obdobia SNP som na moje vlastné prekvapenie zažil
niečo pozitívne, čo ma ovplyvnilo na celý život. Spomenul som, že počas cesty
okupantov do našej dediny naďabili na partizánov. Jedného z nich postrelili do
nohy. Doviezli ho k susede. Zdravotný stav sa mu výrazne zhoršoval. Teraz
príde to podstatné. Lekár od okupantov sa mu príkladne venoval. Ošetril ho,
dával mu lieky proti horúčke a menil mu aj obklady proti horúčke. To mi
hovorila moja suseda. Ale aj ja som videl, že do toho domu chodí často.
Ráno nasledujúci deň ho zobrali preč asi do levočskej nemocnice. Obdivoval
som ho, že napriek tomu, že v skutočnosti bol jeho nepriateľom a napriek riziku,
že jeho spolubojovníci to mohli oznámiť nadriadeným veliteľom, mal odvahu
poskytnúť mu takú pomoc. To zanechalo vo mne veľkú stopu.
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Ako lekár-gynekológ bez ohľadu na moju únavu som opakovane navštívil každú
ženu, kde som si nebol istý diagnózou alebo bola v takom ťažkom zdravotnom
stave, že bol ohrozený jej život. Tento „rituál“ sa mi osvedčil. Dodnes to mám
v živej pamäti.
Okupanti odišli. Otec sa vrátil domov síce bez koní, ale zdravý a bratia sa tiež
vrátili domov z domčeka pri lese. Ako dopadli neskoršie spomínaní „účastníci
odboja“?
Najstarší brat zomrel na rakovinu žalúdka.
Mladšieho brata zabil vlak, keď ako milicionár strážil tunel v Dobšinskej
ľadovej Jaskyni pred Benderovcami. Stalo sa to mesiac pred jeho svadbou.
Mamu to poznačilo aj na psychike až do smrti. Zomrela na srdcové ochorenie.
Otec zomrel na chorobu z povolania (silikózu pľúc ). Bol baníkom. Po vstupe
vojsk Varšavskej zmluvy predpovedal, že Rusov nevyženieme ani za sto rokov.
Mýlil sa. Bolo to skôr. Pre nás by bolo lepšie, keby sa mýlil o viac ako niekoľko
rokov.
Ja som sa venoval gynekológii a pôrodníctvu. Bol som aj prednostom
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Ružinove. Bol som dva razy ženatý,
obe ženy zomreli na rakovinu. Teraz som spokojným klientom domova
sociálnych služieb Archa.
Na záver uvediem len to, čo som uviedol na úvod. So staropamäťou seniorov je
to veľmi zložité. Niektoré spomienky sú bledé a ťažko sa na ne spomína. Nie to
ešte dať ich na papier. Ale niektoré ožijú a hlboko zasiahnu aj citovú sféru. Stalo
sa to aj mne. Budem spokojný, ak sa moje spomienky na SNP budú páčiť aj
Vám.
Autor: doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Zdroj - obrázok: https://www.drevenyles.sk/

Duchovné okienko
Poznáte sv. Michala?
Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov, ktorý je považovaný za ochrancu
Božieho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veriacich z moci satana a je anjelom,
ktorý sprevádza duše ľudí zo sveta pred Boží súd.
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Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti
Zlému a jeho anjelmi.
Jeho postavenie medzi anjelmi uvádzajú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia
(sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov,
iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich
anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský uvádza, že je hlavným z posledného
chóru, chóru anjelov. Rímska liturgia nasleduje gréckych otcov, sv. Michala
nazýva “vodca nebeských vojsk“, ktorého si ctia zástupy anjelov.
Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si
ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri
ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred
nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa
slávi 29. septembra.
Na základe týchto pasáží zo svätého
písma dala kresťanská tradícia sv.
Michalovi štyri úrady:
* bojovať proti Satanovi
* zachraňovať duše veriacich z
moci satana, osobitne v hodine
smrti
* ochraňovať Boží ľud – Židov v
Starom zákone, kresťanov a Cirkev
v Novom zákone
* sprevádzať duše ľudí zo sveta
pred Boží súd
Modlitba k sv. Michalovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a
úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.
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Zdroj: https://www.zivotopisysvatych.sk/michal-archanjel/, https://www.zzz.sk/clanok/14472-sviatok-sv-michala-patronachorych-29september

Ján Smrek – Mne dedinčanka stepilá
Mne dedinčanka stepilá
bezmála hlavu zmútila:
čižmičky, sukňa riasavá —
to dievča sa mi pozdáva!
Závidím tomu šuhaju,
ktorého rty jej bozkajú
a ktorý štíhle bôčky jej
objíma vôli po svojej.
Ba repcem osud na celý,
že cesty moje zavreli
predo mnou raj i pôvab ten,
v ňom žije vieska deň po
deň.
Banujem, že som halenu
a strechu domu slamenú
zamenil a šiel v iný kraj,
kde obledol môj obličaj.
Keď chladný vietor jesene
horami u nás zastene,
ja k našim idem s túžbami,
by neboli mi neznámi.
Mne hrdosť v očiach plápolá,
keď vidím ten ľud dokola,
tie silné, zdravé nevesty
a devy plné prelesti.
Ja každú rád by ospievať
a každej rád by srdce dať,
však jednej dám ho? — to je boj! –ja rád mám všetky, Bože môj!
11

Zdroj: https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/10514-cvalajuce-dni-jan-smrek/
Zdroj – obrázok: http://www.rejdovka.eu/zensky-kroj---rejdova-a10-19#inline

Ako som „urobil“ z muža ženu
Dlho som váhal s napísaním toho článku. To preto, že téma je háklivá a nevedel
som ako na to zareagujú klienti Archy. Nakoniec som sa rozhodol, že predsa len
ho napíšem. Tento príspevok je zameraný na problematiku homosexuality
a konkrétne transrodovej nerovnosti. Sám som operačne riešil 3 prípady,
v ktorých muž chcel byť ženou. A hneď na úvod musím povedať, že operácie
boli úspešné. Ale kým sa dostaneme k podstate problému chcem povedať
z môjho pohľadu ako sa k homosexualite stavia štát, spoluobčania, jednotlivé
skupiny, cirkev a podobne.
Za mojich mladých čias sa o sexualite vedelo málo a o homosexualite skoro nič.
Ak sa mali k sebe dvaja mládenci, hovorilo sa o nich, že nie sú na ženy. O
ženách ani nehovorím. U nich sa homosexualita len veľmi ťažko odhaľovala.
Dnes sa o tejto problematike hovorí až príliš veľa. Ak dnes otvoríte noviny,
internet a vôbec masmédiá, často sa stretnete s príspevkami, ktoré sa s touto
problematikou zaoberajú. Či je to dobré alebo zlé, odpovedať si musí každý sám
za seba. Podľa môjho názoru je lepšia vedomosť ako nevedomosť.
V mladosti som zažil aj obdobie fašizmu. Bolo to hnusné obdobie plné
nenávisti. Predmetom nenávisti boli hlavne židia, cigáni a iné rasy. Propaganda
predstavovala židov ako ľudí, ktorí sú špinaví, špatne oblečení, ktorí okrádajú
ľudí a majú aj zlú morálku.
Po vojne počas štúdii na vysokej škole som sa skamarátil so spolužiakom, s
ktorým sme boli priatelia na život a na smrť. Navštevovali sa aj naše rodiny. Bol
ťažko chorý. Trpel na nevyliečiteľnú metabolickú chorobu. Asi dva razy sa
stalo, že sa musel podrobiť náročnej a riskantnej operácii. Keď som ho prišiel
navštíviť pred operáciou na moje prekvapenie ma požiadal či sa mu postarám
o rodinu, keby náhodou umrel. Samozrejme, že som súhlasil. Obidva razy. Teraz
si s úsmevom spomínam, že ani raz do tejto starostlivosti nezahrnul svoju
manželku. Ale to spomínam len zo žartu. Manželky priateľov ostávali vždy tabu.
To bolo voľakedy. Dnes je situácia úplne odlišná. O správy, ktoré sa týkajú
homosexuality nie je núdza. Nájdete ich v novinách, časopisoch, na televíznych
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obrazovkách. Je to nielen preto, že pre čitateľov je táto problematika zaujímavá,
ale aj preto, že homosexuáli sú čoraz otvorenejší.
Dnes sa termín homosexuál používa len na označenie sexuálnej deviácie.
Nehovorí nič o tom o akú úchylku ide. Preto sa dohodlo, že na označenie
konkrétnej poruchy sa bude používať príslušné veľké písmeno. Dnes sa používa
toto označenie: LGBTI. Nemusíte sa to učiť naspamäť. Vysvetlím to tak
jednoducho ako sa len dá.
L - je venované ženám, lesbám. Inklinujú k rovnakému pohlaviu, teda žena
k žene. Zriedka sa ukazujú na verejnosti.
G – je venované gayom. Tí rovnako ako je to u lesbičiek vyhľadávajú ako
partnerov len mužov. Dnes svoje sexuálne zameranie neskrývajú a so svojim
partnerom sa neváhajú ukázať na verejnosti.
B - sú bisexuáli. Z hľadiska pohlavného zamerania sú aj na ženy aj na mužov.
T - sú transrodoví ľudia. Títo ľudia sa vyznačujú tým, že sa narodia pohlavne
ako plne vybavený muž alebo žena, ale v živote chcú žiť ako opačné pohlavie.
Teda keď sa niekto narodí ako muž, život chce prežiť ako žena a naopak.
I - niekto sa môže narodiť s neidentifikovateľným pohlavím. To znamená, že u
týchto ľudí sa často pohlavie nedá zistiť. Veľakrát zlyháva aj genetika. Ak
všetko zlyhá a pohlavie sa nedá bezpečne zistiť, pohlavie sa prideľuje úradne.
Treba si uvedomiť, že
s týmto sa človek narodí.
Nemôže za to, že sa tak
narodil. Preto nielen od
štátu, ale aj od
spoluobčanov si zaslúžia
maximálnu pozornosť
a ochotu pomôcť. Všetky
skupiny ľudí takto sexuálne
orientovaných bojuje za
svoje práva. Bojujú za to,
aby ich spoločnosť, vrátane štátu postavila na úroveň ich rovesníkov. Žiadajú,
aby štát uznal oficiálne ich manželstvo. Chcú, aby im štát schválil možnosť
adopcie, možnosť dedenia a podobne. Proste všetky vymoženosti (ale aj
negatíva), ktoré vyplývajú z uzavretia manželstva. Za schválenie manželstva
bojujú hlavne gayovia a lesby. Myslíte, že ich boj je márny? Nie, nie je márny.
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Kým pred rokmi ste takéto štáty, ktoré umožňujú takéto manželstvo mohli
spočítať na prstoch jednej ruky, dnes by ste sotva vystačili aj s troma rukami.
Uvediem len tie najnovšie, sú to: Švajčiarsko a Slovinsko. Kým píšem tento
článok pribudlo ich iste niekoľko. V zdôvodnení Slovinska sa m páčila jedna
poznámka: tvrdiť že manželstvo je zväzok muža a ženy je hlúposť. Ja mám
rovnaký názor.
Aké sú vyhliadky pre našich gayov a lesby? Jednoznačne nie ružové. Či už v
ekonomike alebo v iných oblastiach sme na posledných miestach. Potešiteľné
však je, že dávajú o sebe vedieť. Dôkazom toho je aj Dúhový pochod.
Simultánne s tým bol pochod za zachovanie rodiny. Ťažký konzervativizmus.
Ide o nepochopenie problému. Veď homosexuáli nie sú proti klasickej rodine.
Naopak chcú, aby im štát umožnil uzatvárať manželstvo tak ako to môžu robiť
ostatní občania. Dosť bolo úvah o homosexualite. Venujme sa téme operácií.
Bolo to obdobie, keď som pracoval na „doškolováku“ v Bratislave. Vtedy sme
mali v rukách veľkú moc. Ovplyvňovali sme odborne celé Slovensko (operačné
postupy, nové diagnostické metódy a pod.). Môj šéf si zmyslel, že keď robíme
všetky operácie na pošve, prečo by sme nemali operovať aj geneticky
podmienené poruchy pošvy. Bol tak silný, že si to presadil. Dovtedy to robili
plastickí chirurgovia.
Podobné stavy sme riešili často, ale ani raz sme neoperovali taký prípad, keď
muž chcel žiť ako žena. Touto úlohou poveril mňa. Vtedy som sa považoval ešte
za operačné ucho, ale ponuku som prijal. Prišiel prvý klient, ktorý bol už
pripravený na našu operáciu. Pred prijatím absolvoval psychologické,
psychiatrické, urologické a iné vyšetrenia. Rovnako minimálne 2 roky dostával
injekčne ženské hormóny, ale aj množstvo iných liekov. Po splnení týchto
podmienok sme začali operovať.
Na hrádzi sme urobili krátky rez medzi vyústením močovej rúry a vyústením
konečníka. Hravo som sa dostal k tkanivu, ktoré spájalo močový mechúr
a konečník. Toto tkanivo v porovnaní s geneticky normálnou ženou bolo tuhšie
a nepoddajné. Čakala ma neľahká preparácia tkanív. Dal som sa do roboty.
Operoval som veľmi opatrne. Podotýkam, že ešte nikdy predtým mi operácia
netrvala tak dlho ako táto. Ale podarila sa. Vytvoril som dostatočný priestor pre
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pošvu. Zastavil som krvácanie, naložil pesar a bol koniec operácie. Pesar bol
vyrobený z umelej hmoty a bránil zvrašteniu pošvy. Ak sa jeden deň
neurobil preväz, pošva sa skrátila a museli sme nanovo rozšíriť pošvu na úroveň
pooperačného stavu. Epitelizácia - pokrytie novým epitelom – prebiehala
spontánne z okrajov umelej pošvy. Táto operácia si vyžadovala dlhšiu
hospitalizáciu. Napriek všetkému operácia prebehla normálne, a teda bola
úspešná. Takto som operoval ešte dvoch mužov, ktorí chceli byť ženami. Potom
môj šéf išiel do penzie a tieto operácie znovu prevzali plastickí chirurgovia.
Chvála bohu.
V čom boli tieto operácie prínosom pre mňa? Predovšetkým v tom, že napriek
ťažkému „terénu“ som ani raz nepoškodil močový mechúr alebo konečník. Na
to som až doteraz nezabudol. Druhý poznatok, nie menej dôležitý ako
prechádzajúca skúsenosť spočíva v niečom inom. Každý z operovaných výborne
znášal pooperačný priebeh. Oni na rozdiel od iných pacientov boli trpezliví,
dobre znášali bolesť a boli vždy usmievaví. Proste boli šťastní z toho, že sa
niečo dôležité pre nich urobilo. A je to tak. Je veľmi dôležité, aby bola zhoda
medzi pohlavím, s ktorým sa človek narodí a ktoré má zakódované v mozgu
a skutočným telesným pohlavím. Ak je niekto muž, je dobré ak je mužom aj
telesne. To platí aj o ženách. U našich operovaných pacientov táto zhoda pred
operáciou chýbala. Zhodu nadobudli až po operácii. Preto tá radosť po operácii.
Ešte je aj iná rodová nerovnosť medzi mužom a ženou. Dnes ženy nielen
zastávajú pozície ako muži, ale čo je dôležité dostávajú rovnaký alebo aspoň
približne rovnaký plat ako by dostávali muži. Ale aj v rodovej rovnosti tohto
typu nás čaká veľa práce.
Nakoniec chcem podotknúť, že všetci inak orientovaní ľudia majú jeden dar od
Boha navyše. Väčšina z nich inklinuje k umeniu, hudbe. Mnohí gayovia a lesby
sú význační hudobníci, dirigenti, herci alebo zastávajú vedúce miesta aj v iných
oblastiach nášho života. Nezáviďme im. Skôr sa im snažme pomôcť. Ako kto
môže.
Autor: doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Zdroj - obrázok:
https://www.google.com/search?q=lgbti&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856&sxsrf=ALiCzsYK1ibHnxj1YEmxpGCEgHRwM7V
d5Q:1664779941814&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=R9EZW3rVU6x28M%252Ct5xJjEECBOa69M%252C_%2
53BgxIQq-mRvBDHOM%252CEnLQPUdFbpjqkM%252C_%253BU1G49BJ3y60zfM%252C0-5g6VZjI57H-
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M%252C_%253Bbdfw6EJfKLr22M%252CtsWPnNyYqPFMMM%252C_%253BV92wVo2GRS4uIM%252CfzYNxd-lrKwAM%252C_%253BxvghfdXsJMUXrM%252CsEVf8l00FT2mvM%252C_&usg=AI4_-kThQ9GygFwooh4uN3RbS88g6NXnw&sa=X&ved=2ahUKEwi5iL7IvMP6AhWkgf0HHd2AB1sQ_h16BAhGEAE#imgrc=bdfw6EJfKLr22M

Cvičenie na pozornosť
Preškrtnite každé veľké aj malé písmeno D,d.
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