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Maturitné vysvedčenie Andrija Fedoroviča Timkoviča z roku 1941. Keď�e
Podkarpatská Rus bola vtedy súčasťou Maďarska, je písané maďarsko-rusínsky.



bol u� veľký pán. Okam�ite po maturite sa mohol stať pomocným
učiteľom, či notárom. Učiteľov na základných (načaľnych) �kolách bo-
lo vtedy nedostatok, preto toto zamestnanie bolo �tátom veľmi dobre
platené. Ak sa maturant chcel stať normálnym, teda nie pomocným
učiteľom, stačilo mu mať polročnú prax ako pomocný učiteľ a urobiť
diaľkovo �tyri doplňujúce skú�ky. Vtedy sa mohol stať plne kvalifi-
kovaným učiteľom s veľmi vysokým platom.

Po úspe�nej maturite mali maturanti �tyri mesiace prázdnin. Nie-
ktorí z jeho spolu�iakov chceli pokračovať v �túdiu za kňazov. Andrij
chcel byť strojným in�inierom. 

V posledné dni si niektorí pri oslave úspe�nej maturity vypili
viac vína a v podnapitom stave sa vracali do internátu. Jeden z nich
navrhol, aby i�li �osláviť� maturitu do verejného domu. Ostatní pod-
gurá�ení vínom súhlasili. Vtedy Andrij siahol po osvedčenom spôso-
be, ako opitých ľudí priviesť k rozumu a na iné my�lienky. Zdvihol
z ulice konský trus, ktorý tam zanechali kone ťahajúce akýsi fiaker
a predstierajúc, �e je tie� opitý, začal ním ohadzovať rozjarenú
chásku opitých maturantov. Hádzal, a� kým sa nerozpŕchli ka�dý
svojou stranou � a z verejného domu nebolo nič.

«Len raz zhre�ím, a potom u� budem �iť sväto�»
Av�ak jeden prípad skončil predsa len odstra�ujúco. Stalo sa to

neskôr, u� počas letných prázdnin. Jeden z vá�nych kandidátov na bo-
hoslovie, ktorého u� dokonca prijali aj do seminára a mal do neho
nastúpiť ihneď po skončení prázdnin, povedal Andrijovi:
� Pidu za svja�čenika do seminarja. Od teper u� budu musiti �yti
svjato�, ta �to, cholem raz v �yvoti zprobuju hrich nečistoty.

Nič nepomohlo Andrijovo odhováranie. Ako to videli očití sved-
kovia, naozaj odi�iel do verejného domu. A� nezostalo to len pri jed-
nom hriechu� a prázdniny skončili, a on do seminára u� nenastú-
pil, lebo začal �iť ako zviera. Neskúsený mladík sa úplne dostal do o-
sídiel svojich nepriateľov, ktorí ho strhli do bahna nemravnosti.
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Gymnazista v U�horode, Svaľave a Mukačeve (1934-1941)
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Uznanie maturity Andrija Timkoviča z roku 1941 (pozri str. 70) v povojnovom
Československu (text zo zadnej strany vysvedčenia).



Vábivý hriech zmocnil sa ho časom úplne a nemilosrdne, podko-
pal odolnosť jeho organizmu, zruinoval jeho nervovú sústavu a vy-
dal ho napospas chorobám� Nakoniec sa na ňom objavili prízna-
ky nevyliečiteľnej pohlavnej choroby � stra�ného syfilisu. O pár ro-
kov nato biedne zomrel.
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Gymnazista v U�horode, Svaľave a Mukačeve (1934-1941)

Spoločná fotografia VII. B. triedy Mukačevského gymnázia z roku 1940
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Fotka z indexu bohoslovca Andrija Fedoroviča Timkoviča. Rok 1942.



 

4. V U�horodskom gréckokatolíckom
seminári

(1941-1944)
Kde po maturite? � Bo�ie mlyny melú pomaly, ale iste

 

Niektorí i�li na �túdiá do Viedne, iní do Prahy. Andrij, keď�e
bol na gymnáziu vynikajúci v matematike a fyzike, sa prihlásil a
bol aj prijatý na �túdiá do Budape�ti na univerzitu � odbor strojný
in�inier. Strojný in�inier � to bol jeho �ivotný sen. Ale Hospoď Boh
mal s ním iné, oveľa kraj�ie plány.

E�te pred nástupom na prázdniny i�iel v ktorýsi deň na prechádz-
ku po Mukačeve so svojim najlep�ím kamarátom-spolu�iakom Mi-
chailom Matlachom. Na dverách ich �koly visel plagát pozývajúci
na teologické �túdiá� Vtedy Andrijov najlep�í priateľ z gymnázia,
Michail Matlach, �ibalsky �murkol na svojho rovesníka a hovorí
mu:
� Davaj, vstupajme. Posmotrime sja, jak to tam vyzirjat.

A �li. Vstúpili do budovy prijímacích pohovorov, ob�mietali sa
po priestranných vysokých chodbách, zvedavo vo�li do čakárne. Vte-
dy nadi�iel ich bývalý profesor-kňaz (poznal dobre svojich odcho-
vancov a v�etky ich papiere a doklady mal), potľapkal oboch po pleci
a milým hlasom sa opýtal, či aj oni pri�li na prijímačky na teoló-
giu a oni zo �artu a �tudentskej ľahková�nosti prikývli. Tu sa stalo,
čo nečakali. Profesor ich prednostne zobral dnu. Bolo to úplne
spontánne, bez akejkoľvek prípravy, či ceremónie, veď v�etky do-
kumenty o ich toto�nosti, či prospechu v �túdiách, ako i maturitné
vysvedčenia mali. Tak sa Timkovič s Matlachom zrazu ocitli v skú-
�obnej miestnosti, zoči-voči priamo pred prijímacou komisiou,
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ktorej predsedal sám mukačevský episkop Kyr Olexander Stojka
(1890-1943).

V�etky oči sa na nich upreli. Členovia komisie boli milo prekva-
pení, �e aj Timkovič a Matlach chcú byť kňazmi a nikomu to pred-
tým nepovedali. Boli to toti� jedni z najlep�ích �tudentov na gym-
náziu. Episkop Stojka sa otcovsky usmial a povedal:
� Andrijku, ta zaspivaj nam da�to.

Vtedy Andrij mykol plecami a v absolútnych rozpakoch odpo-
vedal:
� A �to vam zaspivaju, jak nič ne znaju�

Episkop svojim hlbokým zvonivým hlasom zaintonoval staro-
slovansky 

 

Otčena� podľa ktoréhosi z ôsmych hlasov. V�etky zraky
prítomných sa obrátili k Andrijovi, a on červený ako rak od prekva-
penia i rozpakov trochu potiahol s ním. Biskup v evidentne dobrej
nálade, dobráckym pohľadom premeral Andrija, ktorého z gymná-
ziálnych �túdií veľmi dobre poznal a so �irokým úsmevom na tvári
zvolal:
� Optime (= výborne)! Prijatyj.

Toho dňa boli prijatí obaja. A� keď vy�li z budovy von a svie�i
vetrík ovial ich rozpálené zarumenelé tváre, uvedomili si vá�nosť
veci, ktorú vykonali, a �e v �artovaní za�li priďaleko. Ale u� nebo-
lo síl, ani mo�nosti vrátiť sa a pred celou profesorskou porotou
vysvetliť, �e oni nechcú �tudovať za kňazov, �e to bol len �art�
Do internátu kráčali mlčky a s pocitom veľkej viny. Nedalo sa
v�ak u� nič robiť, len sa pratať čo najďalej�

V rodine so �iestimi sirotami rozhodla chudoba � U�horod
preto zvíťazil nad Budape�ťou

Po maturite nastúpili najdlh�ie � skoro �tvormesačné prázd-
niny v �ivote. Andrij mal počas nich dosť času na rozmý�ľanie.
Doma v Lazoch pod Makytou videl prenesmiernu biedu a svoju
krehkú útlu matku, ktorá mala u�iviť sedem hladných krkov. Keď�e
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bol najstar�í, pomáhal, ako sa len dalo a �tyri mesiace doma � z dva-
nástich v roku, nebolo zanedbateľným časom. Veď to bola celá tre-
tina roka, a to práve v lete, keď bolo najviac práce. Andrij vedený
Svätým Duchom a láskou k rodine uva�oval logicky:
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V U�horodskom gréckokatolíckom seminári (1941-1944)

Hospoď Boh si poslú�il mukačevským vladykom Kyr O. Stojkom (1890-1943),
aby sa Andrij stal svja�čenikom. Dobové foto z albumu o. Andrija Timkoviča.
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Timkovič Andrej (1919-1987) � príbeh zvyčajného �enatého farára

Z indexu u�horodského gréckokatolíckeho bohoslovca Andrija Timkoviča
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V U�horodskom gréckokatolíckom seminári (1941-1944)

Z indexu u�horodského gréckokatolíckeho bohoslovca Andrija Timkoviča
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Na tejto i predchádzajúcich dvoch stránkach sú uvedené niektoré strany z in-
dexu Andrija Timkoviča � gréckokatolíckeho bohoslovca v U�horode. Učil ho

napríklad i svja�čenomučenik Teodor Rom�a,
čo dokazuje jeho podpis na tejto strane.



«Budape�ť je od Lazov omnoho vzdialenej�ia ako U�horod. Ak
budem �tudovať v Budape�ti, nebudem môcť chodiť domov ani
cez letné prázdniny pre nedostatok financií. Domov sa vrátim,
mo�no a� po ukončení niekoľkoročného �túdia� Ak by som v�ak
�tudoval v U�horode, ka�dý rok budem tri-�tyri mesiace doma,
kedy budem môcť pracovať a privyrábať na �ivobytie rodiny».

To rozhodlo! Preto Andrij dal prednosť kňazskému semináru
Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v U�horode a zriekol sa
kariéry strojného in�iniera!

Celé leto tesne pred nástupom do seminára (i počas �túdia v se-
minári v�etky letné prázdniny) e�te hú�evnatej�ie kosil trávu a zvá�al

drevo z lesa vo firme Latorica (ako ma-
nipulant dreva v rokoch 1937-1944) a
privyrábal takto peniaze pre rodinu.

Jeho spolu�iak Matlach, ktorý bol pr-
vou a bezprostrednou príčinou kňazské-
ho stavu Andrija, sa bohoslovcom nikdy
nestal a do seminára nenastúpil. Čoskoro
ho povolali v mobilizácii do maďarskej
armády. Neskôr sa Matlach o�enil a �il
v U�horode. Keď Andrij sa v �esťdesiatych
a sedemdesiatych rokoch 20. storočia sko-
ro ka�doročne vracal teraz u� na Zakarpat-
skú oblasť Ukrajiny do Sovietskeho zvä-
zu, aby nav�tívil rodnú krajinu a známych,
v�dy Matlacha v U�horode nav�tívil. Bo-

li to radostné stretnutia. Niekedy v sedemdesiatych rokoch 20. sto-
ročia u Matlacha v U�horode prespávala i celá Timkovičova rodina,
ktorá tu prichádzala z vtedaj�ej ČSSR.

�ivot v U�horodskom gréckokatolíckom seminári
Po skončení prázdnin v roku 1941 Andrij nastúpil do veľkého
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V U�horodskom gréckokatolíckom seminári (1941-1944)

Michail Matlach ako maďar-
ský vojak v roku 1942 � bol

nástrojom Prozreteľnosti
Bo�ej�
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V U�horodskom gréckokatolíckom seminári (1941-1944)

Osobné �kolské poznámky � rusínsky, azbukou písaný rukopis Andrija Fedoro-
viča Timkoviča ako bohoslovca v U�horodskom gréckokatolíckom seminári�
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seminára, kde sa pôvodne prihlásil «len zo �artu». Ako sám neskôr
rozprával, v�dy veril v Boha, chodil na sv. spoveď i sv. príčastie, ale to,
kde sa dostal, lep�ie povedané, kde ho takýmto čudesným spôsobom
priviedol Hospoď Boh, to pochopil a� v druhom roku �túdií. A� v dru-
hom roku �túdia v seminári dostal skutočné povolanie od Boha stať sa
gréckokatolíckym kňazom. Vtedy sa začal e�te usilovnej�ie učiť, a to
u� nielen pre prospechové �tipendium, ale i zo záujmu o sv. teológiu
samotnú. V U�horodskom gréckokatolíckom seminári �tudoval od 1.
októbra 1941 do 30. júna 1944.

Bol čas II. svetovej vojny. Pokiaľ Nemci a ich spojenci Maďari
vo vojne vyhrávali, bolo ako-tak, fungovalo zásobovanie, i potra-
vín e�te bolo� Keď sa v�ak vojna preťahovala a pri�li ich prvé ne-
úspechy, nastal v�eobecný nedostatok potravín a hlad. Bohoslovci
v seminári dostávali neraz polievku zo stuchnutých ger�lí, ale v�etci
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V U�horodskom gréckokatolíckom seminári (1941-1944)

Buma�ka z 25. novembra 1944 z Lazov � dovoľujúca Andrijovi Timkovičovi voľ-
ný pohyb na konci roka 1944. Je zároveň potvrdením, �e Andrij pracoval ako
manipulant dreva vo firme Latorica u� od roku 1937 (teda od smrti svojho otca).
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Český preklad «buma�ky» z Lazov dovoľujúcej Andrijovi Timkovičovi voľný
pohyb po Podkarpatskej Rusi vo vojnovom roku 1944



boli radi, �e mali čo polo�iť do úst a do vyhladnutých �alúdkov.

Rok 1943 � smrť milovaného episkopa Kyr Oleksandra Stojku
Andrij si veľmi vá�il a netajene obdivoval mukačevského gréc-

kokatolíckeho episkopa, ktorý ho prijal do seminára v roku 1941. Bral
to tak, �e cez vladyku prehovoril a konal sám Hospoď Boh. Keď e-
piskop Oleksander Stojka ako 53-ročný 31. mája 1943 predčasne
zomrel (1890-1941), Andrij za ním veľmi smútil. Vo svojom osob-
nom albume fotografií posvätil tomuto veľkému episkopovi a jeho
pohrebu celú jednu stranu. V�dy o ňom hovoril s veľkou úctou a
povďačnosťou.
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V U�horodskom gréckokatolíckom seminári (1941-1944)

Pergamenový obrázok s vlasmi (v pergamenovom vrecú�ku) z postri�enia
na čteca z roku 1944



Rok 1944 � postri�enie do klerického stavu
Keď�e Podkarpatská Rus bola anektovaná Maďarským horthyov-

ským kráľovstvom, Apo�tolský Stolec menoval za «dočasného» správ-
cu mukačevského gréckokatolíckeho episkopstva maďarského hajdu-
doro�ského gréckokatolíckeho episkopa Kyr Miklo�a Dudá�a, OSBM
(1902-1972).

29. marca roku 1944, tj. v stredu 5. tý�dňa Veľkého Pôstu � sv.
�tyridsiatnice (podľa juliánskeho kalendára), keď sa v noci na veľ-
kej staroslovanskej Utreni počas Veľkého kánona sv. Andreja Krét-
skeho robia dozemné poklony (spolu 350 veľkých poklonov dot-
knúc sa čelom zeme) sa Andrij stal raz a nav�dy členom � prí-
slu�níkom klerického stavu. Bol postrihnutý hajdudoro�ským epis-
kopom Miklo�om Dudá�om v mene Presvätej Trojice: Otca, Syna
a Svätého Ducha za čteca (pozri vlasy z postri�enia na str. 87). Andrij
odovzdal pri tejto príle�itosti do slu�ieb Hospodu Bohu v�etku svoju
silu (porov. Mk 12,30; Lk 10,27), ktorú podľa starodávneho obyčaju
symbolizujú vlasy («

 

vlast´» sila � «vlasß» vlas). Postrihnutím
dostal ni��ie kňazské svätenie. V �ivote budúceho kňaza to bola, a
aj je neopakovateľná udalosť.
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5. V maďarskej armáde,
neskôr sovietsky partizán (1944)

Rok 1944 � pribli�ujúci sa front � rozpustenie seminára,
mobilizácia

 

V roku 1944 seminár zatvorili. V�etci gréckokatolícki bohoslovci
museli chtiac, či nechtiac preru�iť �túdia i duchovnú formáciu. Keď�e
Podkarpatská Rus v rokoch 1939-1945 bola u� súčasťou Maďar-
ska, Maďari celý ročník bohoslovcov, v ktorom bol aj Andrij, zo-
brali na trojmesačný vojenský výcvik. Andrij sa takto dostal na krát-
ky čas do maďarskej horthyovskej armády. V maďarskej armáde
bol od 1. júna 1944 do 31. augusta 1944. Tento výcvik prebiehal
najmä v nemocnici v Mi�kolci, kde ho in�truovali na zdravotníka.

Neskôr, v liste z 24. septembra 1973 adresovanom ministrovi
národnej obrany ČSSR armádnemu generálovi Ing. Martinovi Dzú-
rovi do Prahy písal o svojej prítomnosti v maďarskej armáde toto
(uvádzame v doslovnom prepise):

«

 

Podotykam v boji proti spriateleným armádam nikdy som sa
nezúčastnil. K nepriateľskej horthyovskej armáde maďarskej bol
som povolaný v zmysle okupačných horthyovských zákonov ako po-
sluchač Vysokej �koly bohosloveckej na trojmesiačný vycvik � cez
prazdniny od 1. 6. 1944 do 30. 8. 1944. Mal som byť cvičený na �poľ-
ného duchovného�. Pre nespoľahlivosť bol som zariadený do voj.
nemocnice v Mi�kolci a cvičený ako zdravotný in�truktor. 30. 8. 1944
ma prepustili do mimočinnej slu�by a dňom 31. 8. 1944 ma pre-
lo�ili do zálohy».

Andrij bol nespoľahlivý, lebo na polícii mal záznam o svojich
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sympatiách ku komunizmu i o výsluchu gestapom, ako i o tý�den-
nom väzení, keď bol v poslednom ročníku gymnázia. Preto ho necvi-
čili na «poľného duchovného», ale len na «zdravotníka».

Sovietsky partizán
Bohoslovci opäť nastúpili do seminára, ale čoskoro na miesto

Horthyho pri�iel Szalassi a ten vzápätí vyhlásil v�eobecnú mobi-
lizáciu. Andrij vtedy u� nenastúpil do maďarskej armády, ale u�iel
k partizánom do hôr. Pôsobil v sovietskej skupine veliteľa Aksa-
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V maďarskej armáde, neskôr sovietsky partizán� (1944)



92

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

Andrij Timkovič pri obede v maďarskej armáde. Fotografia z 2. augusta 1944.



kova, hlavného veliteľa Asmolova v Turjanskej doline na Podkar-
patskej Rusi. Operovali medzi dedinami Turja Remety, Turja Pa-
sika, Turja Rakovo. V záujme bezpečnosti v partizánskej skupine
sa nikdy nepoznali podľa priezviska, ale len podľa mena a príme-
nia. Andrija volali «Andrij Fjodorovič» (lebo Andrij mal otca Fe-
dora a po rusky sa nehovorí Fedorovič, ale Fjodorovič).

�Samovra�edné� úteky do �raja� Sovietskeho zväzu
Veľa mladých ľudí utekalo, a to hlavne v chaose vojno-

vých rokov, cez hranice do Sovietskeho zväzu. Aj Andrij
bol presvedčený, �e v komunistickom Rusku je ozajstný raj

na zemi. �e je tam blahobyt a dostatok v�etkého, �e tam vlád-
ne jednoduchý chudobný ľud. �írili sa dokonca chýry, �e tam

majú v�etci ľudia hodinky na rukách a pod. Ak v ZSSR v�etci no-
sili hodinky, znamenalo to, �e tam bol absolútny dostatok v�etké-
ho� Kto by netú�il po takejto ideálnej krajine, kde panuje dobro
a spravodlivosť?! Bol teda aj on v srdci sympatizantom komunis-
tickej ideológie. Z ich dediny Lazy pod Makytou, ktorá sa nachá-
dzala tesne pri hranici, veľa mladých ľudí utieklo do Ruska. Veď
bývalá československo-poľská hranica sa ku koncu vojny menila
na hranicu maďarsko-ruskú. Stačilo prebehnúť cez pooranú medzu,
ktorá tvorila �tátnu hranicu a človek sa ľahko dostal do sovietskeho
raja. Nikto z tých, čo utiekli, sa nevrátil. Bolo to znamenie, �e v Rus-
ku je dobre.

Raz sa v�ak stalo, �e do Sovietskeho zväzu utiekli z Lazov dve ma-
loleté deti � dve �trnásť, či �estnásťročné dievčatá. Ako neskôr vy-
�lo najavo, po pár kilometroch ich chytili sovietski pohraničníci na ko-
ňoch, hneď potom ako spozorovali ich stopy na pooranej medzi.
Prestra�ené dievčatá im na�ťastie v zmätku a hrôze povedali, �e
len poblúdili a neprezradili svoj pravý úmysel, �e chceli ujsť natr-
valo do sovietskeho raja. A to ich zachránilo. V�etci toti�, ako to ne-
skôr vysvitlo, ktorí úmyselne a vedome emigrovali do Ruska, boli
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odsúdení ako �pióni zo Západu na nútené práce do koncentračných
táborov za polárny kruh na Sibír. Len tie dve dievčatá z mnohých sa
�ivé vrátili po niekoľkých tý�dňoch, potom, ako ich o hlade a smä-
de s nejedným buchnátom dr�ali v akejsi pivnici, kde ich vypočú-
vali. Nakoniec im uverili, �e len poblúdili, previedli ich cez hrani-
ce späť a pustili domov do Lazov.

Aj vďaka týmto dievčatám a ich skúsenosti Andrij zavrhol my�-
lienku úteku priamo do Sovietskeho zväzu a rad�ej sa pridal k miest-
nym partizánom v horách.
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Papiere sú dôle�ité. Neskor�í �vagor o. Andrija Timkoviča, o. �tefan Havrila
(

 

Stepan Gavrila � pozri str. 141, pozn. 1) dostal od sovietskych partizánov
v roku 1945 takúto «buma�ku», �e ich skrýval a materiálne podporoval, i keď

nikdy partizánom nebol. Andrij Timkovič takúto dobovú buma�ku nemal,
a preto mu neskôr nechceli priznať «výhody» sovietského partizána za socializ-
mu. Papier je papier. Ak ho nemá�, nemá� pravdu. V ruskom texte potvrdenky

je priezvisko Havrila (Gavrila) napísané s jedným «l».
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23. december 1944 � rusínsky písané potvrdenie z roku 1944, �e
Andrij Timkovič je gréckokatolíckym bohoslovcom. Dostal ho, preto�e seminár

bol rozpustený v dôsledku vojny. Týmto potvrdením sa neskôr preukázal aj
pre�ovskému sídelnému episkopovi Kyr Pavlovi P. Gojdičovi, OSBM 

v septembri 1945�



 

6. Príslu�ník 1. čsl. armádneho zboru
(1944-1945)

5. november 1944 � vstup Andrija do 1. čsl. armádneho zboru

 

Keď sa vojna chýlila ku koncu, kohosi v Sovietskom zväze na-
padla spásonosná my�lienka vytvoriť z československých emigran-
tov-utečencov �ivoriacich v koncentračných táboroch na Sibíri ar-
mádny zbor a nasadiť ho proti fa�istom na fronte. Tak vznikol tzv. 1.
československý armádny zbor. Začal sa formovať v Buzuluku na Sibí-
ri pri Urale. V�etci trestanci pôvodom z Československa chceli bojo-
vať, veď to bola jediná �anca, ako sa dostať z koncentračného tábo-
ra naspäť domov, samozrejme, �e za podmienky, �e porazia fa�is-
tických Nemcov. Preto tento zbor bojoval s naozaj veľkým odu-
�evnením.

Andrij bol partizánom (tak udáva i jeho vojenská kni�ka) od 3.
októbra 1944 do 4. novembra 1944. Keď 1. čsl. armádny zbor robil
nábor nových adeptov na Podkarpatskej Rusi, pridal sa doň aj An-
drij. Bolo to v Chuste � 5. novembra roku 1944. Mal ukončenú
maturitu a tri kompletné ročníky bohoslovia, okrem toho 3-mesač-
ný výcvik maďarského vojaka v zálohe. Preto v Chuste po vojen-
skej lekárskej prehliadke bol zaradený do sústredenia. Počas sú-
stredenia konal vojenskú strá� pri vládnej budove v Chuste.

Január 1945 � vznik 4. čsl. samostatnej brigády 1. čsl. armád-
neho zboru

Podľa smerníc 4. ukrajinského frontu bolo prikročené k výstav-
be nových bojových jednotiek. Tak sa dňa 5. februára 1945 zrodila
kompletná 4. čsl. samostatná brigáda 1. čsl. armádneho zboru,
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ktorá mala spolu vy�e 5500 bojaschopných mu�ov. Na formovanie
a cvičenie jej jednotiek bola určená Levoča.

Výcvik prebiehal v Levoči len tri tý�dne. Keď�e dodávky zbra-
ní zo sovietskej strany viazli, pe�iaci museli cvičiť s imitáciami pu-
�iek. Delostrelecký pluk napríklad dostal prvé delá a� 20. februára
1945 a protilietadlový oddiel bol dodatočne zru�ený, preto�e neobdr-
�al zbrane vôbec. Problém bol aj s obsadením funkcií veliteľov.

23. januára 1945 odvelený priamo do boja�
Začiatkom januára 1945 bol Andrij Fedorovič Timkovič prevele-

ný z Chustu do Humenného, kde v druhej polovici januára bol pod-
robený druhýkrát vojenskej lekárskej prehliadke a zaradený do vý-
cviku nováčikov (učil ich prvej pomoci) na front.

Ako in�truktora a zdravotného o�etrovateľa u roty ho poslali s a-
kousi správou na prápor� Keď pri�iel ku veliteľovi a odovzdal mu
správu, veliteľ sa ho po jej prečítaní opýtal, kto ju zkomponoval a
napísal. Keď mu povedal, �e on, ponechal si ho na prápore ako ad-
ministratívneho pracovníka.

O tri tý�dne niesol hlásenie na 4. oddelenie 4. čsl. brigády. Tu
sa ho opäť kapitán, ktorému odovzdal hlásenie spýtal, kto to hláse-
nie spracoval a následne si ho ponechal u seba. Na prápor len zate-
lefonoval, �e si ho u seba ponechávajú. K takémuto raketovému
�postupu� v armáde mu dopomohla nielen maturita, ale i skutoč-
nosť, �e perfektne ovládal ru�tinu, a to nielen ústne, ale aj písom-
ne� Bolo to vtedy veľmi vyhľadávané pre komunikáciu medzi 1.
čsl. armádnym zborom a sovietskou armádou. Perfekt po rusky sa
naučil na �ruskom� gymnáziu v U�horode, Svaľave a neskôr v Mu-
kačeve.

Ako je to mo�né, �e z obyčajného zdravotného in�truktora sa
stal pracovník priamo na �tábe? Maturitu mal vtedy málokto. Ak
mal niekto maturitu, ani nemusel ďalej �tudovať a boli pred ním o-
tvorené mnohé mo�nosti zárobku. Mohol sa napríklad stať okam�ite
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Andrij Timkovič (1919-1945) � príslu�ník 1. čsl. armádneho zboru.
Fotografia z roku 1945.



pomocným učiteľom, či notárom. Preto taký rýchly postup Andrija v ar-
máde. V podstate mu v�ak nepomohli ani tak papiere zo �koly, ako je-
ho vlastná intelektuálna �ikovnosť. Okrem toho netreba zabudnúť, �e
sa jednalo o novovytvorenú 4. čsl. samostatnú brigádu a ako u� bolo
spomínané, i jej veliteľstvo sa len formovalo.

Andrij Timkovič na fronte priamo v �tábe veliteľstva�
V 1. čsl. armádnom zbore takto Andrij väč�inu času pôsobil v �táb-

nej rote 4. čsl. samostatnej brigády-divízie v ZSSR 4. odd., pod
náč. majorom Stavom, na fronte pod kapitánom Schwarzom naj-
prv ako zdravotný in�truktor, potom ako spojka medzi �tábom a
prápormi a neskôr priamo na �tábe. Stav stykov potom denne hlá-
sil kpt. Weberovi na veliteľstve 1. čsl. armádneho zboru. Po ukon-
čení bojov veliteľom �tábnej roty (v ktorej slú�il aj A. Timkovič)
bol kapitán Lazor.

Celá �tvrtá brigáda mala 5500 mu�ov. Stojedenásť z nich za-
bezpečovalo bojové organizačné povinnosti na �tábe. Medzi nimi
bol i Andrij.
Čo robil? Obsluhoval vysielačku �tábu, kreslil mapy, zaznačo-

val bojové postavenia a pod. V rodinnom archíve sa dodnes za-
chovala podrobná dobová mapa okolia Vsetína, so zakrú�kovaný-
mi ostrovčekami i jednotlivými vrchmi v blízkom okolí. Na mape
nie je nič iné rukou napísané, len krú�ky a postavenia.

V blízkosti �tábu duneli kanóny, sem-tam okolo zahvi�ďali
poblúdené, či cielené guľky� V�ade naokolo sa umieralo. E�te rá-
no s človekom rozprával a o hodinu ho u� nebolo� Andrij mal
strach a bolo to naozaj reálne, �e v hociktorom okamihu mô�e ne-
čakane zomrieť. Preto sa sna�il �iť čisto a v úzkom spojení s Hos-
podom Bohom. Ako neskôr s vá�nou tvárou zav�e spomínal, v tom
päťmesačnom čase svojho pobytu priamo na bojisku, nespáchal
ani jeden jediný vedomý a dobrovoľný malý hriech.

�táb obyčajne prespával v opustených dedinských �kolách.

101

Príslu�ník 1. čsl. armádneho zboru (1944-1945)



102

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



�koly i dediny boli ľudoprázdne z dôvodu evakuácie. Av�ak An-
drij bol inteligentný. Správne predpokladal, �e miesto �tábu je ob-
ľúbeným terčom nečakaných prepadov zo strany nepriateľa, preto
v noci v najväč�ej utajenosti opú�ťal pre �táb pridelené ubytovacie
priestory a spal osobitne, hoci aj pod holým nebom v neútulných,
či priamo neľudských podmienkach. Tak nebolo výnimkou, �e
kým ostatní spali v perinách v �kole, či na fare, on zakrútený do vo-
jenského plá�ťa spal o pár desiatok metrov ďalej pod holým nebom
na blízkom cintoríne v priehlbine medzi hrobmi s kameňom pod

hlavou.

Niektoré miesta dobýjali a� na trikrát�
Od 18. marca 1945 bola celá 4. čsl. sa-

mostatná brigáda, v ktorej bol aj Andrij,
nasadená do bojov o Liptovský Mikulá�. I

počas bojov boli jednotky nováčikov cvičené a poučované na rie-
�enie rozličných bojových situácií.

Hlboko členená nemecká obrana pri meste Liptovský Mikulá�
zastavila postup 4. čsl. samostatnej brigády. Boje sa preťahovali,
preto brigáda musela byť posilnená novými jednotkami, lebo mala
veľké straty na �ivotoch. Vojaci-nováčikovia platili krutú daň za svo-
ju neskúsenosť v boji s dobre vyzbrojenými nemeckými profesio-
nálnymi vojakmi.

Konečne, 4. apríla 1945 brigáda oslobodila Liptovský Mikulá�
a začala postupovať ďalej.

Takto bojovali� Liptovský sv. Mikulá�, Martin, o horu Polom
pri �iline, Vsetín. Niektoré miesta sa nie-
kedy dobýjali a� na trikrát, a to s ukrutnými
stratami na �ivotoch. Rusi hnali svojich vojakov
ako dobytok. Ka�dý pred útokom vyfaso-
val veľký «stakan» vodky a�
� Uraáá na Berliíín�!
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Stačilo pár dobre zakopaných Nemcov na ne-
jakom dobre krytom strategickom mies-
te a dr�ali v �achu celý front. Nemci strie-
ľali dovtedy, dokiaľ im nedo�la munícia a
dole pod nimi � tisícky mŕtvych� Keď

Nemcom do�la munícia a sovietski vojaci k nim dobehli, ani ich ne-
strieľali, ale v zúrivosti rozkopali na smrť. V zbesilom hneve, �e
Nemcov bolo tak málo a narobili tak veľa �kody. Potom bola osla-
va z víťazstva. V�etci sa o�rali do nemoty a v noci Nemci opäť zaú-
točili a obsadili stratené pozície na strategickom mieste s novým ar-
zenálom zbraní a munície a s novými ľuďmi. Tak to niekde i�lo i
trikrát za sebou � s obrovskými stratami na �ivotoch.

Samopaly, ktoré naozaj strieľali samé od seba�
Aké mali samopaly? S okrúhlym zásobníkom, ruskej výroby.

Boli vyrobené tak nahrubo, �e jednotlivé súčiastky samopalu ne-
zapadali tesne vedľa seba a v�etko v samopale vibrovalo. Vy-
rábali sa v Sovietskom zväze v obrovskom mno�stve, často

priamo v lese, v narýchlo presťahovaných fabrikách pod holým
nebom, a �detaily výroby� sa vôbec nestihali. Keď takýto samo-
pal niekto neopatrne odlo�il, prud�ie ho oprúc napr. o stenu, ne-
zriedka samopal, a to v plnom slova zmysle �sám od seba� zne-
nazdajky vypálil celú dávku, ktorú si �zlízol� plafón bunkra, či

strop miestnosti, kde sa jednotky rozlo�ili.

Najprv zaodetí ako tuláci a neskôr ako z módneho časopisu
Ako boli oblečení? Ka�dý ináč� Jeden druhému, �iví mŕtvym,

hlavne v zimnom období sťahovali z nôh či�my a obúvali ich na vlast-
né od mrazu skrehnuté nohy. A neraz sa

stalo, ako to u� medzi ľuďmi vojnou preme-
nenými na zver býva, zastrelil jeden druhého

napr. len kvôli obuvi�, �e mal toti� lep�ie
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Andrij Timkovič (1919-1945) � príslu�ník 1. čsl. armádneho zboru.
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či�my na nohách. A� neskôr dostali uniformy z kvalitnej látky, u-
�ité v Anglicku. Potom u� mali jednotné parádne uniformy z kva-
litnej anglickej látky a� do konca vojny.

Piksaláma s orie�kovou čokoládou
Raz ich jednotka objavila neporu�ený nemecký sklad provian-

tu-potravín. Piksalámu vtedy jedli bez chleba! Piksalám a čokolá-
dy bolo tak veľa, �e ka�dý vojak z nich jedol dosýta. Andrij často
po vojne spomínal na tento nemecký sklad, �e jedli výbornú salá-
mu bez chleba a zajedali ju orie�kovou mliečnou čokoládou. Bolo
to druhýkrát v �ivote, čo sa najedol salámy dosýta.

Dovolenka, ktorá skončila takmer trestom smrti pred poľným
súdom

Keď 1. čsl. armádny zbor bol u� kdesi na území dne�ného stred-
ného Slovenska, Andrij za spoľahlivý výkon v �tábe dostal krátku do-
volenku, aby mohol ísť nav�tíviť svoju matku Evu Michajlovnu do rod-
ných Lazov na Podkarpatskú Rus. Na Podkarpatskej Rusi vtedy u�
boli sovietske vojská, ktoré kontrolovali ka�dého a v�ade�, naj-
mä, ak bol oblečený v uniforme.

Andrij dostal «buma�ku», ktorá ho oprávňovala na neru�ený po-
hyb, preto si bol istý svojou bezpečnosťou.

Pod nohami mu vr�ďal sneh. Ľadový vietor nemilosrdne �ľahal
do chudej zamyslenej tváre. My�lienkami bol u� doma � v horách, v La-
zoch. Kdesi vzlietol kŕdeľ krákavých vrán a stratil sa v stra�idelnom
bledom svetle. Naraz sa v diaľke objavila patrola sovietskych vojakov.
Bola to hliadka chytajúca vojenských zbehov, vlasovcov či banderov-
cov. Keď im ukázal «buma�ku», boli s ňou spokojní�

O pár kilometrov ďalej naďabil na druhú patrolu. Jej veliteľ so si-
ňavou jazvou na pravom líci u� spokojný nebol. Čosi sa mu znevi-
delo. Namierili na Andrija guľomety a pu�ky a viedli ho ako podo-
zrivého do svojho vojenského tábora, kde mu jeden naholo vystrihaný
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sovietsky vojak «buma�ku» zobral a i�iel s ňou kdesi do kancelárie.
Tu pri�li iní vojaci a vidiac cudzieho osamoteného vojaka v tá-

bore, �iadali od neho potvrdenie na voľný pohyb. On ho nemal, le-
bo pred pár minútami mu toto potvrdenie iný vojak vzal. Nechceli
mu veriť. Krv mu vtedy stuhla v �ilách, nevedel povedať ani meno
vojaka, ktorý mu «buma�ku» zobral, ani kde s ňou odi�iel� Veľa
teda nechýbalo a boli by ho postavili pred poľný súd a zastrelili
ako zbeha. Na�ťastie v�ak v trme-vrme zazrel vojaka s jeho «bu-
ma�kou», ako sa vracia na miesto, kde ho zanechal. Chvatne naň
ukázal ostatným a v�etko sa vďaka Bohu okam�ite vyjasnilo�

Hlboko otrasený touto novou �ivotnou skúsenosťou, v�ak úpl-
ne stratil chuť vidieť mamu. Vôbec nepokračoval v ceste do Lazov,
ale okam�ite ukončil cestu a vrátil sa k svojej jednotke na front.

Veľmi ťa�ké boje o pohorie Malá Fatra
Nemci boli veľmi dobre zakopaní v skalách na Ma-

lej Fatre. Jediným spôsobom pre 4. čsl. samostatnú
brigádu ako prekonať Malú Fatru bolo premiestniť
delostrelectvo do hôr. Cesta na vrcholky bola veľ-
mi vyčerpávajúca. Delá pomáhalo vyná�ať aj civilné obyvateľstvo,
a to s nadľudským vypätím v�etkých síl. Na vzdialenosti okolo 3 km
bolo potrebné prekonať prevý�enie 700 metrov. Tu sa uskutočnil
krvavý boj o horu Polom.

Nemecká obrana bola na západných svahoch, ktoré skoro kol-
mo spadali do údolia Váhu, zakopaná v umelo vytvorených jasky-
niach vzájomne pospájaných tunelmi. Behom noci sa v�dy nepria-
teľ pozbieral a niekoľkokrát jednotky brigády vytlačil z dobytých
postavení. Hoci jednotky 4. čsl. samostatnej brigády mali mohutnú
podporu od delostreleckej paľby, utrpeli obrovské straty. Dialo sa
to najmä okolo 22. apríla 1945.

Konečne po veľkých obetiach na �ivotoch brigáda dobyla aj
vrchol Polomu.
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Záchrana kamaráta-dezertéra pred istým zastrelením a dva
kufre cigariet

Raz Andrij pri istej príle�itosti pracoval na �tábe v papieroch-
zoznamoch. Zrak mu padol na meno istého svojho dobrého známeho
bohoslovca zo Slovenska, o ktorom vedel, kde � na ktorej dedine
sa tento zdr�iava. Pri mene bolo ceruzkou, v kolónke «poznám-
ka», zapísané: «zbeh», teda �e dezertoval z vojska. V armáde chý-
bal toti� u� skoro pol roka. Andrej zobral gumu a vygumoval ne-
bezpečnú poznámku, potom dal vedieť dotyčnému, aby, keď�e sa
u� vojna takmer končila, sa dostavil na �táb a vyfasoval prídel �iat,
alkoholu, cigariet za posledný polrok. Zároveň mu oznámil, �e za od-
menu � polovica vyfasovaných cigariet, bude jeho (Andrijova). Tak aj
bolo. Andrij dostal takmer dva kufre plné cigariet.

Andrij Timkovič sa toti� v posledných ročníkoch, e�te počas
gymnaziálnych �túdií v Mukačeve, naučil fajčiť a neskôr bol veľmi
tuhým fajčiarom. V päťdesiatych rokoch 20. storočia (tesne pred-
tým, ako sa odnaučil od svojho zlozvyku), fajčil okolo jednej stov-
ky cigariet denne. Jednu si pripaľoval od druhej, a� mal čierne prs-
ty od cigaretového dechtu.

Máj 1945 � konečne v Prahe
1. čsl. armádny zbor do�iel do vytú�enej Prahy v máji roku 1945.

Čo videli? V Prahe nebolo v skutočnosti �iadne povstanie � to vymy-
sleli a zveličovali komunisti a� neskôr. Len na jednom mieste Andrij
videl povytrhávané kocky z dla�by ulice, ale tie boli len tak porozha-
dzované a nebola tam ani jedna barikáda. Dokonca po Prahe viseli
nápisy-transparenty s textom: «Vítejte v osvobozené Praze».

Prahu toti� oslobodili nie sovietske vojská, ani nie 1. českoslo-
venský armádny zbor, ale dve vzbúrené ukrajinské armády pod
vedením generála Vlasova, ktoré počas vojny pre�li na stranu
Nemcov. Pre�li na stranu Nemcov kompletne celé armády, a to
počnúc generálom, dôstojníkmi, s tankami, delami, a to a� do po-
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sledného pe�iaka� Bojovali za slobodnú, od Moskvy nezávislú
Ukrajinu. Keď sa takýto vzbúrenec dostal do ruského zajatia, bol
bez súdu ihneď nemilosrdne zastrelený. Tí, keď ustupovali cez Pra-
hu na Západ (v snahe vyhnúť sa ruskému zajatiu, a teda istej smr-
ti), nedovolili Nemcom Prahu vyhodiť do vzduchu a Nemcov z nej za-
včasu vyhnali. Vlasovci sa potom presunuli na Západ do Rakúska.

Praha vďaka svojmu skor�iemu nečakanému oslobodeniu ne-
bola zničená, ako to pôvodne plánovali hitlerovci pri svojom ústu-
pe. Vďaka tomu dodnes sa mô�e označovať ako «stove�atá». Ako ho-
voria v súčasnosti turisti z celého sveta, Praha je dnes jednou z naj-
kraj�ích miest sveta a to práve vďaka svojim bezpočetným historic-
kým pamiatkam, ktoré sa zachovali i napriek ničivej II. svetovej vojne.

Ako vítali v Prahe ľudia 1. čsl. armádny zbor? Tam, kde bol
Andrij, nijako. Mo�no preto, �e bol v �tábe a nie v prvej línii. Len
istá milosrdná �ena priniesla raz v zástere vojakom buchty s lek-
várom. Andrijovi sa u�la len jedna � zjedol ju bleskovo, aby sa ne-
musel s nikým deliť�, buchty boli toti� nadmieru dobré a vojaci
nadmieru vyhladovení.
17. mája 1945 príslu�níci 4. čsl. samostatnej brigády (divízie)

mali slávnostnú vojenskú prehliadku v Prahe. Aby velitelia udr�ali
«jednotky v disciplíne», celá brigáda nedostala nijaké dovolenky,
ale mala zakázané vychádzky a od 20. mája do 9. júna 1945 bola
rozkazom prevelená na základný (poradový) výcvik na cviči�ti v Mo-
tole. To preto, aby vojaci, ako je zvykom v «nezamestnanej» ar-
máde, neobťa�ovali civilné obyvateľstvo. Samozrejme, pre �táb a
jeho členov to neplatilo.

Dá�ďovky na obed�
Pri istej príle�itosti ktosi pozval Andrija do re�taurácie

na obed. Ako druhé jedlo dostali zemiaky a namiesto mäsa dve či
tri upečené dá�ďovky. Bol toti�to chronický nedostatok potravín.
Aj levy v pra�skej ZOO na konci vojny niekoľko mesiacov dostávali
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miesto mäsa iba zeleninu. A čuduj sa svete, celkom dobre
to pre�ili.

Dobrosrdečný pra�ský �id zachraňuje Andrijovi �ivot
V tom čase Andrij vá�il niečo menej ako 50 kilogramov � tak-

mer ako trestanci zachránení z koncentračných táborov. Dostal
toti�, okrem iného, stra�ný týfus s nekonečnými hnačkami. �ivot
mu visel na vlásku. Zachránil ho istý dobrosrdečný �id, s ktorým
sa náhodne stretol na ulici. Bol to pravdepodobne doktor. Mimo-
riadne sa te�il príchodu oslobodeneckých vojsk do Prahy. Keď
tento videl Andrijov biedny a �alostný stav, dal mu krabičku s veľ-
kými bielymi tabletami (bolo ich vo vnútri len sedem). �id mu po-
vedal:
� Sněz ka�dý den jednu tabletu, zastaví ti to průjem.

Andrij z nich zjedol len dve. Hnačky okam�ite prestali. Ostat-
ných päť tabliet si nechal na hor�ie časy. A práve to ho takmer stá-
lo �ivot�, tj. práve tých päť nezjedených tabliet!

Andrij zachránil �ivot sovietskeho vojaka a temer ho to stálo
vlastný �ivot

Krátko po uzdravení uvidel istého ruského vojaka tie� evident-
ne celkom vysileného a vychudnutého neustálymi hnačkami. U�
ledva dýchal a vliekol sa ťahajúc nohu za nohou, akoby to u� ne-
kráčal človek, ale iba jeho mŕtvola. Andrij mu chcel nezi�tne po-
môcť, tak nezi�tne, ako jemu pomohol neznámy �id. Preto mu dal-
daroval svojich zvy�ných päť tabliet.

Keď sa o pár dní stretol, tentoraz u� so zdravým Rusom, tento
sa mu mimochodom priznal, �e ho chcel zastreliť� Po zjedení pr-
vej tablety mu toti� náhle pri�lo nevoľno a on bol presvedčený, �e
ho Andrij otrávil. Na�ťastie, ktosi naokolo mu povedal, �e to ne-
bolo od tablety, aby vyčkal. Takí sú ľudia, taký je ľudský �ivot�,
visí neustále na vlásku.

113

Príslu�ník 1. čsl. armádneho zboru (1944-1945)



114

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



Teda doktor �id zachránil �ivot Andrija Timkoviča. Jeho otcovi
Fedorovi zas iný doktor �id v Prahe pravdepodobne �ivot vzal a za-
bezpečil, aby nebol nikdy a nikde pochovaný. I tu je potvrdenie sta-
rého rusínskeho porekadla, ktoré sa traduje medzi Rusínmi v okolí
Medzilaboriec dodnes: «Sut ľude i ľudiska». Teda sú ľudia normálni a
dobrí, ale tie� ľudia, čo rozsievajú len zlo, nenávisť a smrť, a to v ka�-
dom národe, či vierovyznaní bez rozdielu.

«Buma�ka» sem, «buma�ka» tam�
Andrij bol príslu�níkom 1. čsl. armádneho zboru od 5. novem-

bra 1944. Na fronte sa nedávali potvrdenia na papieri z bezpečnost-
ných dôvodov. A keď sa aj nejaké dali, nikto si ich neodkladal, le-
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bo sa bál, �e keď padne do nepriateľského zajatia, priťa�í mu to�
Z toho istého dôvodu vojaci nenosili dokonca ani len frčky na uni-
formách, preto�e stačili u� len dierky na uniforme a nepriateľ také-
hoto zajatca po neľudskom mučení strieľal, mysliac si, �e má pred
sebou vysokého vojenského funkcionára.

Z tohto dôvodu Andrij na konci vojny nemohol dokázať presný
dátum svojho nástupu, odkedy u� bol členom v 1. čsl. armádnom
zbore. Na�ťastie mal odlo�ený jeden ústri�ok-potvrdenie s podpi-
som veliteľa o tom, �e dal nohavice do vojenskej čistiarne. «Bu-
ma�ku» uschoval z dôvodov, aby mu nohavice vrátili z čistiarne.
Dátum tohto dokrkvaného papierika bol 23. január 1945. Po skon-
čení vojny a rozpustení 1. československého armádneho zboru mu
preto dali na ministerstve potvrdenie, �e v armádnom zbore bol
ako vojak-mu�stvo od 23. 1. 1945 do 31. 8. 1945.

27 rokov po udalostiach, v roku 1971 (v čase u� po mozgovej
porá�ke), Andrij takto písal, v liste adresovanom na Ministerstvo
národnej armády do Prahy, o osude svojich «buma�iek», teda voj-
nových potvrdení:

«Od 3. 10. 1944 do 4. nov. 1944 zúčastnil som sa bojov zo sov.
partizanmi v Turianskej doline (SSSR-Zakarp. obl.) sov. vel. par-
tizanov-skupiny Aksakov, hlavný veliteľ Asmolov. Buma�ka (bez
razitka-razitko nemali) mi sa u� nezachovala, lebo bola silne
po�kodená u� počas bojov s 1. čsl. arm. sborom v SSSR. Na priez-
viska spolubojovníkov u� nepamätam, oni u�ivali meno a otčest-
vo bez priezviska aj sam som bol �Andrej Fjodorovič�. Snaď ak
e�te �iju tam v Turjanskej doline � v Turja Remetach, Turja Pasi-
ke, Turja Rakovo ľudia, ktori by na mňa pamätali ako na parti-
zana, ale aj ti by nemali osved. podľa zák. č. 255/46 Sb. Tuto
skutočnosť, �e som partizan mám zapisanu do voj. kni�ky seria F
evid. č. 498300, vtedy e�te zdrapy z tej buma�ky som mal.

Po príchode Krasnej armii, hlasil som sa v Chuste-SSSR k 1.
čsl. sboru v SSSR a to dňa 5. novembra 1944, kde som toho is-
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tého dňa bol odvedený a zariadený do sustredenia. V Chuste sme
stra�ili vladnu budovu. Tam nam vydali prozatimní voj. preukaz
aj tento som mal dlhé roky v pene�enke. Časom sa zodrela, dal
som ju medzi papiere a pri sťahovaniach sa mi stratila.

V Chuste som sa stretol s Andrejom Berčom a Jozefom Anďa-
lom oni sa hlasili do 1. čsl. zboru v SSSR dňa 16. novembra 1944.
Z Berčom som chodil 1. rok do gymnazia spolu, preto sa mi on
zapamätal. Z Chustu nás previezli do Humenného v polovici
januára 1945. Opäť sme �li na lekársku prehľadku, po ktorej nás
odoslali na sústredenie do 4. čsl. sam. brigády v SSSR ku Snine a
potom do Levoče. V Bele pri Snine bol som tri dni v rote, keď
som doniesol hlásenie na prápor, opýtali sa má, kdo to hlasenie
zpracoval, ponechali má na prápore. V III. prápore som bol asi tri
tý�dne, potom som niesol hlásenie na 4. odd. 4. čsl. brigády v SSSR.
Tu opäť kpt. Schwarz opytal sa ma kdo to hlasenie spracoval a
ponechal ma u seba na 4. odd., len na prápor zatelefonoval, �e si
ma u seba ponechávajú. Keď�e predtým som absolvoval zdra-
votnú �kolu pre dôstojníkov v zálohe, ako zdr. in�truktor, po celu
dobu bojov bol som v stalom styku zo zdravotnikmi práporov a
dona�al som potrebné udaje z práporov o stave ��tykov� na
boji�ti. Do bojov bol som nasadený u Mikulá�a e�te pred prícho-
dom �tabu 4. sam. čsl. brigády a správy podaval som priamo na
Zbor do sv. Petra kpt. Weberovi. Bojov som sa zučasnil u Miku-
la�a, Martina, �iliny o �Polom� a Vsetina. Prednostom 4. odd. 4.
čsl. brigády bol �kpt. Stav. Ja som podľahal prijamo kpt. Schwarcovi.

Po skončení valky s 4. diviziou bol som odoslany z Prahy na ma-
ďarské hranice do �aly nad Vahom. 31. 8. 1945 ako vysoko�ko-
lak bol som prepustený do mimočinnej voj. slu�by.

V roku 1947 potreboval som osvedčenie o �tátnej spoľahlivosti,
ako optant pre ČSR obratil som sa na MNO Kancelář čsl. legií a
vydali mi potvrdenie, opis, ktorého predkladám. Ani vtedy som
nevenoval pozornosť časovým údajom tam uvedeným i keď vtedy
som mal prozatimní voj. prukaz vystavený mne v Chuste e�te 5.
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novembra 1944, bolo potrebné cestovať do Prahy z Vých. Slo-
venska, nato som nemal čas. O �Osvedčenie podľa zák. č. 255/46
Sb.� som ne�iadal, osvedčením mi bola poctiva práca. Dnes ho
potrebujem pre rodinu, pre detí, ak by som zomrel. Zdravie mám
chabe, pochybujem, �e by som sa do�il dôchodku. Andrej Berč
mal podobný osud ako ja. O tom svedčí kmeňové číslo. On po-
�iadal o Osvedčenie podľa zák. č. 255/46 Sb. e�te v roku 1948,
predlo�il prozatimní voj. preukaz z Chustu a nepotreboval čestné
prehlasenia. Jemu bolo vydané Osvedčenie podľa zák. č. 255/46
Sb. MNO Kancelář čsl. legií čj. 20208-Be-588-1948 Ev. č. 31401
zo dňa 6. 9. 1948.

Udaje o činnosti ako partizana ako aj v 1. čsl. sbore v SSSR od
5. novembra 1944 mam zapisané do voj. kni�ky seria F ev. č.
498300, lebo vtedy som e�te buma�ku aj prozatimní voj. preukaz
e�te mal. Skutočnosť, �e buma�ku bolo potrebné poslať na MNO
na registraciu viem a� teraz. Človek po fronte bol rad, �e �ije,
staral sa o poctivu prácu, nestaral sa o buma�ky a dnes koľko je
s tým starosti. Vo voj. archive z Chustu určite sa najde moj od-
vod a vstup do 1. čsl. zboru v SSSR.

Predkladam Vám čo mám: 1. Opis Potvrdenia z MNO Kance-
lář čsl. legií zo dňa 5. 3. 1947. 2. Potvrdenie z Vel. 4. divizie z 1.
9. 1945, �e ako prísl. čsl. zahr. arm. v SSSR dostal som erarné
odevné sučastky do osob. vlastnictva. 3. Potvrzení o opčném pre-
hlaseniu. 4. Čestné prehlasenie A. Berča�».

Koniec vojny aj pre Andreja�
V Prahe bol 1. čsl. armádny zbor v pohotovosti e�te nejaký čas

aj po ukončení vojny, potom 4. divíziu prevelili do �ale nad Vá-
hom a potom z časti rozpustili.

K presunu 4. čsl. samostatnej divízie dostali rozkaz 15. júna
1945. Tak opustili Prahu. 27. júna 1945 u� táto brigáda-divízia
defilovala pred obyvateľmi Bratislavy. Obyvateľstvo Bratislavy ju
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slávnostne a úprimne vítalo, ka�dému bolo
jasné a ka�dý bol u� naozaj istý, �e voj-
na skončila.

29. júna 1945 sa veliteľstvo i samot-
ná divízia presunula do �ale nad Váhom

s cieľom vojensky zabezpečiť hranice s Ma-
ďarskom. Maďari toti� prejavovali e�te stále

netajené tú�by obsadiť �itný ostrov.
Andrij Timkovič bol natrvalo prepustený z vojenskej slu�by

31. augusta 1945 v hodnosti «čatára a�piranta», ako vysoko�kolák,
aby mohol ukončiť vysoko�kolské �túdium teológie. Keď�e nemal
iné �aty, dostal «do daru», teda do vlastníctva uniformu, ktorú mal
na sebe.

Zákon č. 255/46 Sb.
V�etci členovia 1. čsl. armádneho zboru dostávali v Prahe na

počkanie potvrdenie o protifa�istickom odboji (neskor�í zákon č.
255/46 Sb.). Andrij nechcel. Nepokladal to za dôle�ité. Bol rád, �e
vôbec pre�il vojnu.

Neskôr �tát začal poskytovať účastníkom odboja proti fa�izmu zadarmo
kúpeľné liečby, cestovné, mimoriadny dôchodok, privilegované prijatie do do-
movov dôchodcov a pod. «Výhody 255-ky» boli na Slovensku zru�ené a� v ro-
ku 1993 a v Čechách trvajú dodnes. V Čechách účastníci odboja dodnes dostá-
vajú 50 Kč za mesiac účasti v odboji k mesačnému dôchodku (minimálne 200
Kč mesačne).

Neskôr, za socializmu, keď o to �iadal roku 1968, keď potrebo-
val zľavné na cestovné Ko�ice-Jasenov, či neskôr � po svojej moz-
govej porá�ke (1971), keď výhody mohli pomôcť jemu i jeho rodi-
ne, mu úrady tieto výhody zákona č. 255/46 Sb. u� nikdy neuznali.
Urobili to i napriek tomu, �e dokázal pomocou �tyroch miestoprí-
sa�ných úradne overených svedectiev, �e skutočne bol sovietským
partizánom v Turjanskej doline pod veliteľom Aksakovom a u� 5.
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novembra 1944 v Chuste bol členom 1. čsl. armádneho zboru. Od-
bili ho so za vlasy pritiahnutým argumentom: «Preto�e ste tri me-
siace boli v nepriateľskej maďarskej armáde, nedostanete nijaké
výhody bojovníkov partizánov, či vojakov 1. čsl. armádneho zboru».

Juraj Mikula, nar. 10. apríla 1924, v čestnom prehlásení potvr-
denom na Národnom výbore roku 1971 podal napr. toto svedectvo
o partizánskom i vojenskom účinkovaní Andreja Timkoviča:

«Andreja Timkoviča poznávam z odboja. Andrej Timkovič nar.
13. 12. 1919 v roku 1944 v oktobri-koncom mesiaca oktobra 1944
prichádzal do lesa k na�ej dedine, kde som mu ako sov. partiza-
novi podaval zprávy o stave a rozmiestňovaní maďarských a ne-
meckých vojsk.

V januari 1945 koncom januara som sa stretol s Andrejom
Timkovičom v na�om prápore, kde nas poučoval ako mame po-
skytovať prvú pomoc pri zraneniach. Stretol som sa s ním na fronte
v boji pri Mikula�i a Martine v boji o horu Polom, kde som bol
ranený. Andrej Timkovič pracoval na 4. odd. 4. čsl. brig. v ZSSR
a slu�obne nav�tevoval na�e prápory. Som dr�iteľom Osvedčenia
podľa zák. 255/1946 Zb., evidovaného pod číslom j.: 19.266/ Kleg.
ref. 1947, ev. č. 65 zo dňa 26. jan. 1948».

Alebo o. Andrej Berč (nar. 22. decembra 1921, Dubová, ZSSR,
zomrel 21. októbra 1974 v Ko�iciach) � toto:

«Andreja Timkoviča poznám zo �kolských lavíc. Začatkom no-
vembra 1944, Andrej Timkovič nar. 13. 12. 1919 v Lázach SSSR,
nav�tivil ma, ako sov. partizan z Turjanskej doliny doma v Sevlju�i
SSSR a volal ma, aby som i�el s ním do Chustu prihlasiť sa do 1.
čsl. Sboru v SSSR. Dňa 16. novembra 1944, keď som sa hlásil u
1. čsl. Sboru v SSSR v Chuste, stretol som v sustredení 1. čsl.
Sboru v SSSR v Chuste u� Andreja Timkoviča ako príslu�níka 1.
čsl. Sboru v SSSR. Do 1. čsl. Sboru vstupil 5. novembra 1944. 

Spolu sme boli začatkom januára 1945 prepravení do Humen-
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ného, kde po lekárskej prehľadke boli sme zaradení do rot-prá-
porov. Andrej Timkovič v rote-výcvikovej rote zastaval funkciu
výkonného rotmajstra. V Levoči bol zaradený do �tabnej roty a
pracoval na 4. odd. 4. čsl. brigády v SSSR. Tejto �tábnej roty bol
som príslu�níkom aj ja. Andrej Timkovič ako zdrav. in�truktor,
chodieval na prápory, viedol �kolenia prvej pomoci � pred tým
ne� sme boli v boji, viedol evidenciu stavov v práporoch � stav
�tykov � a denne aj počas bojov z fronty hlasil situaciu kpt. We-
berovi. Zúčastnil sa bojov u Liptovského Mikulá�a, Martina,
Vrútok, �iliny-Polom a Vsetina. Počas bojov bol so mnou v styku
telefonicky, keď sa �artovne pytal či e�te �ijem, bol stale vpredu,
s kpt. Schwarcom. Som dr�iteľom Osvedčenia podľa zák. 255/1946
Zb. vydaného MNO kancelář čsl. legií Čj.: 20208-Be-588-1948
evid. číslo: 31401 v Praze dne 6. září 1948».

26. februára 1974 Andrej Timkovič napísal prezidentovi repub-
liky armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi do Prahy na Hrad
list. Prezidentom ČSSR bol v rokoch 1968-1975. Ministrom obra-
ny v rokoch 1945-1950. Andrej doslovne pí�e toto:

«Počas (maďarskej) okupácie, ako �tudent, učil som bohaté
deti a tak som pokračoval v �túdiu. V oktáve (v 8. ročníku gym-
názia) fa�istickí �andári urobili v mojom byte v Mukačeve na Es-
terháziho ulici č. 40 prehliadku, mňa zavreli a po tý�dennom
vy�etrovaní mňa prepustili, lebo u mňa nena�li �iadné letáky ani
usvedčujúci materiál, s tým, �e ka�dé dva tý�dne budem sa hlásiť
u nich, a ak by som chcel zmeniť pobyt, mám im oznámiť, na no-
vom mieste pobytu opäť som sa mal hlásiť u �andárov, oni u� to
zariadili� Keď vyhlásili v Maďarsku mobilizáciu, u�iel som 3.
10. 1944 do hôr k sovietským partizánom. Dňa 5. novembra
1944 hlasil som sa k 1. čsl. armádnemu sboru v SSSR v Chuste.
Po vycviku, bojov som sa zúčastnil u Mikulá�a, Vrútok, Martina
o horu Polom u �iliny a Vsetina. Do mimočinnej voj. slu�by bol
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Vďaka tomu, �e Andrij Timkovič v roku 1950 nepodpísal pravoslávie v akcii
«P», a bol verný uniatizmu (vernosť rímskokatolíckemu pápe�ovi), komunisti

mu v roku 1974 neuznali ekonomické a sociálne výhody, ktoré dával
zák. č. 255/1946 Sb. v�etkým odbojárom proti fa�izmu.



som prepustený 31. 8. 1945�
Po�iadal som o osvedčenie podľa zákona č. 255/46 Sb. cestou

ZSPB Ko�ice z 15. 3. 1969 na MNO. V komisii MNO pro vydaní
osvedčenia, moja �iadosť bola vedená pod. č. 83442/ZO-V/69.

Po ľavostrannom ochrnutí, po�iadal som MNO Kom. pro vyda-
ní osvedčenia o prednostné vybavenie mojej �iadosti. Dostal som
dotazník, aby som vyplnil a po�iadal Ministra NO o udelení vy-
jímky podľa §1, odst. 3, písmena a, zákona č. 255/46 Sb., lebo som
slú�il v nepriateľskej armade. Dotazník som vyplnil a odoslal.

Začatkom februara 1974 bol mi doručený prípis MNO Kance-
lář odboje p.č. 255/74-2-39 zo dňa 29. ledna 1974, �e mi �vyjím-
ku nepovoľuju�.

Touto cestou obraciam sa na Vás Pán Prezident ČSSR, ako na Hlav-
ného veliteľa armady ČSSR, ako na člena Zakonodarného zboru
pri zrode zákona č. 255/1946 Sb., ako na mojho byvalého hlav-
ného Veliteľa, aby ste posúdil či Zákonodarný zbor mal na myslí
takú účasť v nepriateľskej armade ako bola moja. Moja účasť bo-
la pasivna a trojmesačný vycvík v nepriateľskej armáde vo mne
zväč�il neprekonateľny odpor k fa�izmu, čo som dokázal aktiv-
ným bojom proti fa�izmu.

Dnes mňa úplného invalidu z mojho celo�ivotného idealu jed-
noducho pre mrtvú literu vylúčia. Podľa mňa Zákonodarca ne-
mal na mysli takú pasivnu účasť v nepriateľskej armade ako bola
moja. Hanbim sa prípis MNO ukazať svojim �tyrom deťom, lebo
po celý �ivot som im rozprával o bojoch o zlobe fa�izmu a �e dnes
mne nepatrí charakter účastníka národného boja za oslobode-
nie�

Veľmi deprimujúco na mňa zapôsobil prípis MNO, fotokopiu
ktorého prikladam, ktorým mi sdeľuje, �e mi nepatrí charakter ú-
častníka národného boja za oslobodenie. Verím, �e bude mojej
�iadosti kladne vybaveno a mi bude udelena vyjímka z ustano-
vení podľa §-u 1 odst. 3 písm. a./ zák. č. 255/1946 Sb.».
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Andrijovi Timkovičovi v roku 1974 nepomohlo ani odvolanie sa na generála
Ludvíka Svobodu (bývalého veliteľa 1. čsl. armádneho zboru), ktorý bol vtedy

prezidentom ČSSR a vrchným veliteľom ozbrojených síl.



Vojenská kancelář presidenta republiky mu 4. marca 1974, čj.
35387, odpovedala tie� zamietavo:

«Vá�ený pane, obdr�eli jsme Vá� dopis, ktorý jste 26. 2. t. r. za-
slal soudruhu presidentovi republiky.

K jeho obsahu Vám sdělujeme, �e podle zák. č. 255/46 Sb., §1,
ods. 3, písm. a) nemů�e nabýt vlastností účastníka národního bo-
je za osvobození ten, kdo konal slu�bu v nepřátelské armádě. Pou-
ze ve zvlá�ť zřetele hodných případech mů�e povolit výjimku mi-
nistr národní obrany a z jeho pověření náčelník MNO � Kance-
láře odboje. Z ustanovení zákona nevyplývá, �e by byla dána
mo�nost odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Rozhodnutí náčelníka MNO � Kanceláře odboje proto pova-
�ujte za konečné.

Litujeme, �e Vám nemů�eme podat příznivěj�í zprávu».

Kto chce psa biť, palicu si nájde. Aj tu mu nechceli dať odme-
nu, a preto si dôvod na�li� Iní odbojári pre�li, podobne ako An-
drej, povinným vojenským výcvikom v maďarskej armáde, a oni
výhody zákona 255/46 Sb., dostali� Andrej nedostal. Pravou prí-
činou v�ak nebola «maďarská armáda», ale skutočnosť, �e bol gréc-
kokatolíckym kňazom, ktorý nepodpísal prechod na pravoslávie v ak-
cii «P» v roku 1950. A rehabilitácie sa preto nikdy nedočkal a ne-
do�il.

"Trojročný partizán"
Raz sa v sedemdesiatych rokoch 20. storočia rozprával s istým

protifa�istickým bojovníkom komunistom-účastníkom Slovenské-
ho národného povstania (SNP), ktorý mal v�etky socialistické vý-
hody odbojára. Keď mu onen povedal svoj vek, hneď si vypočítal,
�e tento �slovenský partizán� počas SNP v roku 1944 mal len tri
roky (!). Keď sa ho pýtal, ako si to mohol vybaviť, keď vtedy mal
len tri roky, tento mu urazene odpovedal:
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K �esťdesiatym narodeninám (v roku 1979) dostal Andrej Timkovič tento
diplom, ktorý ho úprimne pote�il a povzbudil. Výhody zák. č. 255/1946 Sb. v�ak

ani tento papier so sebou nepriniesol � ale bol aspoň morálnym uznaním
a zadosťučinením.



� Moja mama nosila partizánom do lesa tajne jesť. Mňa nosila v zaj-
de na chrbte, a tak som riskoval svoj �ivot aj ja!

Dnes to vyzerá smie�ne, ale je to tak:
Bola to veľká nespravodlivosť. Tí, čo skutočne bojovali, výho-

dy nedostali, ale tí, čo mali ideologické pozadie a kontakty, výho-
dy protifa�istických bojovníkov obdr�ali. Ale taký nerovnaký je
ľudský «meter».
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Týmto dokumentom 29. augusta 1946 o. Andrij Timkovič obdr�al českosloven-
ské �tátne občianstvo. Bolo to 14 dní po jeho sobá�i

s Gizelou Havrilovou v Sečovciach.



 

7. Bohoslovec v Pre�ovskom gréckoka-
tolíckom seminári, optovanie do Česko-

slovenska (1945/46)
Rok 1945 � 25-ročný vojak tajným poslom medzi Rom�om a
Gojdičom

 

Keď sa Andrij vracal po ukončení vojny zo �ale nad Váhom, u� sa
povrávalo, �e Podkarpatská Rus bude definitívne pridelená k Soviet-
skemu zväzu. Preto sa u� domov do Lazov pod Makytou nepokú�al
vrátiť, ale sa najprv zastavil v U�horode u svojho episkopa Teodora
Rom�u (1911-1947). Rom�a mu zveril tajnú depe�u pre pre�ovského
episkopa Pavla Gojdiča (1888-1960) a poslal ho do Pre�ova. Vojenská
uniforma mu bola výbornou priepustkou.

U Pavla Gojdiča sa ohlásil ako gréckokatolícky bohoslovec z Mu-
kačevskej eparchie. Bol oblečený vo vojenskej
uniforme s vysokými vyblýskanými či�mami
na nohách. Na episkopskom úrade u� čakalo
niekoľko desiatok kňazov, ktorí chceli hovoriť
s vladykom. Jeho príchod vyvolal v ich radoch
nemalý rozruch. V�etci sa s úctou a bázňou
dívali na vychudnutého vojaka v uniforme 1.
čsl. armádneho zboru, ktorého vladyka Gojdič
prijal prednostne. Rozprávali sa dlho medzi
�tyrmi očami. Gojdič sa informoval o situácii
v U�horode a najnov�ích udalostiach z frontu.
Pýtal sa ho i na Podkarpatskú Rus, či je to
pravda, �e sa u� nevráti do Československa,
ale sa stane súčasťou Sovietskeho zväzu. Vzni-
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19-ročná Gizela
Havrilová �

neskor�ia man�elka
Andreja Timkoviča



kali toti� a �írili sa v�elijaké popla�né správy a chýry o pripojení celé-
ho východného Slovenska (a� po Poprad) k Sovietskemu zväzu. E-
piskop Pavel mal toti� oprávnené obavy o jemu zverené stádo. Akú
správu poslal vladyka Kyr Rom�a po bohoslovcovi Andrijovi Tim-
kovičovi vladykovi Kyr Gojdičovi, sa nikto nezainteresovaný nikdy
nedozvedel. Andrij o tom nechcel hovoriť ani po viacerých desaťro-
čiach a tajomstvo si odniesol do hrobu (+1987). Kyr Rom�a zomrel
mučeníckou násilnou smrťou o dva roky potom, čo bohoslovca An-
drija poslal ku Gojdičovi� Andrij sa u� do U�horodu nevrátil a defi-
nitívne ostal v Československu.

Prozreteľnosť Bo�ia zaúradovala: Andrij spoznáva rodinu
sečovského gazdu Havrilu

Svja�čenomučenik bazilián
Kyr Pavel P. Gojdič inkardino-
val Andrija do svojej Pre�ov-
skej eparchie, tj. prijal ho za svoj-
ho bohoslovca. Podkarpatská
Rus bola pripojená k Rusku.
Andrij teologické �túdiá ukon-
čil v Pre�ove. Skrze niektorých
bohoslovcov, s ktorými �tudoval:
�tefana Havrilu1 (1922-1989),
Mikulá�a Havrilu (1918-2006) a
skrze priateľa � mladého kňaza
Juraja Bujňáka (1913-1999) sa
zoznámil s nábo�nou gazdov-
skou rodinou Havrilovcov �i-
júcou v Sečovciach. Juraj Hav-
rila, prezývaný D�urbala (nar.
1. 1. 1881 v Trnávke, zomrel
29. 10. 1958 v Ko�iciach), tam
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27-ročný bohoslovec Andrij Timkovič
(1919-1987) v roku 1946



vlastnil, i keď nebol �idom, aj re�tauráciu-krčmu.
Nová, v priebehu jednej noci vytvorená medzi�tátna hranica natr-

valo oddelila Pre�ov od Lazov pri Volovci. Preto Andrij cez prázdniny
u� nemohol chodiť domov do Lazov, ale častej�ie chodieval do Sečo-
viec, a to mnohokrát i počas �kolského roka, hlavne, keď v seminá-
ri mali 1-2 dni voľna. Hladným chlapcom veľmi dobre padlo, �e im
�tedrý a dobrosrdečný gazda a hlavne jeho gazdiná dali dobre najesť a
veru vtedy sa nedali dvakrát prosiť a aj im zabalili� a keď�e, ako sa
hovorí, �láska ide cez �alúdok� a bolo tam aj jedno �várne dievča súce

na vydaj� Andrijovi
bola na nej najviac sym-
patická jej skromnosť �
nerada nosila prstienky,
náu�ničky či náhrdelní-
ky� A tak si ju 15. au-
gusta 1946 zobral za
svoju man�elku, ako
najmlad�iu dcéru Hav-
rilovcov � Gizelu, (nar.
20. 8. 1927 v Sečov-
ciach a po domácky
prezývanú Babika-Ba-
bija). Do rodiny Hav-
rilovcov sa u� predtým,
tj. v roku 1941, pri�enil
gréckokatolícky boho-
slovec-kňaz Juraj Buj-
ňák � rodák z Bla�ova,
ktorý si zobral star�iu
dcéru Máriu Havrilovú
(prezývanú Maňka, či
Rija).
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19-ročná rodáčka zo Sečoviec � Gizela
Havrilová, neskor�ia Timkovičová (1927-2000)

krátko pred sobá�om v roku 1946
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�tefan Havrila (prezývaný Pi�ta), rodný brat oboch dievčat, ten ktorý
vlastne spolu so svojim bratom Mikulá�om «spískal» sobá� Timkoviča
a predtým Bujňáka, zostal v�ak nav�dy ne�enatým celebsom a neskôr
(22. augusta 1948), ako slobodný, bol tie� vysvätený na gréckokatolíc-
keho kňaza v baziliánskom monastyre v Pre�ove. Vysvätil ho svätý
vladyka Kyr Pavel P. Gojdič, OSBM. �tefan Havrila (1922-1989) mal
okázale primície v Sečovciach 5. septembra 1948. Ob�írne o nich písa-
li viaceré noviny a priniesli aj bohatý fotografický materál.

«Ta �adne take! V mojom dome �e �triľac nebudze!�»
Rodina Havrilovcov bola hlboko veriacou a gréckokatolíckou rodi-

nou. Hlavne matka Gizela, rodená Rusnáková (pôvodne Rusňáková) �
prezývaná ako Aňuka (nar. 10. februára 1900 v Sečovciach, zomrela
25. mája 1971 v Ko�iciach) � pôvodne sa narodila v kalvínskej rodine,
ale pri svojom sobá�i sa stala gréckokatolíčkou � mala veľmi dobré
srdce.

V čase hladu, o ktorý cez vojnové roky nebolo núdze, do ich re�-
taurácie pri�li na obed neraz aj nemeckí oficieri, ale i partizáni z lesa.
Raz sa stalo, �e v zadnej komore jedli partizáni a vpredu Nemci. Keď
sa partizáni dozvedeli, a mali u� aj dobre vypité, o Nemcoch v prednej
časti domu, chceli ísť a postrielať ich. Vtedy, a dodnes �ijú očití sved-
kovia udalosti, Aňuka energicky zakročila:
� Ta �adne take�! V mojom dome �e �triľac nebudze! Kec �e chcece
�triľac, ice do ľesa a ňe tu, � a nedovolila im. Partizáni potom, potáca-
júcim sa krokom, v tichosti vkľzli do lesa� a Nemci sa o nich tie� nik-
dy nedozvedeli.

Pomoc �idovskej rodine rabína Hechta pred fa�istami
Na územiach okupovaných Nemcami bol za ukrývanie �idov sta-

novený trest smrti. I napriek tomu v čase vojny Aňuka (1900-1971)
skrývala �idov z rodiny Hecht �ijúcich v Sečovciach. Hecht bol veľko-
obchodníkom s pivom, Neumann zas mal veľkovýrobu a predaj pálen-
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ky. Títo ne�ťastní ľudia vediac, �e budú musieť skôr, či neskôr
opustiť Sečovce, ukrývali u krčmára Juraja Havrilu (1891-1958)
svoj nábytok, periňanky a pod. Často chodievali k Havrilovi-
D�urbalovi počúvať rádio a rozhlasové správy o priebehu vojny.

Keď začali deportácie �idov do koncentračných táborov v Nemec-
ku (marec 1942), �idia-Hechtovci sa cez deň skrývali v Havrilovej
plevni, či ma�tali a pod. Najstar�í Hecht sa určitý čas ukrýval aj v Hav-
rilovej prírodnej chladničke: bola to vykopaná jama, kde v zime navo-
zili bloky ľadu, prikryli ich slamou a zemou. Tam sa v lete pivo uscho-
vávalo a Havrila ľad v lete aj predával. Na vzduch vychádzali len v no-
ci. Potom to u� nemohli psychicky vydr�ať, a preto po niekoľkých me-
siacoch ukrývania sa rozhodli, �e odídu. Aňuka im na cestu vyúdila a
nabalila húsky (lebo bravčovinu nejedli), a tak odi�li. Havrilovi nechali
litrovku plnú zlatých predmetov, aby ich pre nich uchoval. Ten ju po-
tom zakopal v záhrade. Boli to zlaté retiazky, prstienky, náu�nice�

Keď Nemci brali �idov do koncentračného tábora, ktosi zahlásil,
�e Havrilovci ukrývajú �idov a �idovský majetok. A� dvakrát pri�la
prehliadka� Hechtovci u� boli na�ťastie dávno preč. Na�li v�ak ob-
liečky na vankú�e a periny s vy�itými iniciálami «H» (H-echt). Na�ťas-
tie priezvisko Havrilu tak isto začínalo na H, a tak Aňuka prehlásila
pred gestapákmi, �e periňanky sú jej� To ich zachránilo.

�idovské zlato zakopané v záhrade
Po skončení II. svetovej vojny sa vrátil iba najmlad�í syn z rodiny

Hecht. Jeho rodičia na úteku po niekoľkých mesiacoch padli do rúk fa-
�istov a zahynuli. Jemu sa podarilo ujsť na Západ do Anglicka, kde sa
stal anglickým vojakom. Keď pri�iel, mal u� okolo 20 rokov a bol ob-
lečený v elegantnej uniforme anglického vojaka. �iadal si iba zlato a iné
imanie ho nezaujímalo. Veď po evakuácii (evakuovaní boli v Lipa-
noch) aj tak z toho zostali len fragmenty. Sečovce boli toti� evakuova-
né a opustený krčmársky dom Havrilovcov vykradnutý. Keď sa Havri-
lovci niekoľko mesiacov po evakuácii Sečoviec vrátili, domov na�li s po-
vybíjanými oknami a rozlámanými dverami. V izbách bolo na pol
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metra konského hnoja� Eternitová strecha rozstrieľaná početnými ná-
hodnými strelami od Dargova. Čo nebolo zakopané, alebo ináč skryté
� v�etko zmizlo. Ostal len obrovský klavír s krídlom, ktorý si u nich
skryl �id Neumann. Ruskí vojaci ho v stra�nej zime nespálili len preto,
�e na ňom neustále hrali.
� Vojna bula i tak na daco dobra, � mudroval neskôr starý D�urbala,
� treskuca �ima v ča�e evakuaciji vymra�ila �icke obisca a zbavila
chy�e od �vaboch, proci chtorim �e marno bojovalo caly �ivot�
Mraz toti� pomohnul vykyno�ic chrobaky�, � spokojne ukončoval
svoje spomienky a bafkal zo svojej starej «pipky».

Keď spomínaný Havrila-D�urbala odovzdával mladému �idovi
Hechtovi v záhrade vykopané zlato, tomuto sa v očiach zaleskli
slzy povďačnosti. Zo zlata toti� nechýbalo absolútne nič, z toho,
čo zanechali jeho rodičia v úschove u Havrilovcov. Mladý mu� v an-
glickej uniforme prosil Havrilovcov, aby si zo zlata časť odobrali
ako odmenu za čestnosť. Nechceli. Nakoniec mu Aňuka povedala:
� Dobre, dajce mi jeden maly perscenok na pamjatku za toto �ic-
ko, co zme spolu z va�ov famelijov pre�ili.
� Vyberte si, ktorý chcete, � odvetil jej Hecht a vysypal zlato na stôl
v kuchyni. Gizela-Aňuka (1900-1971) vybrala jeden najmen�í zlatý
prstienok s modrým očkom. Neskôr ho po nej zdedila práve jej dcéra
Gizela-Babika (1927-2000) � neskor�ia man�elka Andreja Timkoviča.
O Hechtovi viac nepočuli. �ije a podniká vraj kdesi na Západe.

______________________
1 �tefan Havrila (1922-1989) pochádzal tie� z rusínskej rodiny keltského pôvo-

du. Av�ak pod vplyvom slovakizácie sa začal pokladať za Slováka, preto sa hanbil za
svoje rusínsky znejúce gréckokatolícke priezvisko («Havrila» je toti� odvodené od
staroslovanského «Havrijil» = Gabriel). Preto si do svojho priezviska začal pridávať
e�te jedno «l» podobne, ako sa to predtým písalo v maďarských oficiálnych dokumen-
toch. Úrady mu to akceptovali. Tak niektoré deti Juraja Havrilu si a� do svojej smrti
písali «Havrila»: napr. Gizela (1926-2000), Juraj (1935-1982) a niektoré u�ívali prie-
zvisko s dvojitým «l» v tvare «Havrilla»: Mikulá� (1918-2006), �tefan (1922-1989),
Mária (1921) � pozri str. 94. Zaujímavé bolo, �e tak ako sa rozlí�ili priezviskami do
dvoch skupín, vo svojich dvoch skupinách spolu viac dr�ali. Teda Gizela najlep�ie vy-
chádzala s Jurajom a Mikulá� najlep�ie vychádzal celý �ivot so �tefanom a Máriou.
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Potvrdenie v latinčine pre Andrija Timkoviča, �e ukončil teologické �túdiá
na gréckokatolíckej teologickej episkopskej Akadémii v Pre�ove v roku 1946.



 

8. Sobá� a rukopolo�enie na gréckoka-
tolíckeho kňaza (1946)

Rok 1946 � vesiľa-sobá� s Gizelou Havrilovou

 

Sobá� Andreja F. Timkoviča (1919-1987) a Gizely Havrilovej
(1927-2000) sa uskutočnil vo �tvrtok, práve na sviatok Uspenija

Presvjatoj Bohorodici � 15. augusta 1946 v Sečovciach.
Sečovská gréckokatolícka cerkov bola počas II. svetovej vojny rozbom-

bardovaná. V Sečovciach bola preto vtedy vytvorená na gréckokatolíckej
fare z troch izieb � prebúraním priečok provizórna kaplnka. V tejto kaplnke
sa uskutočnil sobá� Andrija Timkoviča a Gizely Havrilovej. Ako jediný bo-

hoslu�obný priestor táto kaplna slú�ila a� do roku 1972, keď bola vybudo-
vaná súčasná moderná cerkov v Sečovciach. Z Podkarpatskej Rusi na so-
bá� nemohol prísť nikto � politická situácia to nedovoľovala.
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Svadobné oznámenie Andreja Timkoviča a Gizely Havrilovej
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Andrej mal vtedy 27 rokov a Gizela len 19�, bola teda o osem ro-
kov mlad�ia. Tajomstvo man�elstva im neudelil, ako obyčajne, sečov-
ský gréckokatolícky farár, ktorým v tom čase bol o. Ladislav Kopčay
(1906-1988),1 ale mimoriadne na základe jeho poverenia, profesor gréc-
kokatolíckeho seminára, ThDr. Vasiľ Hopko (1904-1976), ktorý sa
o rok nato stal episkopom (chirotonizovaný bol 11. mája 1947) a
po smrti bol 14. septembra 2003 blahorečený pápe�om Jánom Pav-
lom II.

Krčmár D�urbala bol �iroko-ďaleko známy a práve vydával svoju
najmlad�iu dcéru�, tomu zodpovedal i veľký počet svadobných
hostí. Aby o. Vasiľovi Hopkovi, ktorý bol vtedy profesorom v se-
minári, zabezpečili súkromie, dali ho prenocovať do izby, kde boli
odlo�ené torty a zákusky. V noci Hopko pri otáčaní sa na posteli
zakopol nohou do sobá�nej torty� Túto na druhý deň museli narých-
lo «kozmeticky upraviť», aby nejako vyzerala. Na sobá�i sa zúčastnila
i Hopkova mama Anna, rod. Petrenková (1880-1952), ktorá bola ináč
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Andrij Timkovič a Gizela rod. Havrilová v Sečovciach 15. augusta 1946
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veľmi dobrou priateľkou rodiny Havrilovcov.
Priateľstvo bolo a� také hlboké, �e neskor�í svätý episkop Vasiľ Hopko sa stal

v roku 1942 krstným otcom jednej z vnučiek sečovských Havrilovcov � MVDr. Ma-
rici Bujňákovej (neskôr po vydaji mala priezvisko Matejovičová, 1942-2004) a za-
nechal Bujňákovcom po svojej smrti aj svoj rodinný dom v Pre�ove.

Ako neskôr Gizela (Babika) spomínala, bola v tom čase taká
mladá, čistá a neskúsená, �e po sobá�i svojmu o osem rokov star-
�iemu man�elovi naďalej vykala, podobne ako pred sobá�om� A�
niekoľko dní po sobá�i si to vyjasnili a začali si s man�elom tykať.

August 1946 � vysviacka
na gréckokatolíckeho
kňaza

O desať dní po sobá�i, v ne-
deľu dňa 25. augusta 1946,
bol Andrej za prítomnosti veľ-
kého mno�stva ľudu vysväte-
ný za gréckokatolíckeho kňa-
za. Vysvätil ho gréckokatolíc-
ky svätec-episkop Kyr Pavel
P. Gojdič, OSBM (1888-1960,
blahorečený pápe�om Jánom
Pavlom II. 4. novembra  2001).
V ten istý deň svja�čenomu-
čenik Pavel Gojdič vysvätil-
rukopolo�il spolu sedem kňa-
zov: «Nikolaj Gladi�, Nikolaj
Hricov, Ladislav Hleba�ko,
Joann Zuber, Metodij Székely,
Andrej Timkovič, Stefan �ti-
licha».2

August 1946 patril medzi
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Novojereji (novokňazi) museli písomne
�iadať svojho episkopa o dovolenie

odslú�iť svoju primičnú Slu�bu Bo�iu.
Na tejto strane (hore) je publikovaná
písomná �iadosť novojereja Andrija
Timkoviča vladykovi Kyr Pavlovi P.

Gojdičovi o dovolenie odslú�iť primičnú
Slu�bu Bo�iu v Davidove u svojho

�vagra o. Juraja Bujňáka 1. septembra
1946. Na zadnú stranu tejto �iadosti
(pozri vedľa) vladyka vlastnou rukou
napísal «

 

Pozvoläü» a podpísal sa
«27. VIII. 1946 + Pavel». S episkop-

ským úradom v Pre�ove sa vtedy komu-
nikovalo cyrilikou a po rusínsky.

Pre�ovská gréckokatolícka eparchia
bola od nepamäti stále «rusínskou».
«Slovenskou» sa nečakane stala a�

po roku 1968 � a to administratívnym
zásahom, ktorý sa v následných desaťro-
čiach, veľakrát i s tichým násilím presa-
dzoval do �ivota a presadzuje sa i dnes.



naj�ťastnej�ie mesiace Andrija Timkoviča v jeho �ivote: 1.) v tomto
mesiaci sa o�enil, 2.) bol vysvätený na svja�čenika a 3.) 29. augusta
1946 dostal aj �tátne občianstvo «novej Československej republiky».

1. septembra 1946 � primície v Davidove
V nedeľu 1. septembra 1946 mal Andrej svoje pri-

mície, tj. svoju prvú Bo�iu Liturgiu v �ivote v Davi-
dove, kde bol na fare jeho �vagor mladý kňaz Juraj
Bujňák (o. Bujňák pôsobil na fare v gréckokatolíc-

kom Davidove v rokoch 1945-1950, 1968-1995).
Primície sa v�dy konajú v rodnej obci. Do rodnej dediny Lazy

pod Makytou na Podkarpatskej Rusi (v Zakarpatskej oblasti USSR)
v�ak bola �cesta zarúbaná� � jeho rodná obec sa u� ocitla v inej
krajine, v Sovietskom zväze. Na Zakarpatskej Ukrajine sa okrem
toho u� tu�ilo, �e gréckokatolícka Cirkev bude zakázaná-zru�ená.
O rok nato sa to potvrdilo, keď mukačevský episkop svja�čenomu-
čenik Teodor Rom�a bol 1. novembra 1947 zavra�dený a v roku
1949 jeho eparchia zru�ená. V Lazoch bol v tom čase okrem iného
aj povojnový hladomor, ľudia zomierali od hladu. Preto sa primície
neuskutočnili v Lazoch pod Makytou, ale v Davidove pri Vranove�
Na svoje primičné obrázky si dal 26-ročný novojerej Andrij vytla-
čiť text:

«

 

Bdíte i molíteså, da ne vnídete vß napást´2 d¨xß
u∞bo bódrß, plót´ Ωe nemownà. Pamätka RukopoloΩeniä
j per˚o¥ SluΩbi BoΩo¥ o. Andr¡ä Timkoviça neopresb.
Prä˚¡v 25. VIII.     1946     IX. 1. Davidovo».

1946-1948 � �túdium na Karlovej univerzite v Prahe
O. Andrej Timkovič spolu so svojim �vagrom o. �tefanom Hav-

rilom �tudovali v �kolských rokoch 1946/47 a 1947/48 ako riadni
poslucháči na Karlovej univerzite v Prahe. Predná�ky a skú�ky ab-
solvovali na Filozofickej fakulte tejto univerzity.
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