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Úvod

 

Ka�dá doba, i tá dne�ná, má svojich verných, ktorí svedectvom
svojho �ivota sú nám vzorom a pomocou na ceste viery. Jedným z nich
je aj gréckokatolícky kňaz o. Andrej Fedorovič Timkovič (1919-1987),
človek múdry a skromný, ktorého �ivotný príbeh vypovedá o sile,
akú čerpal z viery hlavne v ťa�kých obdobiach svojho �ivota. Ako
rusínsky gréckokatolícky kňaz pre�il celý svoj �ivot v slu�be Bohu, i
keď rôzne obdobia �ivota mu nedovolili vykonávať verejne pasto-
račnú činnosť.

Vychoval �tyri deti a v�etkým dal vysokú �kolu (jeden doktorát
humánnej medicíny, dva doktoráty z veterinárnej medicíny a jeden
in�inier na elektrotechnickej fakulte Vysokej �koly technickej�).
Tri z Timkovičových detí si neskôr (po smrti svojho otca) urobili ďal-
�ie vysoké �koly v teológii. Tak�e mo�no povedať, �e najstar�ie z je-
ho detí dostalo jednu vysokú �kolu a ďal�ie tri dokonca po dve vy-
soké �koly!

Andrej bol prenasledovaný fa�istami zato, �e vtedy sympa-
tizoval s komunistami� Potom bol prenasledovaný komunis-
tami zato, �e zostal verný rímskokatolíckej Cirkvi (únii), teda
latiníkom. Nakoniec bol prenasledovaný latiníkmi zato, �e
bránil gréckokatolícky obrad pred latinizáciou.

 

"V období fa�izmu bol �ikanovaný a väznený gestapom a hor-
thyovskou políciou pre svoje sympatie s komunistickou ideológiou,
ktorá bola vysoko sociálne príťa�livá.
"Po likvidácii gréckokatolíckej Cirkvi v Československu v roku
1950 bol prenasledovaný a �ikanovaný komunistickým re�i-
mom za svoju vernosť rímskokatolicizmu (únii s pápe�om), �e nepod-
písal nanucované pravoslávie.

 

5



"Po roku 1968, keď gréckokatolícka Cirkev v Československu bo-
la opäť ako-tak obnovená, bol zasa intrigami prenasledovaný miest-
nou rímskokatolíckou hierarchiou zato, �e bol verný gréckoka-
tolíckej Cirkvi a rozhodne a otvorene sa staval proti nekatolíckemu
preťahovaniu veriacich a majetku do latinskej Cirkvi.

Unavený, ale nezlomený neustálym bojom za spravodlivosť i
za ob�ivu svojej rodiny spočinul v Hospodinovi v roku 1987, ne-
do�ijúc sa novej éry v Československu (1989). Jeho �ivot sa odo-
hrával uprostred sveta, ale nedal sa svetom opantať ani obrať o ne-
závislosť a vnútornú slobodu pre Hospoda Boha. Nekompromisne
sa usiloval prekvasiť v�etky dimenzie �ivota duchom spravodlivos-
ti, pravdy, lásky a oddanosti Bohu.

Vo Svätom Písme nachádzame slová, ktoré plne platia aj pre �i-
votné trudy o. Andreja Timkoviča:
# «

 

Ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení» (1Pt 3,14).
# «Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú
nasýtení» (Mt 5,6).
# «Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je ne-
beské kráľovstvo» (Mt 5,10).

�ivotopis tohto gréckokatolíckeho kňaza v malom predstavuje i osud celé-
ho rusínskeho národa (vo veľkom) pod Karpatami v 20. storočí. Národa
" prenasledovaného a potláčaného za fa�izmu (anexia Podkarpatskej Rusi
horthyovským Maďarskom);
" prenasledovaného za komunizmu (vymazanie termínu «Rusín» a jeho na-
hradenie necitlivým «Ukrajinec»; tie� v roku 1950 likvidácia rusínskej Pre�ov-
skej gréckokatolíckej eparchie a jej nahradenie v roku 1968 slovenskou Pre�ov-
skou gréckokatolíckou eparchiou);
" násilne asimilovaného a latinizovaného, keď z rusínskych gréckokatolí-
kov miestnou, vatikánskymi slovenskými �ovinistami dosadenou, cirkevnou
hierarchiou boli vytváraní tzv. slovenskí gréckokatolíci a z nich následne slo-
venskí rímskokatolíci.

Ak má �ivotný príbeh a osudy hlavného hrdinu tejto knihy pri-
am románový charakter, autor na tom nenesie nijakú zásluhu. Nič
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si v tejto knihe nevymyslel. Táto kniha je prácou potvrdenou mno-
hými tu uverejnenými dokumentami, ktoré sú faktami, a preto jej ro-
mánové prvky vytvoril �ivot sám�

Preface
Timkovic Andrew (1919-1987) � the story

about normal married priest
Every era has her faithful martyrs whose lives bring witness and

help on our journey of faith, especially in this time period. Greek-
Catholic priest Father Andrew Fedorovic Timkovic (1919-1987) is
one of those outstanding obediently faithful; he is a simple but cle-
ver man whose life story bears evidence of power he drew from
his Catholic faith even in the hard days of his life. As a Ruthenian
Greek-Catholic priest he lived his life serving God although, at ti-
mes, executing his pastoral service under public pressure.

Father Andrew raised 4 children and all completed University
studies (one doctorate of human medicine, two doctorates of vet me-
dicine and one electrical engineer). Three of the four Timkovic chil-
dren have graduated from Theological Colleges (later after their
father Andrew death). Therefore, we can say the eldest of children
graduated at one College and other three at two Colleges!

Andrew was accused by the fascists because he sympathi-
zed with the Communists; later he was persecuted by the
Communists for he was always faithful to the Roman Catholic
Church (Union), also named the Latin Church. Finally, he was
persecuted by the Latins because he defended Greek-Catholic
rite (Greek-Catholic particular Ruthenian 

 

sui iuris Church)
against Latinization.
" In the Nazi era Andrew Timkovic was victimized and impri-
soned by the Gestapo and Horthy police for his sympathy with
the Communist intended ideology, which was highly socially at-

7

Preface



tractive at its begining.
" After the elimination of the Greek-Catholic Church in Czecho-
slovakia in 1950 he was persecuted and victimized by the Com-
munist Regime for his allegiance with the Pope and because he
did not agree to communist constrained Orthodoxy.
" After 1968, when the self-governing particular Greek-Catholic
Church in Czechoslovakia was restored with limitations, Father
Andrew Timkovic was intrigue-persecuted by the local Roman-
Catholic hierarchy as he remained strongly faithful to his Greek-
Catholic Church; Father Andrew strongly protested the illegal trans-
fer of worshippers and property into the Latin church.

Father Andrew Timkovic's unwearying energy was consistent
and steady in his endless fight for justice and surviving of his own
family; he died and went to the Lord in 1987 without experiencing
the new era in Czechoslovakia (1989). Father Andrew lived his
life in the middle of the world's wrongs but he wasn't mastered by
evil nor would the world deprive him of his faithful independence
and inner freedom for the Lord. He tried to overcome all the
dimensions of life with a spirit of justice, truth, love and devotion
to God. In the Holy Bible we find words which fully reflect the
life difficulties of Father Andrew Timkovic:
# «But even if you should suffer for what is right, you are blessed»
(1Pt 3,14).
# «Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for
they will be filled» (Mt 5,6).
# «Blessed are those who are persecuted because of righteous-
ness, for theirs is the kingdom of heaven» (Mt 5,10).

The biography of the Greek-Catholic priest Father Andrew Timkovic illu-
strates the fate of the entire Ruthenian nation especially in the Southern Carpat-
hian Mountains in the 20th century. The Carpatho-Rus nation was
" persecuted and oppressed during the Nazi era (annexation of Subcarpat-
hian Rus by Horthy Hungary),
" persecuted during Communist reign (denial of the proper description
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«Ruthenian» and forced usage of the insensitive title «Ukrainian»; the 1950 eli-
mination of Ruthenian Presov Greek-Catholic eparchy and in 1968 replaced it
with the Slovak Presov Greek-Catholic eparchy).
" violently assimilated and latinized when Ruthenian Greek-Catholics were
forced by local church hierarchy (assigned by Vatican Slovak chauvinists) to
switch to improperly named Slovak Greek-Catholics and subsequently to Slo-
vak Roman-Catholics.

If the life story and destiny of the faithful and heroic figure of
this book appears to have novel characteristics it is not due to the
writer's credit. Nothing in this book has been fabricated. This book
is a work confirmed by many here publicized documents, which
are the facts, hence its historic elements have been experienced by
Father Andrew Timkovic's truly obedient and faithful life�

Einleitung
Timkowitsch Andrej (1919-1987) � die Geschichte 

eines alltägigen verheirateten Pfarrers
Jede Epoche und auch diese heutige, hat ihre Getreuen, die für

uns der Zeugenschaft ihres Lebens als Vorbild und Hilfe auf dem
Weg des Glaubens sind. Einer von ihnen ist griechisch-katholi-
scher Pfarrer Vater Andrej Timkowitsch (1919-1987), der kluge
und bescheidene Mensch, dessen Lebensgeschichte um die Kraft
aussagt, die aus dem Glauben, meist in den schwierigen Perioden
seines Lebens, schöpfte. Als der ruthenische griechisch-katholi-
sche Pfarrer überlebte sein ganzes Leben im Dienst Gottes, ob-
wohl verschiedene Zeitabschnitte des Lebens ihm nicht erlaubten
den Priesterdienst offentlich zu betreiben.

Er erzog vier Kinder und ermöglichte allen die Hochschulaus-
bildung zu gewinnen ( drei von seinen Kindern sind Träger eines
Doktortitels und zwar: ein Doktor der Medizin, zwei Doktoren der
Veterinärmedizin und ein Elektroingenieur an der technischen
Hochschule�). Später, nach dem Tod des Vaters Andrej Timko-
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witsch, machten noch drei von den Timkowitschkinder nächste
Hochschulen aus der Theologie. Man kann sagen, daß das älteste
von seinen Kindern beendete eine Hochschule und die nächsten
drei Kinder beendeten sogar zwei Hochschulen.

Vater Andrej wurde von dem Faschismus darum verfolgt,
dass er damals mit den Kommunisten symphatisierte. Dann
wurde er von den Kommunisten verfolgt, weil er der römisch-
katholischen Kirche (Union), das heißt, den Lateinern treu
blieb. Schließlich wurde er von den Lateinern darum verfolgt,
dass er den griechisch-katholischen Ritus vor der Latinisie-
rung verteidigte.
" In der Zeit des Faschismus wurde er von der Gestapo und
der Horthypolizei schikaniert und gefangen halten für die Sym-
phatie mit der kommunistischen Ideologie, die hoch sozial attrak-
tiv war.
"Nach der Liquidation der griechisch-katholischen Kirche in
der Tschechoslowakei im Jahre 1950 wurde er von dem kommu-
nistischen Regime verfolgt und schikaniert für seine Treue dem
Römkatholizismus (der Union mit dem Papst), daß er nicht den
gezwungenen griechisch-orthodoxen Glauben unterschieb.
"Nach dem Jahr 1968, als die griechisch-katholische Kirche in
der Tschechoslowakei so zu sagen wieder erlaubt wurde, wurde
er wieder mit den Intrigen von der örtlichen römisch-katholi-
schen Hierarchie darum verfolgt, daß er der griechisch-katholi-
schen Kirche treu war und stand resolut und offen gegen die unka-
tholischen Überschreitung der Gläubigen und des Eigentums in
die lateinische Kirche.

Er war müde aber nicht gebrochen von dem unablässigen Kampf
um die Gerechtigkeit und um den Lebensunterhalt seiner Familie,
so gab er seine Seele dem Gott im Jahre 1987 ab. Er erlebte die neue
Epoche in der Tschechoslowakei nicht (1989). Sein Leben wurde
inmitten der Welt abgespielt, aber er wurde nicht von der Welt

10

Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára



beherscht und um seine Unabhängigket und innere Freiheit für den
Gott beraubt. Kompromissloss bemühte er sich alle Dimensionen
des Lebens von dem Geist der Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und
Ergebenheit dem Gott durchzugären.

In der Heiligen Schrift finden wir Worte, die auch für die Le-
bensbemühungen Vaters Andrej Timkowitsch gelten:
# «Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst,
seid ihr seligzupreisen» (1Pt 3,14).
# «Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn
sie werden satt werden» (Mt 5,6).
# «Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihnen gehört das Himmelreich» (Mt 5,10).

Der Lebenslauf dieses griechisch-katholischen Pfarrers stellt im Kleinen auch
das Schicksal des ganzen ruthenischen Volkes (im Großen) unter den Karpaten
im 20. Jahrhundert. Das Schicksal des...
" des verfolgten und unterdrückten Volkes in der Zeit des Faschismus
(Anexion Unterkarpatischen Russia von dem Horthysungarn);
" des verfolgten Volkes in der Zeit des Kommunismus (die Ausstreichung
des Terminus der «Ruthene» und seine Ersetzung mit der gefühlosen der «U-
krainer»; und auch Liquidation im 1950 des ruthenischen griechisch-katholischen
Pre�over Bistums und seine Ersetzung im Jahre 1968 von dem slowakischen Pre-
�over griechisch-katholischen Diözese);
" des Volkes, das gewaltsam assimiliert und latinisiert wurde, als aus der ru-
thenischen Griechisch-Katholiken wurden von der Lokalkirchenhierarchie (von
den slowakischen Chauvinisten) sogenante slowakische Griechisch-Katholiken
geschaffen und folgendlich von ihnen slowakische Römisch-Katholiken.

Wenn die Lebensgeschichte und das Schicksal des Hauptheldens
dieses Buches Romancharakter hat, trägt der Autor davon keinen
Verdienst. Er dachte in diesem Buch nichts aus. Dieses Buch ist die
Arbeit, die mit vielen Urkunden bestätigt wird, die die Fakten sind
und darum ihre romanartige Elemente selbst das Leben bildete.
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Svja�čenik o. Andrej Timkovič (1919-1987) bol i napriek mnohým �ivotným prob-
lémom neustálym optimistom. Optimizmus mu dodávala viera v Hospoda Boha.



 

1. Detstvo v Lazoch na Podkarpatskej
Rusi, Československo (1919-1932)

Rok 1919 � narodenie Andrijka v roľníckej rusínskej (ru-
ténskej) rodine na Podkarpatskej Rusi

 

Andrij Timkovič uzrel svetlo sveta v sobotu 13. decembra 1919
v rusínskej-ruténskej gréckokatolíckej rodine v dedinke Lazy pod Ma-
kytou (po maďarsky sa za Rakúsko-Uhorského kráľovstva volala 

 

Tim-
sor) na Podkarpatskej Rusi (dnes Zakarpatská oblasť Ukrajiny).
Podkarpatská Rus bola v rokoch 1919-1939 integrálnou súčasťou
Československa, teda Andrij sa narodil v Československu.

Jeho otec Fedor (Teodor) Lukovič Timkovič mal vtedy 22 rokov
(nar. 2. februára 1897, zomrel 5. júna 1937 v Prahe). Bol obyčaj-
ným roľníkom, av�ak nezvyčajne vysokej prirodzenej inteligencie.
Peniaze si sezónne privyrábal aj ako drevorubač-lesný robotník.
Matka Eva Michajlovna, rodená Hvozdak (nar. 23. februára 1898

 

13

Predvojnové Československo (1919-1939),
Slovenský náučný slovník, I., Bratislava-Praha, 1932, str. 188.

Lazy pod Makytou
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v Ni�nych Vereckych, zomrela 28. januára 1985 v Lazoch) bola do-
mácou � viedla v�etky domáce práce pri gazdovaní, ako i na roli.
Doma sa rozprávalo po rusínsky, modlilo sa po staroslovansky.

Andrij sa narodil ako prvorodený z ôsmych detí. Vyrastal v hli-
nenom domci z vaľkov prikrytom slamenou strechou v lone pre-
krásnej karpatskej prírody. V hlbokých lesoch bývalého uhorsko-
poľského pohraničia (v čase narodenia Andrija � československo-

poľského pohraničia) obklopujúceho Lazy pre-
spávali divokí vlci a neraz na čistinkách, či
pod lesom bolo vidieť i typického červeno-
hnedého karpatského medveďa. Občas na
oblohe zakrú�il i karpatský orol, ktorý mal
nezriedka rozpätie krídiel a� dva met-
re� Dedinka Lazy je dodnes konečnou

autobusovou zastávkou temer priamo na temene karpatského
chrbta � v Andrijových časoch, ako u� bolo spomínané, pár
kilometrov od československo-poľskej hranice.

Najútlej�ie roky v Lazoch pod Makytou
Keď malý Andrij dovŕ�il jeden a pol roka, Hospoď Boh po�eh-

nal jeho rodičom mlad�ieho brata Ivana (27. máj 1921). Kým otec
Fedor �il, biedy v dome nebolo, i keď ani nadbytku. Mali dosť veľa
statku, kone, kravy, ovce, hydinu� Av�ak slepačie vajíčka nikdy
nejedli, v�etky sa toti� predali v blízkom mestečku Volovec alebo
vzdialenej�ej Svaľave. Matka Eva Michajlovna za tento nezriedka
jediný zdroj peňazí ako takých, kupovala soľ, bez ktorej sa nedalo
�iť a tie� petrolej, ktorý pou�ívali do lampy na svietenie.

Rok 1923 � ďal�í, v poradí u� druhý bratček na svete
Keď mal Andrij sotva �tyri roky, narodil sa mu druhý brat Fe-

dor. Bolo to v roku 1923. Doma bola veľká radosť, av�ak pribudol
ďal�í hladný krk, a tak, o pár mesiacov neskôr, keď Andrij dovŕ�il
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piaty rok �ivota, rodičia ho posielali, teraz u� samého pásť dobytok
na obecný pa�ienok. Pre päťročného chlapca to bolo veľmi namáhavé
a náročné, lebo bolo potrebné vstávať veľmi skoro ráno a vyháňať
statok na pa�u.

Za dedinou bola v lesnom poraste vysoká skala. Andrij pri pa-
sení dobytka často na ňu liezol. �ťastne tam sedával a obdivoval
východ slnka. Chlapca nebolo mo�né dostať dolu z vrcholu skalis-
ka. Odtiaľ pozoroval i pohyb pasúcich sa zvierat.

Päťročný jazdec na statnom koni a pastier stáda
Malý päťročný Andrij pasenie statku teda zvládal celkom dob-

re. Ako neskôr neraz spomínal, mali v tom čase dva kone, �tyri
kravy, pár oviec a kozu. Andrij sa veľmi skoro naučil jazdiť na ko-
ni. Samozrejme, �e to nebol jazdecký, ale len ťa�ný kôň� Len vy-
sadnúť na veľké zviera bolo ozajstným umením. Spočiatku mu to
robilo problémy, ale čoskoro aj na to vyna�iel zlep�ovák.

Kone boli dva: jeden starý (za vojny nosieval gu-
ľomety, po akých mu bolo celý �ivot vidno biele od-
reniny-jazvy na ko�i) a druhý mladý. Jazdiť mohol
iba na tom star�om, preto�e mlad�í, menom Fuksa,
ho stále zhodil � a to u� po pár krokoch. Akoby mu
to robilo radosť, keď mohol chlapča zhodiť do prachu poľnej
cesty. Len čo päťročné chlapča naň horko-ťa�ko opäť vyliezlo, kôň sa
dal do jemného galopu� Urobil � trop, trop, trop � a u� bolo dieťa
pokorené na zemi. Vtedy, ako na to Andrij s úsmevom spomínal, kôň
ihneď zastal a díval sa svojími veľkými dobrotivými očami na � od o-
pakovaných pádov dotlčeného �arvanca.

Star�í kôň bol iný � bez akýchkoľvek problémov toleroval ľahké
�ivé bremeno na svojom chrbte. Zlep�o-
vák spočíval v tom, �e Andrijko koňa za-
viedol do jarku pri ceste a z kamenného

okraja, ktorý bol oveľa vy��ie, sa u� dokázal hra-
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vo vy�kriabať zvieraťu na �iju, či chrbát � samozrejme, �e bez sedla.
Takto sa malý Andrijko začal parádne voziť na star�om z dvoch koní,
ktorý nebol tak �zlomyseľný�, a preto ho nezhadzoval. �Cválajúc�
na koni hnal pred sebou ostatný statok a dívajúc sa na svet z vý�ky bo-
lo zrazu v�etko oveľa zaujímavej�ie a kraj�ie. Po prvej jazde sa to
v�ak nezaobi�lo bez bolestivého zodratia ko�e na nohách, čo nepred-
staviteľne pálilo a spôsobovalo, �e Andrij nemohol niekoľko dní vô-
bec sedieť.

Malý čarodejník, ktorý vraj zaklial dobytok
Na obecný pa�ienok, ktorý nebol od dediny a� tak veľmi vzdia-

lený, bolo v�ak potrebné ísť okľukou � obchádzajúc súkromné po-
zemky a polia, aby zvieratá neurobili nejakú �kodu vlastníkom.
Výsledkom v�ak bolo, �e cesta ka�dý deň tam a späť bola niekoľ-
kokrát dlh�ia (asi 5 km).

Jedného dňa sa vynaliezavý Andrijko rozhodol skrátiť si cestu
domov priamo cez súkromné pozemky. Cesta cez ovsom zasiate
polia merala len jeden kilometer. Viedla tam toti� pe�inka, po kto-
rej prechádzali ľudia. Av�ak ísť so statkom: dvoma koňmi, �tyrmi
kravami, dvoma ovcami a kozou sa nedalo, lebo statok, hoc-ako
by bol napasený, keď prechádzal cez zelené ďatelinové alebo ovse-
né pole � nebolo mo�né uchrániť sa momentu, �eby si tu a tam ne-
od�klbol tej �zakázanej dobroty�. Malý nezbedník si v�ak u� dáv-
nej�ie v�imol, �e kravy nikdy nepasú trávu okolo kravského lajna,
kde táto bola v�dy zelen�ia, bujnej�ia a vy��ia ako naokolo na lúke
(dnes vieme, �e na príčine su otravné dusičnany, ktoré zvieratá pu-
dovo odmietajú).

V onen deň, keď večer viselo zapadajúce slnko na nebi ako čer-
vený balón na jabloni, chlapec tesne pred návratom domov ka�dej
krave jej vlastným lajnom po�pinil mulec-pysk � v dôsledku čo-
ho prestala pásť. Potom priviazal ovce jednu ku druhej a mladého
koňa k starému, na ktorého �vyskočil�. A potom u� len stačilo hnať
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pred sebou kravy kričiac na tú najstar�iu, kto-
rá bola matkou ostatných:
� Krasjoóó, puťoóóm�!

A stará Krasja i�la s pyskom po�pineným vlastným
lajnom, za ňou ostatné kravy, potom chlapec na sta-

rom koni, za ním mladý kôň a vedľa ovce uvia-
zané povrazom jedna o druhú a povraz v ruke.

Keď prechádzali cez �najhor�í úsek�, kde lákavé dobroty boli
veľmi blízko pe�inky, po ktorej i�li, majiteľ stál na kopci a s hne-
vom pozoroval, či niektorá z kráv neodbočí, alebo sa aspoň neza-
staví a nezačne �rať z jeho úrody. Ale nič také sa nestalo! Naopak,
statok, ako zakliaty, kráčal v tichej náhlivosti cez role, vedený ma-
lým �kriatkom, ktorý sa hrozivo oháňal domácky vyrobeným bičom
a vykrikoval ako o du�u:
� Krasjoóó, puťoóóm�!

Andrij takto vykrikoval v strachu o to viac, keď spozoroval na ob-
zore siluetu zúrivého majiteľa poľa�
� Stačit, �eby lem raz dakotra be�tija chňapla pyskom do mojoho a
ja tomu malomu Timkovičovi uka�u� Takoj mu vozmu ujo� (krát-
ky filcový kabát) a joho otec mi bude musiti zaplatiti desjať korun a
vynahoroditi �kodu�, � Andrijko čítal na, od hnevu čiernom obli-
čaji gazdu.

Tento sa spočiatku správal ako boh pomsty. Nič nepodnikal,
ani nekričal, stál nehybne, ako vytesaný z kameňa a hrubými rukami
si podopieral boky. Čakal na akúkoľvek chybu Andrijkovho dobytka.
Potom sa v�ak gazdov hnev premenil na údiv a strach� Nemohol
uveriť vlastným očiam. Od malička vyrastal na gazdovskom dvore a
také niečo nikdy nevidel. Timkovičov dobytok prechádzal poľom ako
zakliaty, hlavami neotočil ani napravo, ani naľavo�

Večer u� celé Lazy rozprávali o čarodejnom Andrijkovi Fedo-
rovičovi Timkovičovi, ktorý zaklial dobytok a previedol ho cez ďa-
telinové pole bez toho, aby si dobytok niečo u�klbol. Majiteľ poľa
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toti� celý bez seba v krčme vá�ne opisoval v�etko, čo na vlastné o-
či videl v daný deň:
� Hvarju vam, chlopi, tot chlopec mať ďabla�

Vzápätí sa v zadymenom hostinci rozprúdili duchárske histor-
ky, z ktorých vstávali vlasy dupkom na hlave, zatiaľ čo blikajúce
tiene roz�atej lampy tancovali po nerovných stenách krčmy. Chla-
pi toti� u� zapálili knôt v plechovke nad stolom�

A malý Andrij? �ťastlivo a hrdo do�iel domov. Bolo to oveľa
skôr ako obyčajne, ale beda! Kravy odmietali �rať aj doma. Ne�ra-
li dokonca ani vtedy, keď im mulce dokonale umyl čistou vodou z blíz-
keho potoka� Smrdelo im toti� v nose. Hrôza!
� Ňaňo ňa zabijut, � pomyslel si.

Vtedy Andrijko zvolával vo svojej du�i v�etkých svätých na po-
moc. Modlil sa vrúcne, ako nikdy predtým. Vedel toti�, �e otec by
ho zrezal�, veď statok bol jedinou vá�nou ob�ivou rodiny. A� na-
pokon, po niekoľko násobnom vymývaní pyskov a predkladaní
v�elijakých dobrôt, konečne sa �urazené� kravy nechali �uprosiť�
a opäť začali �rať ako obyčajne. Andrijko v�ak mal celo�ivotné pou-
čenie � u� nikdy viac si neskracovať cestu cez privátne pozemky.

Jar 1925 � zastavenie krvácania pavučinou
Malé deti si obyčajne vymyslia v�elijaké zábavy.

Andrijko raz navrhol svojmu bratčekovi súťa�:
Bola jar, ľady sa topili a na ich dvorku bolá pekná čľapka-

nica. Z hromady snehu vytekala voda, sliepky sa prechádzali po ma-
lých ostrovkoch trávy a v chlieve mečala koza. Ich rodný dom bol hli-
nený � postavený z hlinených vaľkov, ale veranda (neskor�ia prístavba)
bola z dreva. Deti teda trávili čas na verande. Drevené brvná vyčnieva-
li z ka�dej strany, naukladané a zapustené jedno do druhého. Na rohu
verandy, kde do seba zapadali, sa vytvoril prirodzený rebrík, po kto-
rom sa s trochou �ikovnosti dalo vyliezť a� pod slamenú strechu.

Prvý liezol takmer päť a pol ročný Andrijko. Vyliezol hore a zlie-
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zol dolu. Za ním tento kaskadérsky výkon nad�ene zopakoval o rok a
pol mlad�í, ale o to nemotornej�í Ivanko. Tak to urobili niekoľkokrát
za sebou. Nakoniec Ivanko nezvládol zliezanie a spadol, poraniac si
hlavu. Z maličkej hlavičky sa mu začala valiť červená krv. Po celom
dvore sa rozľahol hrozitánsky krik zraneného.

Prestra�ená matka vybehla zo stajne, zodvihla Ivanka a skú-
seným okom ohodnotila zranenie. Ranu pofúkala, a keď sa krváca-
nie nezastavilo, zabehla opäť do stajne a skúmavým pohľadom
ľudovej felčiarky�, v kúte na�la starú pavučinu. Prilo�ila si troj-
no�ku, náhlivo vzala pavučinu do rúk a prilo�ila ju priamo na krvá-
cajúcu ranu na hlave Ivanka. Krvácanie okam�ite prestalo.

Andrijko tentoraz zostal bez trestu, len mu pohrozila, aby bol
druhýkrát rozumným. Matka veľmi dobre rozumela detskej logike a
filozofii. Na jej pravej ruke toti� tie� chýbal prst. Keď bola malá, jej
sotva o rok star�í brat i�iel rúbať drevo. Prikázal jej, aby pridr�ala
drievko, ktoré �tiepal� Netrafil dobre, a tak je odsekol prst. Krváca-

nie, vtedy oveľa silnej�ie, jej zastavila tie�
mama (Katarína Vasilivna Hvozdak, rod.
Pynzeľ) podobne � po ľudovom. Do rany
pritlačila �eravý uhlík z pahreby! Ani neve-
dela, �e je to najosvedčenej�í prostriedok za-
stavenia krvácania z preru�enej cievy i v mo-
dernej chirurgii. Dnes sa to v operačných
sáloch síce nerobí uhlíkom, ale tie� sa pre-
ru�ené �ily �pripečú� �eravým hrotom.

Nehojacú ranu na ruke liečila tak, �e sa
zranenej dcérke prikázala vymočiť do hli-
nenej nádobky a miesto máčať vo vlast-
nom moči. Zranenie sa jej vyhojilo kupo-
divu veľmi skoro.

Také bolo kedysi ľudové lekárstvo. Pri-
mitívne, ale účinné.

21

Detstvo v Lazoch na Podkarpatskej Rusi (1919-1932)

Babka Andrija Timkoviča:

 

Katarina Vasil¡vna
Gvozdakß, roΩd. Pyn-
zelæ, rodáčka z Lazov,

ktorá sa vydala do Ni�nych
Vereckych.



Andrijkovi sa narodila prvá sestrička Anna
Na tretí jarný deň � 23. marca 1925 Andrijkovi sa narodila pr-

vá sestrička. Dali jej u rusínskych-ruténskych gréckokatolíkov roz-
�írené meno Anna (podľa sv. Anny � matky Prečistej Ďivy Mariji).
Andrij mal vtedy u� takmer päť a pol roka.

Víťazne ukončený súdny spor otca Fedora s prefíkaným �i-
dom

Otec Fedor Lukovič Timkovič (1897-1937) sa dostal do sporu so �i-
dom, ktorý ho chcel obrať o nejaký majetok. Spor sa ťahal dlhé me-
siace, a� sa dostal na súd a div sa svete, stal sa takmer zázrak. Sta-
lo sa nemo�né. Kresťan vyhral súdny spor nad �idom. �id nechcel
v�ak ani tak vyplatiť otcovi Fedorovi spomínanú dl�obu a rýchlo po-
prepisoval svoj majetok so spätnými dátumami na príbuzných, aby
tak mohol tvrdiť, �e nič nemá, a preto nemô�e nič platiť.

Otec majúc nadpriemernú inteligenciu a právnické sklony, poč-
kal pár mesiacov a vystriehol, keď �id potajomky na jarmoku pre-
dával svoje kone, o ktorých pred súdom tvrdil, �e nie sú jeho. Vte-
dy otec Fedor zavolal četníka, ktorý bol na trhovisku a pribehol
spolu s ním k nič netu�iacemu prekvapenému �idovi práve vo chvíli,
keď u� predával kone solventnému kupcovi� a samozrejme, �e mu

ich v mene zákona a v mene spravodlivosti
zrekvirovali a exekútorským konaním takto
�id uhradil dl�obu. Takýmto spôsobom zís-
kal Fedor v�etok majetok späť. Av�ak �idia
ho zato znenávideli, čo sa mu o niekoľko
rokov nato, roku 1937, stalo osudným�

Mo�no i vďaka ráznemu postoju Fedora
Timkoviča �idia v Lazoch nezískali nad
sedliakmi taký veľký ekonomický vplyv,
ako v iných chudobných rusínskych (ru-
ténskych) dedinách Podkarpatskej Rusi.

22

Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Fedor Lukovič Timkovič



Ako svedčia doboví svedkovia (učitelia), v tridsiatych rokoch 20. sto-
ročia existovali celé rusínske dediny, v ktorých �id vlastnil v�etky
kravy v dedine, o ktoré sa mu starali ľudia vo svojich vlastných staj-
niach, preto�e ich �id zadľ�il. Ba niekde �id i do soli, ktorú sedlia-
kom predával, vraj dolieval vodu, aby bola vlhkej�ia, a teda i ťa��ia.

Rok 1925 � v zime na boso do �koly
Čas plynul. Je september. Ráno. Studené, �edivé, veterné a

da�divé, tak, ako to v nadmorskej vý�ke 550-600 metrov v Karpa-
toch v tomto ročnom období be�ne býva. Sychravo nastalo vonku
i vo vnútri. Mierne zo�ltnutú trávu u� kde-tu na bielo
vyzdobila ľadová inoväť. Ráno, keď sa člo-
veku chce natrvalo zostať na teplej pe-
ci, zachumlať sa pod prikrývky a vyčkať,
a� nastane niečo lep�ie. Deti e�te spia,
len najstar�í, sotva päť a pol ročný An-
drij u� otvoril oči. Od spánku e�te zale-
penými pootvorenými očami spokojne
sleduje mamu.
� Andrijku, vstavaj! Sjohodni ide� do
�koly�, � preru�ilo tiché oddychovanie
spiacich súrodencov le�iacich vedľa neho.

Malý Andrij i�iel prvýkrát do dedinskej �koly v Lazoch, a to i na-
priek tomu, �e nedovŕ�il e�te 6. rok svojho �ivota. Do dvojročnej Der-
�avnej narodnej �koly v Lazoch chodil v rokoch 1925-1932, tj. spo-
lu �esť rokov, či lep�ie povedané �esť zím. Učili sa toti� iba v zim-
nom období, lebo v lete museli pracovať na poli a pásť dobytok.
Andrij nav�tevoval �kolu bosý. Topánky nemal a dreváky �etrili,
preto chodil na boso. Ako?

Ráno, a to i za treskúceho mrazu, zobral brvno dreva na plece
(bez dreva by ho do triedy nevpustili) a na boso trielil, skáčuc zo sto-
py do stopy, z výmoľa do výmoľa vyhľbeného v snehu po saniach
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Pec, na ktorej sa varilo i spalo



či kolesách vozov, a� kým vo veľkej náhlivosti (bolo to potrebné
urobiť dostatočne rýchlo) nevbehol do �koly. Bola to jediná miest-
nosť, v ktorej sa učili v�etky triedy naraz. Učil ich v�etkých naraz
jeden učiteľ. Spolu s ním do triedy chodil, okrem iných, aj neskor-
�í veľmi vzdelaný profesor-bazilián M. M. Malinič (1911-2003).

Andrij vtrieliac do triedy zhodil brvno dreva rovno pri peci a sko-
čil na svoje miesto v prvej lavici. Bosé, skrehnuté nohy strčil pod za-
dok � bol to najrýchlej�í spôsob ako ich zohriať. Tak to robili aj iné
chudobné deti. Pero nemal. Písal griflikom (kúskom bridlice podob-
ným olovu), ktorý mu kúpil otec. Písal na tabličku, na ktorej boli
namaľované linajky. Na zmazanie popísaného bolo potrebné pľuv-
núť na tabličku a utrieť ju do rukáva. Takto písal celý �učebný rok�
(= zimné obdobie).

«Útek» zo �koly � z netradičných dôvodov
Ako «päťročný prvák», dostal od mamy biele drelichove noha-

vice, ktoré sa zaväzovali na �núrku. Utkala mu ich sama. Tieto
nohavice mu ráno zaviazala a keď sa vrátil zo �koly domov, tak
mu ich rozviazala � aby sa mohol vymočiť. Sám to e�te nevedel.

Krátko po nástupe do �koly, bolo to e�te v septembri, sa stalo,
�e dostal hnačku, ktorá ho prikvačila práve v �kole. Nohavice si
nevedel rozviazať, preto zo �koly zutekal, aby sa mu spolu�iaci ne-
smiali, �e sa «posral». Be�al rovno na pole za mamou, kde táto
spolu s inými �enami �ala ovos. Nestihol to. Pokakal sa� So �a-
lostným nárekom do�iel k �encom. Mama mu vybehla naproti a
keď sa dozvedela o príčine plaču, pohladila ho rukou po tvári, stie-
rajúc mu guľaté, ako hrach veľké slzy a chlácholivo ho tí�ila:
� No�, no�, no� nič sja nestalo, idi sjuda�

Vzala ho za ruku a i�li spolu k potoku, tam mu rozviazala nohavi-
ce, umyla zadok, oprala, čo sa dalo a len tak v dlhej ko�eli ho poslala
domov. Nohavice mu prikázala doma zavesiť a vysu�iť. Iné toti� ne-
mal, len tieto.
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Na druhý deň i�iel opäť do �koly. Čakalo ho v�ak nemilé prekva-
penie: učiteľ ho za absenciu pred v�etkými deťmi zmlátil hrubou pali-
cou. Keď sa o tom dozvedel jeho otec, prezrel mu na zadku «modré
�ince», hrubé ako prst, potom i�li spolu k lekárovi do Svaľavy a tam
v�etko u doktora spísali. Andrijko pol roka do �koly nechodil. U-
čiteľa nakoniec z Lazov odvolali a pri�iel nový, ktorý bol pravým
opakom predo�lého, a to nielen, čo sa týka správania sa k deťom,
ale aj svojimi vedomosťami.

Nový učiteľ Vorobec
Učiteľ Vorobec bol najdobromyseľnej�í človek na svete, ktorý

by sa vedel smiať a zabávať hádam aj na �ibenici� Keď pri�iel pr-
výkrát do �koly v Lazoch, do pravej ruky si zobral dlhé drevené
pravítko (namiesto �ezla) a do ľavej � veľký glóbus Zemegule (na-
miesto kráľovského zlatého jablka) a takto sa prechádzal pred deť-
mi ako kráľ� Bolo to zábavy.

Nový učiteľ si čoskoro v�imol, �e Andrij je mimoriadne nadaný, a
�e �koda by ho bolo nechať len tak, a preto navrhol rodičom, aby ho
dali do mesta Svaľava na ďal�ie �túdiá. Av�ak rodičia nechceli o tom
ani počuť, veď nemali absolútne nijaký príjem peňazí � okrem
sezónnych prác otca v lese a vajec predaných na trhu, ktoré hneď utrá-
cali na soľ a petrolej. A za �kolu bolo potrebné predsa platiť.

Tie vajcia, keď ich u� spomíname, boli ináč veľmi dôle�ité, tak
dôle�ité, �e Andrijko si zapamätal aj iné udalosti týkajúce sa vajec
na celý �ivot�

Rok 1926 � smútok i radosť v rodine Timkovičovcov
V roku 1926 stihol Timkovičovú rodinu v Lazoch pod Maky-

tou smútok. Zomrel trojročný syn Fedor. V tom istom roku, 11. júla
1926 sa v�ak narodila do rodiny druhá sestrička Mária.

V�etky deti spolu s matkou spávali na priestrannej hlinenej pe-
ci. Hlavne v zime tam bolo mimoriadne útulne a teplo. Otec noco-
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val okreme na drevenej prični, prikrytý obyčajne iba svojim kabá-
tom. Jedávali v�etci spolu z jednej veľkej misky. Taniere v «chy�i»
ani nepoznali. Keď sa miska so zemiakmi a kapustou, alebo tatar-
čanymi pirohami vyprázdňovala, bolo právom najmlad�ieho člena
rodiny, aby misku schmatol a skryl sa s ňou pod obrovský stôl z hru-
bo otesaných dosák. Tu spokojne dojedol drahocenný obsah. Nikto
mu v tom nikdy nebránil, veď bol najmen�í � nestihol jesť tak rýchlo,
ako ostatní� Jedlo sa drevenými ly�icami.

Prvá sv. spoveď a vajco
Stalo sa to v jeden jarný deň, keď pred Velikodňom (Paschou)

v�etci ľudia z Lazov i�li na sv. spoveď. V�ade naokolo príroda u�
bola plná púčikov a teplý slnečný svit ohrieval týchto prvých pos-
lov jari� Mama rozhodla, �e u� i jej najstar�í chlapec Andrijko by
mal ísť na slávnostné svjate pričastije (prvé bolo pri krste). Pohovorila

s otcom duchovným. Andrijko o ničom nevedel, len raz rá-
no mu mama dala do ruky vajco a povedala mu, �e má ísť
do cerkvi na spoviď.

V cerkvi bolo veľmi mnoho ľudí. V�etci boli sviatočne
oblečení. Bolo potrebné veľmi dlho čakať. Hodina za hodi-

nou sa vliekla. Andrijka si otec duchovný ponechal a� na samotný
koniec. Keď sa v�etci ľudia vyspovedali, vy�iel k Andrijkovi, vy-
viedol ho pred cerkov a skú�al ho: Otčena� � Andrijko sa pomodlil�,
Bohorodice Ďivo, Viruju, Pod tvoju milosť, Carju nebesnyj� V�etko
vedel. Vtedy otec duchovný povedal:
� No dobri, mo�e� sja spovidati�

A to bola celá �nauka� pred prvou sv. spoveďou a sv. príčastím.
Po sv. spovedi dal do misky otcovi duchovnému vajíčko. Bolo tam u�
veľa vajec, ka�dý toti�, kto i�iel na Velikodňovu sv. spoveď priniesol
vajce. Z týchto darov otec duchovný �il a okrem toho mal takto spočí-
tané, koľko ľudí bolo na spoveď.
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Na Velikdeň ka�dá rodina dávala otcovi duchovnému koláč
Biely chlieb bol vtedy u chudobných rodín naozaj veľmi zried-

kavo na stole. Raz, keď pri�iel český in�pektor, chlap bucľatý ani
lopta, do �koly na in�pekciu, pýtal sa učiteľa, prečo deti tak zle vy-
zerajú. Ten mu nenápadne, tak aby to nepočuli, naznačil:
� Opýtajte sa ich, čo dnes raňajkovali.

Jedno dieťa odpovedalo, �e nič; iné, �e sa napilo kvasnej ju�ky;
ďal�ie, �e zjedlo ovsený posúch� Ovsené posúchy boli upečené z ce-
lozrnného, takmer nepomletého ovsa. Keď takýto posúch človek
hrýzol, bodalo ho v ústach. Také «chleby» jedli rusínske-ruténske
deti, ale podobná situácia bola i na strednom Slovensku.

Na Velikdeň v�ak biely chlieb nechýbal. Gazdiné vtedy kládli
na stôl tie, na svoje pomery, najvyberanej�ie jedlá. Ka�dá rodina v La-
zoch jeden takýto biely koláč niesla aj na faru ako dar farárovi. I
to bol spôsob, ako si udr�ať kňaza a jeho rodinu v dedine. Peňazí
vtedy nebolo, preto ľudia dobrovoľne dávali takéto naturálie.

Nikto sa v�ak nezamý�ľal, čo bude svja�čenik robiť s toľkými
bielymi chlebmi, či koláčmi naraz. A chudák farár vedel, �e ďal�ie
chleby dostane a� o rok. Preto chleby ulo�il a su�il v jednej izbe
na fare.

Keď u� bol Andrij star�í, pri akejsi príle�itosti zazrel, ako po-
paďa (farárová �ena) niesla pod pazuchami niekoľko bochníkov
bieleho chleba do stajne ku statku� Bol pohor�ený: on videl biely
chlieb-koláč na stole len raz do roka a farár ním kŕmil dobytok!?

Keď sa Andrij stal v roku 1946 kňazom, mal pevné celo�ivotné predsavza-
tie, nikdy nerobiť tak, ako onen farár v Lazoch. V Starine, okres Snina, takýto
biely chlieb, ktorý dostal na Velikdeň, nikdy nedával dobytku, ale e�te za svie�a
tajne porozdával najchudobnej�ím v dedine�, in�piroval ho k tomu e�te z detstva
príklad vlastnej matky.

Timkovičovci sa delia v Lazoch s e�te chudobnej�ími
Keď toti� pri�li veľké sviatky Ro�destva Hospoda na�eho Isusa

Christa, či e�te väč�ie sviatky Velikodňa, mama Eva Michajlovna
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posielala Andrijka, ako svojho najstar�ieho syna, s no�ou potravín
do e�te chudobnej�ích rodín v Lazoch, ktoré vôbec nemali nijaký
statok, ani role a nemali čo do úst� Robila to spontánne, z nezi�t-
nej lásky a súcitu, aby aj oni mali radostné sviatky. Na Andrijka táto
dobročinnosť matky zanechala hlboký celo�ivotný vnem. Bol to toti�
práve on, ktorý videl roz�iarené a roz�írené zrenice nečakane ob-
darovaných� Nemý ú�as a slzy vďačnosti�

Celé detstvo sa �krúti� okolo drahocenných vajíčok
Andrij si celý �ivot spomínal i na udalosť, keď ukradol vajíčko

od jednej z vlastných domácich kúr, ktoré sa zná�ali v stajni. O va-
jíčku nikto nevedel, lebo ho kura práve zniesla. Andrijko sa skryl
a vajíčko vypil � a to tak, �e urobil dierky na jeho jednom i dru-
hom konci a obsah vycical. Mama sa to nedozvedela, av�ak on
mal celý �ivot pre toto vajíčko výčitky, a to i napriek tomu, �e to
napokon mame predsa len povedal.

Keď sa neskôr stal gréckokatolíckym kňazom, keď bol na fare a pre zane-
prázdnenosť nemal čas nič zajesť, často jeho jedinou stravou bolo niekoľko takto
vypitých surových vajec� a tieto spomienky z mladosti.

Farárov výprask po Velikodni, súd a príchod mukačevského
episkopa Petra Gebeja (1864-1931) do Lazov

Svet dieťaťa je predsa len iný ne� svet dospelých. Andrijko pre-
�il jeden výnimočný, pre neho obzvlá�ť �alostný Velikdeň, ktorý
sa mu natrvalo vryl do pamäti. V ktorýsi sviatočný deň Velikodňa
bola dlhá nezvyčajná odprava v cerkvi. Malému Andrijkovi sa
zdalo, �e Slu�ba Bo�ia sa u� skončila, a tak sa nábo�ne pre�ehnal,
otočil sa a i�iel z predku cerkvi (tesne pred ikonostasom, kde stáli
deti) k dverám cerkvi. Odtiaľ sa spokojne pobral domov. Čo bolo
v�ak e�te hor�ie, ostatné deti ho nasledovali a počas Slu�by Bo�ej
odi�li domov. Slu�ba Bo�ia sa toti� e�te neskončila. Po skončení
Slu�by Bo�ej, keď Andrijko u� bol na kopci, vybehol z cerkvi roz-
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hnevaný pop (farár) a kričal na deti:
� To sja patrit pered blahosloviňom utikati z cerkvi?!

Deti sa vyhovorili na Andrijka:
� To Andrijko Fedorovič pi�ov per�yj� My i�li lem za nym�
� A de je Andrij? � vyprskol rozhnevaný pop a oči mu len tak
blýskali hnevom.
� Tam, na bere�ku!, � ukazovali prestra�ené deti.

V�etci kričali na Andrija, aby sa vrátil. Andrijko poslúchol.
Nič netu�iac, bezstarostne, skackajúc z nohy na nohu, usmievajúc
sa� O to väč�í bol pre neho �ok, keď ho nahnevaný pan chytili a za-
čali ho zúrivo biť a tľcť náhodne pochytenou palicou po zadku a no-
hách, a to a� tak, �e sa dieťa od strachu a prekvapenia pod ruba�-
kou (a� po zem dlhá, biela, doma utkaná ko�eľa) pomočilo.

Celý prestra�ený, v �oku, trasúc sa na celom útlom telíčku, nič
nechápuc, čo sa vlastne stalo, sa vrátil domov a nikomu nič nepove-
dal, lebo sa bál e�te väč�ej bitky od svojho rázneho otca. Ale otec sa o
tom i tak dozvedel od ľudí, ktorí to videli a v krčme hovorili, «jak pan
pered cerkvov surovo palicov nabiv Fedorivho chlopcja».

V otcovi Fedorovi Lukovičovi Timkovičovi (1897-1937), kto-
rý mal cit pre spravodlivosť, sa vzbúrila krv. Vrátil sa domov, vzal
Andrijka za ruku na bok a s pochopením a ne�nosťou v hlase sa ho
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vypytoval na v�etko, čo sa stalo. Keď postupne z neho vytiahol, čo
bolo treba, posúdil aj Andrijkove fialové «�inci» na zadku a stehnách,
ktoré neklamne ukazovali, kde dopadala nemilosrdná popova palica.

Na druhý deň, včas ráno, otec Fedor zapriahol odpočinuté ko-
ne do voza a zobral Andrijka do okresného mesta Svaľava k dok-
torovi. Andrijkovi po�epkal:
� Jak ťa bude dochtor obzirjati, chramaj na jednu nohu�

I tak bolo. Keď vo�li do ordinácie, doktor � �iroký a zavalitý,
im kolísavým krokom podi�iel naproti, potom si sadol, zahasil o-
horok cigarety a zamyslene vypočul otca, niečo si pozapisoval,
potom si poobzeral chlapcove «�ince» a modriny. Nič nehovoril.
Vzal chlapca za ruku a pre�iel s ním po ambulancii hore a dole.
Prestra�ený Andrijko plakal a jednu nohu ťahal za sebou� Dok-
tor, ktorý bol českej národnosti, napísal:
«Tě�ké po�kození na zdraví». 

Fedor Timkovič dal popa na súd.
� Moji diti nichto biti nebude!, � hovoril rozhodne.

I�lo to tak ďaleko, �e sám mukačevský episkop Petro Gebej
(1864-1931) pri�iel za otcom Fedorom Lukovičom Timkovičom
do Lazov a prosil ho, aby sa nehneval na farára a �alobu zo súdu
stiahol. Fedor to urobil len potom, keď farár pred episkopom pri-
sľúbil, �e u� nikdy nebude biť cudzie deti. Tak farár nebol súdený
za ublí�enie na zdraví.

Rok 1929 � deväťročný vo funkcii pôrodnej baby
Narodenie predposlednej sestry Kaliny bolo najdramatickej�ie.

Tá pri�la na svet akurát vtedy, keď nebolo nikoho doma, len Andrij
� teraz u� viac ako deväťročný a rodiaca matka (bolo to 9. februára
1929). Andrij osobne asistoval pri pôrode. Vtedy mu matka priká-
zala:
� Nalij vodu do lavora�, � náhlivo to urobil.
� Teper ju, � �epla, pohodiac hlavou smerom k novonarodenej, �
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vozmi a umyj, ale daj pozir, �ebys jej nezlamav!
Andrij umyl novorodenú, ako najlep�ie vedel � samozrejme, �e

v zimnej vode. Bolo to hrozitánskeho plaču a kriku, ale o to bola
Kalina potom zdrav�ia � s úsmevom neskôr spomínal Andrij.

Matka, le�iaca na posteli sa s úľubou zadívala očarená na obe
deti a po chvíľke dodala trasľavým a od únavy vysíleným hlasom:
� Teper idi do komory i prinesi totu fľa�ku, �to stojit na zemli
kolo stiny, ale ne totu od petroleja, ale druhu�

Boli tam naozaj dve fľa�e � jediné v celom dome. Keď prinie-
sol tú, nie od petroleja a podal ju matke, tá ju zobrala a fúkla do nej �
to bol osvedčený spôsob na pôrod placenty.

Rok 1930 � Andrij �urobil� z brata Vasiľa �o rok mlad�ieho�
V roku 1930 sa narodil ďal�í súrodenec: brat Vasiľ. Bolo to v zi-

me, koncom decembra. Pri�iel na svet, ako v�etky deti v tom čase,
doma. Matka Eva Michajlovna sa na-
učila rodiť sama a dokonca pomáhala
v obci aj iným �enám pri pôrodoch.
Neskôr sa stala na �iroko-ďaleko zná-
mou pôrodnou babou. Prezývali ju «ba-
ba Lučina» a v�etci ju poznali pod
týmto menom.

Keď sa narodil Vasiľ, ako u� bolo
vy��ie spomenuté, pár dní pred kon-
com roka 1930, Andrij mal u� vtedy
jedenásť rokov. Keď i�li dieťa zapísať
do matriky, navrhol svojmu otcovi:
� Nepi�me Vasiľa do staroho roku,
ale u� do kraj�oho-novoho.

Otec Fedor s uznaním prijal návrh
svojho najstar�ieho jedenásťročného
syna Andrija. Vymysleli mu teda spo-
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37-ročná, �ivotom utrápená Eva
Michajlovna Timkovič, rod.

Hvozdak (1898-1985) � matka
Andrija Timkoviča vo sviatoč-
ných �atách. Foto z roku 1935.
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ločne dátum narodenia: 1. januára 1931. Tak to aj dali zapísať do mat-
riky. Vo v�etkom vynaliezavý Andrij tým �urobil� svojho brata Vasiľa
o rok mlad�ím.

Vasiľ Fedorovič Timkovič (1931-1986) sa neskôr za éry Sovietskeho zväzu stal
veľkým komunistom a dlhý čas zastával vysokú funkciu predsedu komunistickej
strany (Golova KP SSSR) celej Zakarpatskej oblasti Ukrajinskej sovietskej socia-
listickej republiky (bývalej Podkarpatskej Rusi), kde vtedy �ilo jeden a pol milióna
ľudí! Pre tento dôvod sa skoro celý �ivot  vyhýbal styku so svojim najstar�ím bra-
tom Andrijom, ku ktorému sa ani �nepriznával�, lebo tento bol �uniatským svja�če-
nikom�, ktorý nepodpísal pravoslávie a �il v �západnom� Československu.

Keď Andrij prichádzal na náv�tevu do Lazov v �esťdesiatych rokoch 20. sto-
ročia, Vasiľ ho nav�tevoval len pod rú�kom tmy v noci, aby ho niekto nevidel,
�e sa stýka s vlastným bratom-kňazom.

Rok 1932 � ukončenie �kolskej dochádzky v Lazoch
V �kolskom roku 1931/32 Andrijko chodil do �koly výnimoč-

ne aj v lete. Za «�esť zím» úspe�ne ukončil dvojročnú �kolu, a ako
dosvedčuje jeho «Íkolæne pov™domlenä» mal oproti iným de-
ťom mimoriadne dobrý prospech, tak�e učiteľ ho zapísal do Gra�-
danskej �koly v Svaľave (DerΩavna goroΩanæska ˚kola), kde
nastúpil 1. septembra 1932. Keď�e do �koly v Lazoch nastúpil v po-
rovnaní s inými deťmi o rok skôr (ako päť a pol ročný) a dvojročnú
�kolu zvládol za �esť zím (= 6 rokov!), me�kal za ostatnými pan-
skými deťmi v meste o tri roky. Bol teda od väč�iny z nich praktic-
ky o tri roky star�í.

20. septembra 1932 sa Andrijovi narodila posledná sestrička Evka.
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2. �kolák v okresnom meste Svaľava
(1932/33 � 1933/34)

Rok 1932/1933 � Andrijko � �kolák �bez nohavíc�

 

V roku 1932 Andrij u� začal chodiť do me�tianky v meste Svaľava.
Dobrosrdečný učiteľ Vorobec z Lazov, spoliehajúc sa na chlapcov ta-
lent i pomoc Bo�iu, to vyrie�il naozaj geniálnym spôsobom. Jedno-
ducho zapísal decko, i keď u� star�ie vekom, do �koly v blízkej Sva-
ľave a za �tipendium, ktoré dostalo za výborný prospech, vyplatili
�kolné (síce dozadu, ale �kola s tým súhlasila). Andrijko bol pribli�ne
o tri roky star�í ako väč�ina jeho mestských svaľavských rovesníkov.

Do mestskej �koly v Svaľave, kde boli deti oblečené po mestsky,
nastúpil v bielej ľanovej dedinskej «drelichovej soročke» a bielych
«drelichových nohaviciach». Utkala mu ich (podobne ako aj jeho súro-
dencom) jeho milá mamka. Samozrejme, �e mestské deti nena�li
pochopenia pre dedinského chudobného chlapca, a preto sa mu smiali.
Oni mali nohavice � dokonca vtedy moderné «kraťasy» z panskej rôz-
nofarebnej látky a on len «primitívne» drelichové. Pero a kalamár mu
učiteľ z Lazov � ten, čo na deti mra�til tvár v neprestajnom úsmeve �
kúpil a� po pár tý�dňoch. Bolo to tie� z Andrijovho �tipendia za vý-
borný prospech. Dovtedy písal, na smiech v�etkých spolu�iakov, brid-
licovým griflíkom na tabuľku. Po pár tý�dňoch tesne po nastúpení
do «veľkej a normálnej» �koly mu kúpili i panské nohavice � veď
predsa u� bol «veľkým �tudentom v meste» (mal 13 rokov). V Svaľave
�tudoval dva �kolské roky (1932/33 a 1933/34).

Príklady priťahujú � temer o 20 rokov neskôr (v roku 1948) sa Andrij stal
tie� dobrodincom istého chudobného �tudenta (pozri na str. 167-168).
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3. Gymnazista v U�horode, Svaľave a
Mukačeve (1934-1941)

Rok 1934 � gymnazista vo veľkom meste U�horode, Svaľave a
Mukačeve

 

Keď�e sa Andrij učil v porovnaní so svojimi spolu�iakmi mi-
moriadne dobre, bol zapísaný a aj prijatý do �tátneho reálneho
gymnázia v U�horode (

 

DerΩavna realæna ®imnaz¡ä) s vyučo-
vacím jazykom rusínskym (podkarpato-rusækim). Bolo to na je-
seň v roku 1934. Vzhľadom na to, �e pri prijímačkách preukázal
dobré znalosti a bol nadzvyčajne, tj. o tri roky star�í ako ostatní
rovesníci-spolu�iaci, prijali ho hneď do druhého ročníka. Takto sa
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Andrij Fedorovič Timkovič v II. B. na U�horodskom reálnom gymnáziu�
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Gymnaziálne vysvedčenie � U�horod, 

 

Československá republika, rok 1935
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Gymnazista v U�horode, Svaľave a Mukačeve (1934-1941)

Gymnaziálne vysvedčenie � U�horod, Československá republika, rok 1936
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Gymnaziálne vysvedčenie � U�horod, Československá republika, rok 1936



41

Gymnazista v U�horode, Svaľave a Mukačeve (1934-1941)

Gymnaziálne vysvedčenie � Svaľava, Karpatská Ukrajina, rok 1939
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Gymnaziálne vysvedčenie � Svaľava, Maďarské kráľovstvo, rok 1939



zní�il vekový rozdiel medzi ním a jeho rovesníkmi z panských rodín na
dva roky. �tudoval tam �tyri roky, a to od roku 1934 a� do roku 1938.

Ako dosvedčujú údaje na niektorých vysvedčeniach, v určitých
rokoch bol úplne oslobodený od platenia �kolného. Býval v inter-
náte oficiálne nazývanom «Íkolænaä pomowæ». Bol to súkrom-
ný internát, ktorý vydr�iavala «istá skvelá, nábo�ná babu�ka» Je-
katerina Bre�ko-Bre�kovskaja (1844-1934), ktorá emigrovala na Pod-
karpatskú Rus po Októbrovej revolúcii v Rusku (1917). Táto zbo�ná
�ena zalo�ila internáty s týmto názvom v U�horode, Mukačeve a Ros-
vigove.

Keď�e gymnazisti boli skautami, vo voľnom čase chodievali
stanovať do mohutných karpatských lesov. Skauti mali prísnu dis-
ciplínu a boli úzko spätí s poznávaním a úctou k Bo�ej prírode. Aj
tu v�ak bolo potrebné jednotlivé skautské výlety financovať. Skau-
ti a ich rodičia v�ak boli solidárni. Robilo sa to tak, �e deväť skau-
tov, ktorí mali finančné zabezpečenie z vlastných rodín, zaplatilo
v�dy �trochu viac�, tak�e desiaty mohol na výlet do hôr ísť zadar-
mo. Teda aj chudobný skaut, ktorý peniaze nemal, mohol ísť. Tak
platili aj Andrijovi.

V �kolskom roku 1938/39, ako �iestak, Andrij �tudoval na �tát-
nom reálnom gymnáziu vo Svaľave a od roku 1939 a� do 30. júna
1941, ako siedmak a ôsmak �tudoval na gymnáziu v Mukačeve a
ukončil ho maturitou.

Pozoruhodné sú jeho vysvedče-
nia z gymnázia a ich tlačivá (str.
38-42): najprv ohlavičkované
«Československá republika»,
potom krátko «Karpatská Ukra-
jina» a potom «Maďarské kráľov-
stvo». Tieto úradné tlačivá presne
odzrkadľujú tragický politický �o-
sud� Podkarpatskej Rusi.
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«A. F. Timkoviçß» � podpis
15-ročného Andrija v II. B. triede

gymnázia v U�horode
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Doučovanie bohat�ích spolu�iakov
V U�horode Andrij býval na internáte «Íkolænaä pomowæ»

a v�etky trovy jeho �túdia boli hradené, keď�e bol vyznamenaný, z je-
ho prospechového �tipendia. V tom čase, ďaleko od rodičov, si veľmi
často privyrábal doučovaním svojich slab�ích, ale o to bohat�ích spo-
lu�iakov � za to mu ich rodičia dávali mesačne niekedy i 20 korún,
či neskôr po roku 1939 niekoľko «pengő» (1 pengő = 7 korún). Ne-
zanedbateľným bol aj fakt, �e v tej-ktorej rodine ho obyčajne pozvali
i na dobrý rodinný nedeľný obed.

Ak by bol Andrij nastúpil do gymnázia normálne, tak ako iní
�iaci z panských rodín, bol by začal i ukončil �túdia u� o dva roky
skôr. Pochádzal z chudobnej rodiny a roky stratil v Lazoch na de-
dinskej �kole, vtedy to bolo u dedinských detí be�né. Faktom v�ak
je, �e na gymnáziu, i keď bol vďaka nedostatočnej strave a ťa�kej
manuálnej práci men�í postavou, mal intelektuálnu a psycholo-
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Andrij Fedorovič Timkovič, �iak III. B. na U�horodskom reálnom gymnáziu,
ako skaut IV. skautského oddielu v U�horode na prvom spoločnom výlete

na začiatku �kolského roka 1935/36 vo Vy�nom Nemeckom.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára
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Gymnazista v U�horode, Svaľave a Mukačeve (1934-1941)

Pätnásťročný gymnazista Andrij Fedorovič Timkovič (1919-1987).
Fotografia z roku 1935.
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gickú prevahu nad väč�inou spolu�iakov. Bol jednoducho o dva
roky star�í od nich. 

Celá �tep�a� krejme�ov � a to úplne zdarma!
Andrij nebol bohatý. Nemohol si dovoliť to, čo jeho spolu�iaci.

Preto, ako chlapec neraz sníval o chutných a voňavých krejme-
�och, ktoré často vídaval vo výklade u�horodskej cukrárne. Očaru-
júca vôňa vanilky sa z nich �írila i �iroko-ďaleko na ulici.

Raz sa Andrij stavil so svojim solventnej�ím (o dva roky mlad-
�ím) spolu�iakom, �e sám doká�e zjesť, len tak �na posedenie�,
celú tep�u veľkých krejme�ov. Stávka znela v tom zmysle, �e keď
Andrij doká�e v cukrárni zjesť na jeden raz celú tep�u krejme�ov,
v�etky krejme�e zaplatí jeho spolu�iak � ak sa to v�ak Andrijovi
nepodarí, zaplatí krejme�e Andrij�

Sadli si teda do cukrárne a objednali krejme�e. Spolu�iak-sponzor
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Rukopis Andrija Timkoviča na zadnej strane fotografie z predchádzajúcej
strany a autentický podpis azbukou



si sadol naproti Andrijovi a skúmavo pozoroval s akou veľkou chu-
ťou konzumuje krejme�e. Keď Andrij zjedol asi pol tep�e zákus-
kov, s hrôzou si uvedomil, �e �alúdok má takmer plný a celú tep�u
určite nezvládne. Peniaze na zákusky nemal, preto si v �iadnom prí-
pade nemohol dovoliť prehru. Začal predstierať teda e�te viac, ako
mu chutia a s e�te väč�ou horlivosťou chmatol po ďal�om krejme-
�i� so �ľahačkou�, mňam� Odhryzol z neho s takou lahodnos-
ťou a ma�krtnosťou, �e onen a� ústa otváral a prehľtal spolu s ním,
samozrejme, �e iba prázdne sústa.

Spolu�iak s netajenou závisťou sledoval ka�dý jeho pohyb a te-
raz u� dokonca prestal aj popíjať svoju objednanú kávičku. Napä-
tie prudko stúpalo u oboch. Andrij u� zjedol takmer dve tretiny
tácky s obrovskými krejme�mi a načahoval ruku za ďal�ím. V ko-
legovi vzkypela krv. Čo je veľa, to je veľa�! Nedá si predsa pojesť
úplne v�etko rovno pred nosom. V závisti a ľútosti za zjedenými
zákuskami, stratenými peniazmi a prehratou stávkou, náhle, obo-
ma rukami uchmatol celú tácku so zvy�nými kúskami a chvatne ju
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pritiahol k sebe:
� Ni!!! Vece u� ani jeden�, ty nena�ranec�! Toty zjim ja! �
zaúpel pri�krteným hlasom.

A u� ich aj ladoval do seba, ako keby sa bál, �e mu ich Andrij
vychmatne z ruky. Zvy�né krejme�e pojedol u� spolu�iak sám.
Andrij sa v U�horode takto raz v �ivote do nemoty najedol výbor-
ných krejme�ov. So smiechom nato spomínal potom celý �ivot, o-
byčajne vtedy, keď niekde na hostine podávali krejme�e�

Celá piksaláma len pre Andrija
Jedenkrát si dokonca kúpil za peniaze na�etrené z doučovania

spolu�iakov celú «�tangľu» maďarskej piksalámy.
Keď sa neskôr stal otcom �tyroch detí a �il v Ko�iciach a finančne jeho rodina

stála u� dosť dobre, v�dy zabezpečil, aby v �pajze jeho domácnosti na drevenej tyči
viseli salámy. Bolo to takmer pravidlom (u� na prelome osemdesiatych rokov 20.
storočia), �e často dával peniaze najmlad�iemu synovi Vladimírovi (1964) s príka-
zom, aby kúpil celé �tangle salámy. Samozrejme, �e sa kupovali tie najlacnej�ie.
Napríklad inovecká saláma po 40 korún kilo. V �pajze potom viselo 5-6 salám a
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obsýchali. Najmlad�iemu synovi Vladimírovi (Vlaďovi) hovorieval:
� Jedz, synu, salámy koľko chce�, dokiaľ ti otec �ije. Lebo ja som nemohol�, � a
so zaľúbením sa pozeral ako jeho najmlad�í syn prace do seba inoveckú salámu
spolu s čerstvým chlebom a maslom. Niekedy na posedenie zjedol toti� aj pol chle-
ba a �tvrť salámy.

Keď sa salámy zo �pajze minuli, Andrij poslal syna kúpiť opäť ďal�ie.

Paradajky po prvýkrát v �ivote
V internáte v U�horode sa Andrij prvýkrát v �ivote naučil jesť

paradajky. V Lazoch toti� paradajky nerástli (tam «na vrchoch» v Kar-
patách v nadmorskej vý�ke okolo 600 metrov je toti� príli� chlad-
no), tak�e prvýkrát v �ivote sa s paradajkou stretol a� počas svojich
�túdií v teplom U�horode.

Raz i�iel s kamarátom okolo jednej záhrady, a čo nevidí? Krás-
ne a nezvyčajne červené jablká na kriačkoch�, sotva pár centime-
trov nad zemou. Nedalo mu, aby neodtrhol aspoň jedno. Bolo to
absolútne divné a zaujímavé jablko � nikdy v �ivote také e�te ne-
videl. S veľkou chuťou doň zahryzol, no v zápätí s odporom vypľul
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Rukopis Andrija Timkoviča na zadnej strane fotografie a dobový podpis



to odhryznuté pred seba na zem a zvy�ok �jablka� u� aj vysokým
oblúkom letel do diaľky preč, čo najďalej od neho. Tak skončila prvá
paradajka, ktorú v �ivote jedol. Kamarát sa z neho tak smial, �e sa
a� za brucho lapal � aký je hlúpy.

Na internáte v�ak pri�iel čas, �e sa paradajky objavili aj na ich
stole � nakrájané na malé kúsky, pekne posolené, s cibuľkou jem-
ne poukladanou na jednotlivé kúsky a často i so smotanou. Spo-
lu�iak mu vtedy povedal:
� Andriju, teper sprobuj, jaka to dobrota!

A boli skutočne výborné, ako ozajstné ovocie z raja. Neskôr si
Andrij uvedomil, �e i slovo paradajka pochádza zo staroslovanské-
ho slova «

 

porada», v preklade do slovenčiny raj. Podobne po česky
«raj-rajčiny».

Prázdninové návraty gymnazistu Andrija z U�horodu, či
neskôr zo Svaľavy a Mukačeva do Lazov
Čas letel. Počas letných prázdnin, ktoré trvali dva ale-

bo tri mesiace, sa �tudenti vracali domov. Andrij ani cez prázd-
niny nezaháľal. Doma pomáhal otcovi v ma�tali, na poli i v lese,
kosil, zvá�al drevo z lesa. S bratom Ivanom kosili lúky a su�ili seno
pre dobytok na zimu. Pomáhali otcovi, ako sa len dalo.

Rok 1937 � tragická smrť �tyridsaťročného otca ôsmych detí
Koho Hospoď Boh miluje, toho krí�om nav�tevuje (porov. Prí-

sl 3,12; Hebr 12,6; Zj 3,19). V roku 1937 zastihol rodinu krutý o-
sud. Otec mal úraz pri práci s drevom v lese, pri ktorom mu praskla
slezina. Odviezli ho do okresnej nemocnice a odtiaľ a� do hlavného
mesta vtedaj�ieho Československa (ktorého Podkarpatská Rus bo-
la súčasťou) � do Prahy. V Prahe sám, bez prítomnosti a pomoci naj-
bli��ích (deti boli malé a matka ich nemohla na opačnom konci re-
publiky na dlhú dobu opustiť) zomrel v sobotu 5. júna 1937 o devia-
tej hodine večer.
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Pozostalej rodine sarkasticky doručili oznámenie o smrti otca
takmer o dva tý�dne po udalosti! Andrijovi do internátu to ozná-
mil jeho �estnásťročný brat Ivan kore�pondenčným lístkom ope-
čiatkovaným po�tou v Ni�nych Vereckych (14. júna 1937) a adre-
sovaným do internátu «Íkolænaä pomowæ». Mama to nemohla u-
robiť, lebo v tom čase e�te nevedela písať. Mlad�í brat Ivan mu hrdin-
sky dojímavo pí�e «� sme siroty, Tato pomer�». V správe v zmätku o-
pakuje slová i celé my�lienky, obáva sa pomsty akéhosi �ida � aj po ro-
koch z tohto autentického textu dýcha strach, veľký �iaľ i momentálna
vykoľajenosť pisateľa, na ktorého sa akoby zrútil svet. V závere v�ak
hneď svojmu o dva roky star�iemu bratovi Andrijovi hrdinsky a chlap-

sky dodáva: «nestaraj
sa, nejako to zvládne-
me».

Andrija nečakaná
správa zasiahla ako
blesk z jasného ne-
ba. V tom momente
sa mu zazdalo, a-
koby �iariace letné
júnové slnko bolo
stratilo v�etok svoj
lesk. Z očí mu vy-
hŕkli slzy veľké ako
hrachy, za ktoré by
sa ako osemnásťroč-
ný bol aj hanbil, ale
tentoraz ich nemo-
hol zastaviť� Vy�li
spontánne, ani neve-
del kedy a ako. Ko-
re�pondenčný lístok
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Fedor Lukovič Timkovič (1897-1937) pri obede
na roli tesne pred svojim tragickým úrazom
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od brata Ivana si Andrij starostlivo uchovával cez celý svoj �ivot me-
dzi svojimi najdôle�itej�ími spismi (pozri str. 56-57)� Bol to jediný
«dokument», ktorý mal o nečakanej smrti svojho otca. O smrti, ktorá ho
zasiahla a ranila a� do hľbky du�e.

Pohreb bez truhly a bez mŕtveho
Zvuky umieráčka sa rozleteli horskou rusínskou dedinou a neza-

stavili sa ani na poľských hraniciach. �iroko-ďaleko oznamovali pre-
nesmierny �iaľ kohosi� Lazy pod Makytou boli na nohách � správa
prekvapila v�etkých. Gazdovia i negazdovia neveriacky krútili hla-
vami nad nečakanou správou o smrti Fedora Lukoviča Timkoviča.
�eny zalamovali rukami � �tyridsaťročný chlap v plnej sile �ivota.
Pohreb sa v�ak nekonal, lebo pra�skí �idia rozhodli nikdy ho ne-
pochovať. Takto to robili len najväč�í barbari so svojimi najväč�í-
mi nepriateľmi. Bol rozobratý na časti: jednotlivé údy a osobitne ka�-
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Vlastnoručný dobový zápis Andrija Timkoviča na fotografii svojho otca. Je
stručný, ale o to dojímavej�í: «Moj otecß umerß 5-go ¡ün¡ä 1937 godu.

V™çnaä emu pamätæ» a podpis «A. F. Timkoviç, IV. B.»� Na predchádza-
júcich stranách 56-57 � kore�pondenčný lístok zo 14. júna 1937, ktorým mu

oznamuje nečakanú smrť otca jeho �estnásťročný brat Ivan Timkovič�



dý orgán ulo�ený do sklenených ampúl s formaldehydom pre výuku
medikov.

O smrti man�ela sa vdova Eva Michajlovna dozvedela s mno-
hodenným úmyselným spozdením. Telo �tyridsaťročného zomre-
lého ostalo teda v Prahe� A chudobnej rodine pri�la upomienka
na veľké dlhy za pobyt chorého v nemocnici i za jeho prevoz do Pra-
hy. Jednoducho tragédia.

V gréckokatolíckej cerkvi v Lazoch odslú�ili ihneď staroslo-
vanský Parastas za du�u zomrelého. Pred dreveným �tvorcovým
tetrapódom oblečeným do obrusov a� po zem, tesne pred ikono-
stasom v cerkvi stál symbolický čierny katafalk, tentoraz bez truh-
ly. Bolo na ňom len veľké mno�stvo kvetov a narýchlo po domác-
ky urobených vencov. Naokolo pochmúrnym blikavým plameňom

horeli �lté voskovice z vče-
lieho vosku. Z ohnivých ja-
zykov stúpal čierny sadzovitý
dym, hrozivo sa vo vzduchu
krútiac a zvíjajúc sa do tajom-
ných písmen oznamujúcich,
�e tento svet je márnosť nad
márnosťou� Hrubé knôty boli
veľmi dlhé� V cerkvi znelo
záverečné smutné, trhavým
plačom sirôt občas prehlu�o-
vané «Vičnaja pamjať, bla�e-
nyj pokoj, vičnaja jemu pam-
jať�».
V�etci si ctili Fedora Luko-
viča a nečakaná smrť chlapa
v najlep�om veku zasiahla o-
byvateľov obce bez rozdielu.
Koma�ňa (kar) pre v�etkých
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Sedemnásťročný Andrij Fedorovič
Timkovič (1919-1987) ako gymnazista

v U�horode. Foto z roku 1937.
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účastných bola skromná, typické rusínske «holubci», ktoré boli
len o niečo hrub�ie ako malíček � postná ry�a, či ger�le v kapusto-
vom liste. Akurát na jeden raz do úst. Ka�dému sa u�li, jeden ale-
bo dva. Slú�ila sa i deväťdňová, �tyridsaťdňová i ročná Slu�ba Bo-
�ia, ako je to starodávnym cyrilometodejským obyčajom u grécko-

katolíkov na celom svete.
39-ročná vdova Eva

Michajlovna v�ak nemala čas
na neplodné romantické trú-
chlenie. Okolo nej bolo toti�
�esť hladných krkov detí vo

veku 5, 6, 8, 11, 12 a 16 rokov a tie bolo treba zasýtiť i zaodieť. Jej
ne�ťastie čiastočne miernil najstar�í 18-ročný syn Andrij, ktorý sa
ako �tvrták na osemročnom gymnáziu zakrátko nato vrátil domov
z U�horodu na letné prázdniny a veľmi horlivo zastúpil zomrelého
otca na gazdovstve i v lese. Ako sezónny robotník lesnej firmy La-
torica zvá�al drevo z lesa (pozri str. 85-86) a za utŕ�ené peniaze u�
sám kupoval petrolej a soľ do domácnosti.
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Sedemnásťročný Andrij Timkovič ako skaut v U�horode v roku 1937�

Podpis matky Andrija Timkoviča
� Evy Timkovičovej z roku 1938



Po II. svetovej vojne, keď gréckokatolícky bohoslovec Andrij, slú�iaci ako
vojak v 1. čsl. armádnom zbore do�iel s frontom do Prahy, hľadal hrob svojho
otca a v nemocniciach preveroval ka�dú stopu po ňom. V jednom z nemocnič-
ných archívov, ktoré skúmal, na�iel pri mene svojho otca Fedora Lukoviča
Timkoviča v poznámke zápis: «Pohřben nebyl». S vymyslenou diagnózou, na
ktorú vraj zomrel: «rakovina». Pravou a bezprostrednou príčinou smrti bol v�ak
úraz v lese pri práci s drevom a prasknutie sleziny.

Bola to pomsta �idov, �e vyhral súdny spor nad jedným z nich a nenechal
sa okradnúť o svoj majetok. �idia v radoch pra�ských lekárov sa postarali, aby
ho najbli��í nemohli pochovať � na výstrahu celým Lazom a okoliu. Ako bolo u�
vy��ie spomenuté, celého ho rozobrali na údy a orgány, ktoré ulo�ili do formaldehy-
du a na týchto vzorkách sa učili �tudenti medicíny. A mo�no sa na nich učia e�te do-
dnes� Tkanivo ulo�ené vo formaldehyde vydr�í celé desaťročia.

Vo vojakovi-čatárovi Andrijovi najprv vzkypela krv, ale potom si spomenul, �e
len pred pár tý�dňami (roku 1945) iný �id, dokonca tie� pravdepodobne doktor, v tej
istej Prahe mu nezi�tne zachránil �ivot (pozri str. 113). Preto sa utvrdil v pravde, �e
ka�dý národ má vo svojich radoch hodných i nehodných, a preto sa prestal hne-
vať. Súdiť sa majú jednotlivci a nie celé národy. A len Hospoď Boh je kompetentný
súdiť: «Nesúďte, aby ste neboli súdení» (Mt 7,1).

Po smrti otca doľahla na rodinu bieda v celej svojej krutosti.
Ale hlboko pobo�ná matka sa vo svojej jednoduchosti nevzdávala.
Dôverujúc v pomoc Bo�iu pracovala od mrku do mrku. Vtedy ani
nevedela, kde a čo �tuduje jej najstar�í osemnásťročný syn Andrij.
Tento prichádzal domov len na prázdniny, aby dobehol a doplnil

chýbajúcu mu�skú ruku pri hospodárstve.
Pribli�ne o rok si Andrij kúpil za svoje ťa�ko zaro-

bené peniaze bicykel. Nebolo to z rozmaru, ale z nut-
nosti. Bol to v tom čase preňho ozajstný vynález vedy a techniky.
Jazdil na ňom ako strela. Vďaka bicyklu mohol domov chodiť
častej�ie ako dovtedy. Od toho času chodieval domov nielen cez veľké
prázdniny, ale i počas �kolského roka � hoci len na deň-dva, v�dy, keď
mali v �kole voľno � aby pomohol pri hospodárstve.

Hospoď Boh mu aj v tomto vy�iel v ústrety na pomoc. V �kol-
skom roku 1938/39 reálne gymnázium presťahovali z U�horodu
do neďalekej Svaľavy.
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Neodradili ho ani mŕtvi
Cestu zo �koly zo Svaľavy domov do Lazov a späť absolvoval v no-

ci vyu�ívajúc v�etky skratky, aké sa len dali. Jednou z nich bola i
cesta cez cintorín. Láska k matke i súrodencom premohla strach.

Prvýkrát pre�iel cez pribli�ne stometrový úsek cintorína o pol
noci počas celých dvoch hodín! Bola polnoc, podľa povier čas mŕt-
vych� Andrij zostúpil z bicykla a s trasúcimi sa kolenami pre�iel
na pe�o cez celý cintorín. Baterkou si svietil do ka�dého kúta, na sko-
ro ka�dý okolitý hrob. A� keď sa presvedčil, �e znikadiaľ na neho
nevyskočí nejaký mŕtvy, pokračoval ďalej. Za cintorínom nasadol opäť
na bicykel a po poľnej ceste pádil ďalej. Odvtedy sa prestal báť «mŕt-
vych» a cez cintorín o pol noci pre�iel nespočetnekrát.

Táto skúsenosť mu neskôr pomohla i počas II. svetovej vojny:
Vo vojnovom čase toti� pravidelne prespával práve na cintorínoch

medzi hrobami, lebo tam sa cítil najbezpečnej�í pred náhlym pre-
padom �tábu, kde pôsobil� Mŕtvi ho ochraňovali aj pred fa�istami�
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Bicykel Andrija Fedoroviča Timkoviča, na ktorom chodil domov do Lazov



Matka v noci často potajomky prekračovala �tátnu hranicu
Po smrti otca-�iviteľa rodiny sa do hlineného domca Timkovi-

čovcov v Lazoch pod Makytou na Podkarpatskej Rusi nasťahoval
hlad. Najstar�í syn Andrij bol na �túdiách v Svaľave a Mukačeve,
ale ostatných jeho �esť �ijúcich mlad�ích súrodencov v rozmedzí
veku od 5 do 16 rokov �ilo v Lazoch spolu s matkou a tá ich mu-
sela nakŕmiť a obliecť.

40-ročná vdova Eva Michajlovna si vtedy pomáhala ako vede-
la. Pochádzala zo susednej obce � z Ni�nych Vereckych, celý �i-
vot �ila v Lazoch, a preto poznala veľmi dobre blízke medzi�tátne
hranice medzi vtedaj�ím Československom a Poľskom. Pre �ivot
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Potvrdenie z roku 1938 o odvedení Andreja Timkoviča do armády. Vo vzduchu
u� visela II. svetová vojna. Adolf Hitler v Nemecku usilovne zbrojil a začínali

prvé provokácie predznamenávajúce vypuknutie vojnového o�iaľu�



svojich detí neváhala riskovať i svoju osobnú slobodu. Začala pa�ovať
tovar z Československa do Poľska a naopak. Hlavne potraviny v Poľ-
sku boli oveľa lacnej�ie. Zav�e preto nalo�ila «zajdu» s tovarom
pre poľské trhy, zaviazala ju pevne, vylo�ila si ju na chrbát a vyb-
rala sa v noci do Poľska. Takto, e�te za noci, ilegálne prekročila
hranice, skoro ráno u� bola v Poľsku na «pjacu», popredala svoj
tovar, nakúpila potraviny a znova pod rú�kom tmy sa u� v nasle-
dujúcu noc vracala späť do Československa.

Od útleho detstva �ila na hraniciach. Poznala ka�dý krík, či
strom� Dostať sa na hranicu nepozorovane bolo pre ňu «hračkou».
Najťa��ím úsekom bol len kúsok pooranej zeme bezprostredne na hra-
niciach. Táto zem bola pravidelne preorávaná a strá�ená četníkmi
na koňoch. Tu u� nestačilo len nepozorovane prebehnúť, ale bolo pot-
rebné i konárom v ruke precízne zahladiť stopy v mäkkej oráčine.

Ak by toti� stopy v oráčine zostali, pravidelne hliadkujúci čet-
níci by ju na koňoch ľahko dochytili, a to, či u� na jednej alebo
druhej strane. Baba Lučina (tak toti� v dedine prezývali Evu Mi-
chajlovnu) nechodila jediná ilegálne na jarmoky do Poľska. Po-
dobne to robili i iní z Lazov. Ona v�ak mala �zlep�ovák�, ktorý ni-
komu neprezradila (aby ostal naďalej účinný). I keď obyčajne cho-
dila bosá, na cestu do Poľska si v�dy obula topánky. Pred čerstvo
pooranou oráčinou si ich prezula naopak, a tak, i keď by pohra-
ničná hliadka jej stopy aj po zahladení konárom zazrela, v�dy ju
hľadala na opačnej strane hranice. Babu Lučinu nikdy nechytili.
Keď o tom hovorila svojim vnúčencom na náv�teve v Českoslo-
vensku, na jej tvári sa v�dy objavil beťársky úsmev, «aká bola �i-
kovná». Po roku 1945 táto hranica zanikla, lebo v�etky tieto úze-
mia začali patriť do Sovietskeho zväzu.

Ináč «baba Lučina» písať nevedela, a to a� do päťdesiateho ro-
ku svojho �ivota (vedela sa iba podpísať, pozri str. 61). Písať ju na-
učil a� jej najstar�í syn Andrij, a to a� vtedy, keď po roku 1952 za-
čala nav�tevovať pravidelne ka�dý rok jeho rodinu v Děčíně v Če-
chách, či neskôr po roku 1959 v Ko�iciach na Slovensku.
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Rok 1940/41 � komunista du�ou i
telom prenasledovaný gestapom�
Andrij pochádzal z chudobnej rodi-
ny. Od malička musel ka�dý deň �bo-
jovať� o skyvu chleba, a to nielen pre
seba, ale po smrti otca aj pre �esť svo-
jich mlad�ích súrodencov. Preto sa
niet čomu diviť, �e keď mal 21-22 ro-
kov a najmä, keď bol v oktáve gymná-
zia, sympatizoval so silne sociálnymi
komunistickými ideami. V tom čase
v�ak vládol na Podkarpatskej Rusi fa-
�izmus a gestapo zaostrilo i na mla-
dého Andrija Fedoroviča Timkoviča.
Počas záverečného ôsmeho ročníka
gymnázia urobili fa�istickí �andári
prehliadku v izbe Andrija na jeho byd-

lisku na Esterházyho ulici č. 40 v Mukačeve. Andrija dokonca za-
istili na jeden tý�deň do väzenia a vypočúvali. Potom ho v�ak pre-
pustili pre nedostatok dôkazov, lebo ani uňho, ani
v jeho izbe nena�li protifa�istické letáky a plagá-
ty, či iný materiál. Nariadili mu v�ak prísne, aby sa
odteraz ka�dé dva tý�dne hlásil na polícii v Mu-
kačeve a počas letných prázdnin v Ni�nych
Vereckych. To trvalo a� do jeho nastúpe-
nia do U�horodského gréckokatolíckeho
seminára. Potom sa u� hlásiť nemusel.

I keď sympatie ku komunizmu u An-
drija v srdci zostali, predsa sa u� brzdil
v ich prejavoch navonok. Vy�etrovanie
gestapom mu bolo ponaučením.
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Protifa�istický plagát od I. Toidzeho:
«spojenecký vojak trhá

fa�istické okovy».

Protifa�istický plagát
z roku 1941
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21-ročný Andrij Fedorovič Timkovič (1919-1987) u� v záverečnom maturitnom
ročníku gymnázia v Mukačeve. Cigaretka v ruke, na ktorej sa bly�tí v tom čase

zriedkavá hodinka, pár flia� minerálky (či vínka?), harmonika� pohodička
mládencov� Foto z roku 1941.



Rok 1941 � maturita a záchrana spolu�iakov pred tragédiou
vo verejnom dome

Pri�iel rok 1941 a s ním aj maturita. Vo svete zúrila vojna. Iní
�tudenti hrali futbal, ale Andrij sa zavrel na pôjd a tam sa potajom-
ky učil. To preto, aby ho spolu�iaci nevyru�ovali a sa z neho nevy-
smievali. Na maturite bola toti� aj latinčina a tá mu stále robila
problémy. Po latinsky toti� museli vedieť normálne komunikovať
pri odpovediach. Učil sa, lebo vedel, �e len s najlep�ím prospe-
chom bude môcť �tudovať ďalej, ináč nedostane �tátne �tipendium.

Zmaturoval 19. júna 1941
na gymnáziu, ktoré sa oficiál-
ne označovalo: Mukačevské
kráľovské uhroruské gym-
názium. Na maturitnom table
VIII. B. triedy z roku 1941 je
napísané: «Munkácsi mkiráll
magyar-orosz gimnázium,
Mukaçevskaä mkor. derΩ.
ugrorusskaä gimnaz¡ä».

Na gymnáziu (do anexie
Maďarmi) sa vyučovali v�et-
ky predmety po rusínsky (rus-
ky, ako sa vtedy rusínčina o-
značovala) alebo po latinsky.
E�te do roku 1939 Podkar-
patská Rus bola súčasťou Čes-
koslovenska. Po roku 1939 u�
súčasťou Maďarska. Maturita
v tých časoch bola taká mi-
moriadná a zvlá�tna udalosť,
ako dnes promócia na vyso-
kej �kole. Kto mal maturitu,
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21-ročný Andrij Fedorovič Timkovič
(1919-1987) ako maturant v Mukačeve

v roku 1941. Na ruke má hodinku, čo bolo
vtedy nezanedbateľnou cennosťou�
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