Na jednoročnom baziliánskom noviciáte
v stredovekom kaštieli
v USA v Glen Cove (1989/1990)
opravená verzia 1.1
(pracovný úryvok z pripravovanej autobiografickej knihy:
Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, Spomienky emigranta)
Konflikt s protiteroristickou jednotkou; lov sardiniek na udicu; vyše stodolárové
zuby; volali ho Čechom-Čekom; tajuplný podporovateľ monastyra – mäsiar;
potkan-mních v televíznej miestnosti; pôvodný majiteľ kaštieľa-monastyra
krachol, lebo podporoval Benita Mussoliniho; v monastyre si svietili baterkami;
tvor z hlbín oceána mu spôsobil nepríjemnú chorobu oka; vo futbalovej bráne
ostreľovaný brazílskymi futbalistami; jedovaté rastliny chránili celý skoro 50
hektárový pozemok; zlatá éra ruského pravoslávia; zázračné vyslyšanie
modlitieb; novici sa vysmiali z mladej prostitútky, ktorá sa im práve ponúkala...
Komunistom vstup zakázaný
Pri vybavovaní víz na americkej ambasáde v Ríme pár mesiacov pred cestou
do USA (v prvej polovici r. 1989) bolo zaujímavé, že Timkovič v dotazníku musel
vyplňovať aj kolónku, či bol niekedy členom komunistickej strany... Ak niekto
poznačil, že áno, tak vstupné víza nedostal, ani teraz, ani nikdy potom (bolo to navždy
zaznamenané v počítači). Američania si totiž robili srandu z komunistického režimu
a chceli, aby prípadní členovia strany (hrdinovia doma) museli pred vstupom na
americkú pôdu potupne poprieť svoj svetonázor.
Stará známa na americkej ambasáde
Tiež bolo zaujímavé, že pri okienku ho vybavovala dosť stará, úplne bielovlasá pani, útleho temer detského tela, s ktorou sedel v tej istej učebnej miestnosti skoro
dva roky predtým koncom leta 1987, keď chodil na trojtýždňový kurz základov
z taliančiny v rímskom Berlitz-e. Študentov bolo v triede vtedy len asi desať. Na kurze bola kamarátkou so všetkými. Veselá stará pani. Jej biele vlasy svietili ako slnko
a všetci ostatní popri nej – deti, sa v mysliach decentne čudovali, načo je takej starej
Američanke potrebná taliančina. Nevedeli, že je novou pracovníčkou americkej ambasády...
Pri okienku na ambasáde sa však táto stará pani tvárila, že Timkoviča nepozná, i keď na nej bolo vidno, že je prekvapená, že sa tu s ním temer po dvoch rokoch
stretla... Dostal víza na pobyt presne na jeden rok ako žiadal a keď mu cez maličké
okienko odovzdávala jeho sivý pas politického azylanta ženevskej konvencie, v ktorom bola pribitá viacfarebná pečiatka amerického víza, na tvári jej preblesol všemožne odmeranou maskou úradnosti zakrývaný dobrožičlivý priateľský úsmev. Bola rada,
že Timkovič dostal víza presne na toľko, ako žiadal. Čo by bolo, ak by tam nesedela
ona, ale niekto iný? Dostal by víza na celý rok v USA bez problémov? To vie len
Hospoď Boh, ktorý si slúži službami ľudí tu na zemi...
Konflikt s protiteroristickou jednotkou
Hneď po ukončení druhého ročníka filozofie na rímskej univerzite zvanej
Angelicum a obdržaní titulu bakalára (jún 1989) 25-ročný Timkovič odcestoval
leteckou spoločnosťou TWA do USA. Odchod za oceán bol v tomto prípade naozaj
bezstarostný, a to nielen preto že v tom čase lietadlá spoločnosti TWA mali podľa
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celosvetových štatistík najmenej porúch (ich lietadlá najmenej padali), ale aj preto
lebo cestoval spolu s desiatimi inými baziliánmi-študentami, ktorí i napriek tomu, že
boli Ukrajincami z Brazílie a iných častí sveta, patrili do americkej provincie ukrajinských baziliánov. Cestovali teda domov, do svojej materskej provincie, tak ako každý
rok na letné prázdniny. Na letiskách v Ríme i v New Yorku poznali tamojšie pomery,
takže aj tam boli už ako doma a orientovali sa bezpečne, hoci by išli aj po slepiačky.
Na rímskom letisku Fiumicino však vznikol nečakaný problém, pretože niesli
kufor pre sestry služebnice. Gréckokatolícke služebnice sídliace vo svojom Generálnom dome na Via Cassia v Ríme boli totiž expertkami na využívanie dobrej vôle
všetkých baziliánov, ba dokonca i samotného protoarchimandritu o. Izidora Patryla,
OSBM. Mali u baziliánov svojich nevedomých špiónov a tak sa vždy dozvedeli
vopred, ktorý bazilián, kde a kedy niekde cestuje poza talianské hranice. Vtedy sestry,
miľučké-premiľučké, pribehli do baziliánskeho generálneho domu, vyžiadali si dotyčného, ktorý mal cestovať a poslali s nim lietadlom nejaký balík, či celý kufor. Samozrejme balík bol zabalený a kufor bol zamknutý a baziliáni obyčajne nevedeli, čo
nesú... Služebnice milovali hlavne letné prázdninové cesty, lebo vtedy vedeli, že
mnohí baziliáni len tak naľahko (len na tri mesiace) cestujú a môžu zdarma s nimi poslať hoc aj preveliký kufor i dva...
Tak sa stalo, aj keď Timkovič letel do USA na svoj noviciát. Vtedy jedného
z dobrosrdečných amerických baziliánov brazílskeho pôvodu nabalili veľkým svetlomodrým kufrom z tvrdej plastickej hmoty... Keď baziliáni čakali na letisku v Ríme,
tak k nim znenazdajky pristúpil príjemný ukecaný pán a priateľsky sa taliansky vyzvedal, či náhodou nenesú nejakú batožinu niekoho cudzieho, nejakého i keď veľmi
dobrého známeho... Pravdovravní a nič netušiací baziliáni povedali, že áno – sestier
služebníc. Vtedy sa naraz z priateľského pána – ako vysvitlo okamžite po preukázaní
sa jeho služobným preukazom – vykľul nekompromisný a prísny agent protiteroristickej tajnej polície, ku ktorému sa z nikadiaľ okamžite pridružili ďalší dvaja v civile
a žiadali okamžite otvoriť daný kufor. Naštastie kufor, ktorý vtedy niesli baziliáni pre
služebnice nebol zamknutý, ináč by rozlomili zámky. Agenti hľadali batožinu s otravnými látkami, horľavinami alebo výbušninami – s bombou, ktorá by mohla potenciálne odpáliť celé lietadlo, keď bude nad oceánom... Ako sa však ukázalo, kufor bol
plný ručných prác – výšiviek, ktoré služebnice lacno alebo darom získali z Ukrajiny.
Tie výšivky mali v USA ináč obrovskú cenu – finančne boli nevyčísliteľné... V USA
majú všetko a nič nepotrebujú, ale ručné práce nemajú a po nich (najmä ženy) túžia.
Agenti sa po prehliadke kufra znova nečujne vyparili. Podobne ako sa z nikadiaľ objavili, tak aj kdesi náhle zmizli. Timkovič sa pozorne rozhliadal, kde sa podeli – nebolo ich nikde vo veľkej letiskovej hale v dohľadne...
Konečne v USA
Po tomto nepríjemnom incidente, ktorý dosť poznačil celý let, konečne prileteli po ôsmych hodinách do New Yorku. Kontrola batožín na americkom letisku bola
ináč len formalitou, ba vlastne ani žiadna nebola, ibaže každý cestujúci – nie Američan, musel absolvovať osobný pohovor amerického policajta, ktorý ho pozorne kádroval doslova a dopísmena. Timkoviča kádrovala sebavedomá obézna policatka čierna ako noc. Černoška v najhlbšom slova zmysle. Svietili jej len jemne krvou podliate
bielka prísnych očí, pre belocha neprirodzene rozpľaslý noc a hrubočízne pery, ktoré,
zdalo sa, boli napuchlé dvakrát viac, ako by prirodzene mali byť... Jej záujem smeroval k tomu, načo Timkovič ide do USA, čo tam bude robiť, kde bude žiť a kto ho bude finančne zabezpečovať. Samozrejme, že všetko bolo po anglicky. Vďaka tomu, že
sa Timkovič viac ako jedno desaťročie učil angličtinu ešte v Československu, tak sa
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dohovorili celkom ľahko. Potom ležérne kývnutím hlavy dala najavo, že Timkovič
môže pokračovať ďalej...
V letiskovej hale ho už čakali ostatní baziliáni, ktorí preleteli kontrolou ani rakety. Medzitým telefonicky zavolali do monastyra v Glen Cove, ktorý sa nachádza na
americké pomery neďaleko – asi 50 km od mesta New York na tzv. Dlhom Ostrove
(Long Island) na pobreží Atlantického oceánu – z tej strany ostrova, z ktorého bolo
v diaľave (asi dvoch kilometrov) vidno americký kontinent. Long Island je prepojený
s amrickým kontinentom dlhočíznym mostom, takže autá sem a ta premávali bez
akýchkoľvek obmedzení (okrem zaplatenia mýtneho za každé prejdenie mosta).
Z monastyra po všetkých poslali dodávku ... a keď ich priviezli do monastyra,
práve sa stmievalo. Po večeri zaviedli Timkoviča hneď do jeho izby-kelie – v ktorej
mal prežiť celý nasledujúci rok noviciátu. Nachádzala sa v podkroví monastyra
z čelnej strany monastyra s prekrásnym výhľadom (ak sa otvorilo okno) na okolitú
bujnú vegetáciu... Cez zatvorené okno tudorovského architektonického štýlu (o tom,
že monastyr bol kedysi stredovekým kamenným anglickým kaštieľom pozri ďalej) sa
nedalo pozerať, lebo to bolo okno spred roku 1600 a tomu odpovedalo aj jeho vysklenie ručne fúkaným sklom upevneným ako malé asi decimetrové kosoštvorce v olovenom ráme-sieťke s podobnými okami ako bola aj veľkosť skiel.

Foto z r. 1990. Pohľad na baziliánsky monastyr sv. Jozafáta v Glen Cove (bývalý stredoveký kaštieľ).
Izba Timkoviča bola v podkrovných priestoroch za tým zvláštnym vysokým ihličnatým stromom.

Na druhý deň po prílete, 22. júna 1989 Timkovič začal svoj noviciát v baziliánskom monastyre v Glen Cove na ostrove Long Island v štáte New York. V kapse
mal obojsmerný lístok s tým, že sa presne o rok vráti tou istou bezpečnou leteckou
spoločnosťou do Talianska. A medzinárodný sivý pas Ženevskej konvencie – ako
politický azylant z Talianska. V monastyre vtedy bol nielen noviciát, ale aj scholastikát baziliánov (stredná škola – cirkevné gymnázium) pre baziliánsku provinciu
v USA. Novikov mal na starosti Američan ukrajinského pôvodu magister noviciátu o.
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Philip Sandrick, OSBM (1959), a scholastikov ihumen monastyra Brazílčan ukrajinského pôvodu o. Mavrekij (Mavricio) Popadiuk, OSBM (1956).
Americká provincia baziliánov plná Brazílčanov ukrajinského pôvodu
V USA baziliáni v dôsledku sekularizácie spoločnosti nemali vtedy žiadne povolania už niekoľko desaťročí, preto tam ktosi navrhol pozývať-privádzať gréckokatolíckych chlapcov – Ukrajincov z rozvojovej a veľmi chudobnej Brazílie, ktorí boli
ochotní pôsobiť v bohatom USA. Jednalo sa o Ukrajincov, ktorých predkovia
emigrovali do Brazílie sto rokov predtým... Málokto z nich sa však stal kňazom a vytrval ako bazilián. Úspešnosť celého bezhlavého projektu bola asi len 1%. Teda zo sto
chlapcov privedených do USA, zotrval jeden. Väčšinou sa totiž dali naverbovať do
USA nie kvôli Božiemu povolaniu, ale za vidinou, ako sa ľahko dostať do bohatej
Ameriky... Ale i napriek tomu sa to starým americkým baziliánom oplatilo. Za
obdobie skoro päťdesiat rokov takto objavili a získali okolo pätnásť ozajstných
trvalých povolaní – baziliánov. Za niekoľko desaťročí sa tam však premlelo niekoľko
stovák mladých Brazílčanov... Z Ukrajiny chlapcov vodiť nemohli – lebo tam bol
tvrdý socializmus a Ukrajina bola súčasťou Sovietskeho zväzu (ZSSR) – písal sa rok
1989.
Nezdravý kastovnícky systém v podhubí
V časoch, keď Timkovič robil noviciát (1989-1990), boli v Glen Cove siedmi
novici a z toho až dvaja z Československa (25-ročný Timkovič a 29-ročný Damián
Ľubomír Kiča) a ostatní piati boli z Brazílie (Paolo Bobeck, Jozef Karol Devorany,
Paolo Miretzkei, Basilio Retkva a Volodimir Semiguen). Tí z Brazílie boli len asi
18-20 roční mlaďasi. Okrem toho tam bolo ešte asi sedem scholastikov – teda
Brazílčanov, ktorí už mali po noviciáte a robili si tam strednú školu s maturitou – tiež
oproti vyššie spomínaným dvom Čechoslovákom – mlaďasi.
Scholastici považovali sami seba za akúsi vyššiu kastu ako novici, čo novikom
dávali pri každej príležitosti veľmi znateľne pocítiť... Na noviciáte boli Brazílčania
baziliánmi prvej kategórie, Č echoslováci druhej, amerických nebolo... Z oných
piatich novikov z Brazílie však nikto nezotrval až do konca – aby sa stal kňazom
a každý z nich skôr či neskôr opustil baziliánov. Natrvalo ostali len dvaja
Čechoslováci: o. Jozafát V. Timkovič, OSBM (1964) a o. Damián Ľubomír Kiča,
OSBM (1960) – zakalení životom v komunistickej krajine. Emigrovali na Západ
(natrvalo opustili vlasť i najbližšiu rodinu), aby sa mohli stať kňazmi – preto ich
povolanie bolo veľmi dobre premyslené a trvalo v ich srdciach rozhodnuté.
Paradoxné bolo, že počas Timkovičovho noviciátu ihumen monastyra – o.
Mavrekij Popadiuk, OSBM (1956), tiež Ukrajinec pôvodom z Brazílie, si vždy
všímal a preferoval len Brazílčanov a oboch Č echoslovákov viac-menej ignoroval...
Rovnako objektívne sa ku všetkým správal iba magister noviciátu rodený Američan o.
Filip Sandrick, OSBM (1959). Brazílčania sú totiž úplne inej mentality ako Európania a bolo to znateľné i napriek tomu, že všetci Brazílčania vedeli už z domu po
ukrajinsky... Sto rokov pobytu v Brazílii nechalo na nich svoje stopy. Sympatie a preferencie ihumena voči súkmeňovcom bolo dosť nepríjemne cítiť napr. pri nakupovaní
osobných potrieb a pod. Čoko ľvek potrebovali brazílski novici či scholastici, to im
kúpil... Percentuálne vyjadrené, ak brazílsky študent žiadal 100%, obdržal z toho, čo
potreboval od neho 90%. Ak Timkovič a Kiča žiadali 100%, obdržali len 50%. Teda
Brazílčanov rozmaznával ani vo vatičke – a potom z nich aj tak nič nebolo, lebo všetci opustili baziliánov... a sparťansky vychovávaní Čechoslováci ostali.
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Lov sardiniek na udicu na pobreží monastyra
V lete 1989 nastal čas, keď sa ako v podobnom čase každý rok pri pobreží monastyra objavili v nedoziernych húfoch maličké ryby-sardinky. Vtedy dvaja najstarší
scholastici išli vo voľnom čase s udicami k Atlantickému oceánu (oceán bol od monastyra vzdialený na 400 yardov) a asi dve-tri hodiny v kuse lovili sardinky. Lov bol
neuveriteľne jednoduchý, na udici normálnej dĺžky a veľkosti, ako je to bežné na
Slovensku, mali maličký háčik, na ktorom upevnili svetlo-krémový selep z bicykla.
Selep dlhý pár centimetrov a rozmočený vo vode vyzeral ako hlísta... Potom už len
stačilo takúto návnadu hodiť čo najďalej od brehu a okamžite po hodení pritiahnuť
naspäť. Nad vodou sa na háčiku zakaždým objavila malé trepotajúca sa strieborná
rybička – sardinka. Koľkokrát hodili háčik do oceánu a pritiahli, toľkokrát vytiahli
malú asi sedem centimetrovú sardinku...

Pohľad od mora na monastyr v Glen Cove. Na tejto lúke sa každoročne pásli tisícky kanadských
husí. Počas každoročného odpustu na tejto lúke na stoličkách sedeli ukrajinskí veriaci a oltár bol za
schodami pred oblúkmi. Všetko na odpust pripravovali scholastici a novici niekoľko dní vopred.
Foto z internetu.

O tom, kedy je sezóna na sardinky, a teda kedy sú v obrovskom húfe pri brehu, vedeli podľa toho, že v tom čase 500 i viac metrov od brehu kotvilo množstvo
stredne veľkých profesionálnych rybárskych lodí, ktoré vo veľkom lovili sardinky do
veľkých sietí a priemyselne spracovávali do konzerv priamo na lodiach ...
Novopečený novik Timkovič vyrastajúci celý svoj život v suchozemskom
Československu bol z toho úplne bezseba. Na sto percent bol presvedčený, že keď
obaja baziliáni-scholastici už nachytali skoro celé veľké biele vedro sardiniek, tak na
požiadanie aj jemu dajú aspoň raz hodiť udicou do oceánu... Bol z nižšej kasty a preto
mu nedali. Ani raz. Tvárili sa, že ho nepočujú, ignorovali ho. Boli tak zapálení loveckým ošiaľom, že nedokázali udicu pustiť z rúk ani na chvíľu. Po viacerých opakovaných prosbách mu povedali, že mu jednoducho udicu do rúk nedajú... Patrili totiž
do vyššej kasty – boli to už scholastici a Timkovič bol v ich očiach nič – len práve
čerstvý novik, ktorý pricestoval do USA mesiac predtým.
Keď voľný čas skončil a trebalo sa vrátiť do monastyra, tak tí scholastici si
zrazu spomenuli na Timkoviča. Do monastyra priniesli plné veľké vedro čerstvo ulo-

	
  

5	
  

vených sardiniek a prikázali mu ich očistiť..., že keď tak chcel loviť sardinky, tak
nech ich aspoň očistí. Timkovič bol celý nešťastný, vedel, čo je to očistiť kapra
(robieval to doma na Vianoce), trvalo to celé doobedu, dokedy bude čistiť okolo tisícky sardiniek, dva dni...? Vtedy sa jeho spolunovik, Brazílčan br. Vasiľ Reťkva ponúkol, že on Timkovičovi pomôže. Ako Brazílčan vedel ako nato. Vyšli vonku z monastyra, aby po sebe v kuchyni nemuseli upratovať a pod veľkým stromom tam za necelé dve hodiny všetky rybky počistili. Odstraňovali totiž rybám len vnútornosti a hlavy aj plutvy im nechali... Potom kuchárka rybičky dochrumkava opiekla na oleji
a v monastyre rozvoniavali k večeri...
Timkovič bol z oných scholastikov sklamaný. Veď to boli spolubratia – baziliáni. Oni však v skutočnosti baziliánmi nikdy neboli a ani sa nimi nemienili nikdy
stať. O pár rokov totiž obaja, len čo sa v USA rozhľadeli, od baziliánov vystúpili a ani
kňazmi sa nikdy nestali. K baziliánom išli len vo vidine lepšieho materiálneho života
v USA.
Jedno Hospody pomiluj a od spevu navždy pokoj
Timkovič nemal nikdy talent na spev. Už na základnej škole, keď učiteľka
spevu ostatným deťom raz zaspievala nejakú novú pesničku a potom ju všetci spolu
jeden jediný ráz zaspievali a potom ju už deti spievali samé – už ju vedeli. Timkovič
nie. Preto mal od učiteľky výnimku. Mal povinnosť naučiť sa slová pesničky naspamäť a namiesto spevu ju odrecitovať. Skúsená učiteľka si bola vedomá, že existujú
deti bez hudobného sluchu a bez talentu spievať. Kto vie však spievať, ľahko sa učí aj
cudzie jazyky. Timkovič cudzie jazyky musel preto tvrdo vydrieť dlhoročným štúdiom. V Ríme v rímskokatolíckom Nepomucene (1987/1988) mal aj takých slovenských spolubratov, ktorí plynule začali hovoriť taliansky už po troch mesiacoch (napr.
Mikuláš Hatiar (1963), ktorý neskôr pôsobil ako cirkevný sudca v Rakúsku).
Na noviciáte mali tiež hodiny spevu. Spievať ich učil o. Walter Maxim Rybicky, OSBM (1958). Mal ryšavú stredne dlhú bradu a bol neustále veselý. Už na prvej hodine dal každému zaspievať – zopakovať po ň om Hospody pomiluj. So všetkými novikmi bol viac-menej spokojný, najviac s Brazílčanom br. Pavlom Bobeckom. Keď však zaspieval Timkovič, dal mu to zopakovať ešte raz a s pochopením
ho veľmi taktne z povinného spevu prostopínií haličskými melódiami uvolnil. Timkovič bol tomu prenesmierne rád, nemusel chodiť na spev a mal o hodinu viacej voľného času na čítanie kníh... Každý človek nemôže mať od Hospoda Boha všetko –
a Timkovič nemal talent na spev.

	
  

6	
  

Štyri hodiny každodennej náuky mali novici v tejto miestnosti s majestátnym biliardovým stolom,
ktorý tu stál od čias milionára. A aj tu Timkovič zaspieval svoje Hospody pomiluj. Foto z internetu.

Vyše stodolárové americké zubné plomby
Raz Timkoviča (1964) rozbolel zub, tak ho poslali k zubárovi. Pedantný americký zubár mu zaplomboval nielen boľavý zub, ale aj iný na opačnej strane a vyčistil
mu so špeciálnou gumou na vŕtačke všetky zuby popri koreňoch od zubného kameňa.
A toho zubného kameňa tam bolo teda habadej – keď si Timkovič prešiel jazykom po
všetkých zuboch, tak ešte týždeň potom mal z toho čudný pocit – zdalo sa mu, že to
nie sú jeho zuby... Vďaka vyčisteniu sa mu však beleli ani sneh... Brazílsky ihumen o.
Mavrekij Popadiuk (o osem rokov starší ako Timkovič) musel za všetko spolu
zaplatiť 250 amerických dolárov. Tesne potom v refektári nastala veľmi nepríjemná
situácia. Ihumen verejne pred všetkými vyčítal Timkovičovi, že musel za neho zaplatiť až 250 dolárov... Bol tam však prítomný aj magister noviciátu o. Filip Patrick
Sandrick, OSBM (1959), o päť rokov starší ako Timkovič, ten sa ho naopak verejne
zastal s tým, že sa postavil veľmi jemným spôsobom proti ihumenovi monastyra...
Ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, hneď po výtke sklopil hlavu. Uvedomil si, že to vyznelo nemonašsky, ale vyrieknuté slová už uleteli do éteru a nedali
sa chytiť...
A Timkovič pri výčitkách ihumena bol ticho. Nič neopovedal. Len tak tam stál
naprostred obrovskej miestnosti refektára – jedálne. Nuž čo, zubár mu opravil dva zuby a potom sa ho opýtal, či mu očistiť ostatné zuby od starého, už čierneho kameňa.
Timkovič sa ponuke potešil a súhlasil, veď čo on vedel, aké finančné dohody majú
zubár s monastyrom... Veď k tomu zubárovi chodili všetci z monastyra...
Ináč tie dve plomby urobené v USA Timkovičovi perfektne vydržali celý jeho
život a slovenskí zubári, keď sa mu pozerali na chrup, vždy hovorili, že je to vidno, že
tie dva zuby neboli robené na Slovensku. Na Slovensku sa totiž také materiály na
plomby neužívali dokonca ani potom, čo sa Slovensko stalo členom Európskej únie a
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NATO... Amerika je jednoducho Amerika, i čo sa týka starostlivosti o zuby bežných
smrteľníkov.
Vyššie spomínaný rozdiel v traktovaní Brazílčanov a Čechoslovákov bolo cítiť našťastie len pri nakupovaní nejakých osobným potrieb či v každodennej komunikácii. Čo sa však týka stravy, ubytovania, či
školy a práce, tak boli všetci traktovaní
absolútne normálne, tj. rovnako.
Brazílčania popíjali každý deň šimaron
a Timkoviča volali Čechom
Ako bolo už povedané, ihumen moTimkovič bol zjazdený za svoje zuby
v tomto refektári. Foto z internetu.
nastyra, o osem rokov starší ako Timkovič,
o. Mavrekij Popadiuk, OSBM (1956) bol
pôvodom z Brazílie, a tak všade naokolo
Timkoviča počas noviciátu zvučala brazílska portugalčina a neustále sa popíjal
tipický brazílsky čaj šimaron... Pili ho všetci bez rozdielu, ako to bolo u nich doma
zvykom, z tej istej kovovej bužirky. Nikto neuvažoval, ba ani len nepočul o nejakej
hygiene (Brazília totiž patrí do tretieho sveta: v stupnici vyspelosti patrili do 1. sveta
kapitalistické krajiny, do 2. sveta: socialistické a 3. svet – chudobné, tzv. rozvojové
krajiny). Každodenného poobedňajšieho popíjania absolútne koncentrovaného
šimarona z tej istej špeciálnej kovovej bužirky so sieťkou na spodku sa niekedy zúčastňoval aj brazílsky ihumen monastyra. Špeciálna kovová nádobka privezená z Brazílie, plná akéhosi sušeného lístia zaliatého trochou vriacej vody kolovala vtedy koldokola z ruky do ruky a bužírka z úst do úst. Možno to bolo niečo podobné ako fajka
mieru u amerických Indiánov... Timkovič sa toho nezúčastňoval, a preto bol opäť
nekolektívny... Č astokrát ho naozaj srdečne volali medzi seba popíjať šimaron, ale
Timkovič najmä z hygienických dôvodov nešiel... Možno aj preto mal u nich čierny
bod. Pravdepodobne tu zohrala, ako i všade inde, roľu ľudská závisť. Timkovič bol od
nich o viac ako päť rokov starší, mal už za sebou stredoškolské gymnázium, ba
i vysokoškolské štúdium veteriny, navyše ukončenú dvojročnú filozofiu, a preto intelektuálne stál nad nimi v každom ohľade – veď oni nemali ešte ani strednú školu!
A Timkovičovi chýbali už len tri roky k ukončeniu štúdií potrebných pre kňazstvo.
Prezývka «Čeko»
Brazílčania boli však ako Indiáni – deti prírody. Boli i napriek tomu k Timkovičovi vcelku veľmi srdeční. Ako je to samozrejme obyčajom u Indiánov, a tak
isto Brazílčanov – na znamenie toho, že Timkoviča i napriek jeho čudáckej európanskej odlišnosti prijali medzi seba, mu dali prezývku: Čeko, čo po brazílsky-portugalsky znamená Čech. Timkovič bol tomu vlastne aj rád, že našťastie nevedeli, že už
v Ríme dostal od Brazílčanov prezývku «Dostojevskyj»... To «Čeko» bolo oproti
Dostojevskému celkom príjemné, lebo Timkovič veľmi dobre vedel, že Čechom nie
je. Dostojevským, tj. spisovateľom tak trochu bol, lebo na obrovitom stroji písal fakt
veľa článkov do rozličných náboženských novín a časopisov – preto ho tá prezývka
viac mrzela... Keď totiž niekto povie škuľavému, že je škuľavý – tak ho to veľmi urazí, ale ak to povie takému, čo škuľavým vôbec nie je, ten sa z toho len veselo zasmeje. Tak to bolo aj s Timkovičom, že ho tá prezývka «Čeko» vôbec nemrzela.
A potom, Timkovič od rímskych skúseností s brazílskymi spolubratmi, už dozrel
a pochopil ich správanie – bral ich ako Indiánov z románov Karla Maya a tak, vždy,
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keď na neho zavolali: «Čekooó», tak sa smial popod fúz práve narastenej brady a mal
z toho dobrú náladu (mimochodom v taliančine i brazílčine čeko znamená aj slepý, čo
tiež niekedy Timkovičovi pripomínali)... Spomenul si okrem toho na Apačov (z dobrodružných románov pre tínedžerov) ako dali prezývku vynikajúcemu strelcovi – šikovnému bielemu Nemcovi «Old Četrhend» (= stará drtiaca ruka)...
Darmo im sem-tam Timkovič s veselým výrazom na tvári vysvetľoval, že on
nie je z Čiech, ale zo Slovenska, a preto by ho mali volať Slovákom. Len sa neveriacky smiali, krútili hlavami a naďalej ostal Čekom. Čechov totiž poznali, Slovákov
nie. Takže i keď Timkovič prijal mníšske meno Jozafát, pre Brazílčanov-novikov a
najmä scholastikov, napriek všetkým baziliánskym predpisom, bol počas jednoročného noviciátu v Amerike Čekom.
Tajuplný mäsiar – záhadný patrón monastyra
Medzi novikmi a scholastikmi sa v monastyre vyprávala legenda, že mnohoročný ihumen monastyra v Glen Cove o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, má akéhosi
známeho veľmi bohatého mäsiara ukrajinského pôvodu, ktorý podporuje monastyr finančne. Vzťah «mäsiar ↔ monastyr» mal však jednu podmienku, a totiž, že dokiaľ
bude ihumenom monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, dotiaľ bude mäsiar baziliánsky monastyr bohato podporovať finančne. Ihumeni u gréckokatolíckych baziliánov totiž nie sú doživotní, ako to bolo u starých baziliánov do 18. storočia. Ihumenov menuje protoihumen (provinciál) obyčajne na štyri roky. Aspoň v USA a Kanade
tomu tak je dodnes. V Európe na menovanie ihumenov u baziliánov neexistuje nijaký
systém, niekedy sa vymieňajú každý rok a možno aj častejšie... všetko záleží od
protoihumena – akej je povahy, či doslova ako sa vyspal. Protoihumenov-provinciálov menuje protoarchimandrit (generálny predstavený) z Ríma na dobu 4 rokov.
Vyššie spomínaný mäsiar mal ešte jeden zvláštny zvyk: každý rok si kupoval
úplne nové-novučičké drahé veľké auto obyčajne nejaký hit americkej výroby. Svoje
„staré“ (= jednoročné) auto každý rok daroval ihumenovi baziliánskeho monastyra
v Glen Cove o. M. Popadiukovi, OSBM, s podmienkou, že ho smie používať len on
(aby mu ho náhodou nadriadený protoihumen nezobral). Tak ihumen baziliánskeho
monastyra mal vždy jeden rok užívané najnovšie auto americkej výroby a po roku
dostal nové – opäť jeden rok staré – od mäsiara, ktorý si kúpil podľa svojej ľubovôle
auto úplne novučičké. Ihumen monastyra po každom, keď obdržal nové auto od
mesiara, svoje už dva roky staré auto presunul magistrovi noviciátu o. Filipovi P.
Sandrickovi, OSBM. Tak mäsiar mal každý rok nové super moderné auto, ihumen
baziliánskeho monastyra mal každý rok nové jednoročné auto od mäsiara, a magister
noviciátu mal každý rok nové dva roky staré auto od ihumena... Komu išli autá potom, na to sa novici nepýtali, asi ostatným baziliánom v provincii. Baziliánska provincia mala takto každý rok prísun ďalšie a ďalšieho auta – nie však podľa vlastného výberu, ale podľa výberu a vkusu mäsiara. I keď to boli super autá.
Pozoruhodné bolo, že ten mäsiar nikdy do monastyra v Glen Cove nechodil
a to dokonca ani len na návštevy, a ani na nijaké bohoslužby – a to nikdy... Kto to bol,
to bolo medzi novikmi a scholastikmi tajomstvom – nevedelo sa kto to je a nikto sa
neodvážil na túto tému opýtať kompetentných. Faktom bolo, že každý rok do monastyra pribudlo jednoročné auto novej značky a super kvality.
Keď novik Timkovič niekde cestoval spolu s magistrom noviciátu o. Pilipom
P. Sandrikom, OSBM (bolo to asi dvakrát za celý jednoročný noviciát), tak sa viezli
v magistrovom dva roky starom supermodernom aute. Len pre vykreslenie – bolo
veľmi veľké, pohodlné a priestranné, päťmiestne, keď si šofér sadol do auta – a tak
isto aj spolujazdec, tak si ani jeden z nich nemusel ani zapínať pás – ten sa mu zapol
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sám automaticky... samozrejme, že aj všetko ostatné v aute bolo automatické – a to sa
písal ešte len rok 1989/1990.

Parkovisko monastyrských áut. Foto z r. 2009, z internetu.

Varila im Talianka a Poľka
V monastyrskej kuchyni boli zamestnané dve postaršie Američanky: jedna,
zjavne upracovaná životom, bola pôvodom Talianka (ale po taliansky vedela len asi
tri slová) ináč hovorila len po anglicky a tá druhá, dosť zavalitá, bola pôvodom ukrajinská Poľka – tá naopak po anglicky nevedela skoro nič, a hovorila len po ukrajinsky.
Ich varenie na obed a večeru bolo jednoduché. Ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, nakupoval pre Ameriku typické polotovary – a obe kuchárky sa striedali v službe v kuchyni a ich práca pozostávala v dokončení polotovarov a uprataní
kuchyne...
Tej Talianke sa stala počas Timkovičovho noviciátu veľká tragédia: jej dospelé už zaopatrené deti s ich rodinami išli na dovolenku na Floridu a tam ktorési z nich,
keď sa plavili motorovým člnom po oceáne vtiahla do svojej vrtule veľká zaoceánska
loď. Bol z toho v Glen Cove veľmi smutný pohreb.
Aj jedálny lístok-menu bolo monastyrské, tj. superjednoduché: ak niečo bolo
napríklad v pondelok na obed, tak to isté bolo na obed vo všetky pondelky celého
roka, a to dokonca i po celé dlhé roky... V nedeľu na obed bol vždy veľmi chutný biely morčací rezeň zaobalený v typickej strúhanke, v ktorého vnútri bola ukrytá ružovučká šunka a bielučký od tepla jemne tečúci syr... Tak to bolo i o pár rokov potom,
čo Timkovič už bol v Ríme a pýtal sa na menu v Glen Cove od baziliánov, ktorí tam
boli na prázdninách. Tí mu to so smiechom potvrdzovali. I keď bola strava v pondelok taká a v utorok onaká, teda počas samotného týždňa pestrá, po celý rok bola
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rovnaká. Stravovacie menu bolo urobené tak, že v ten istý týždeň bola každé jedlo len
raz.

Monastyrská kuchyňa. Foto z r. 2009 z internetu.

Riady po obede a večeri umývali bratia novici či scholastici, tak isto oni
pripravovali taniere a príbor v refektári (jedálni). Pred jedlom jeden z novikov čítal
Sv. Písmo po ukrajinsky, tiež meno svätého, ktorý pripadol na daný deň a mená všetkých zomrelých baziliánov, ktorí zomreli v daný deň za posledných sto rokov, teda
od jezuitskej, tzv. Dobromyľskej reformy, teda od roku 1892 až po súčasnosť. Čechoslovákom Timkovičovi a Kičovi dobre padlo, keď v niektorý deň tam počuli meno
niektorého známeho baziliána z Československa, napr. prešovského episkopa Pavla
Petra Gojdiča... Ani to meno nebolo pre nich až tak nostalgicky zaujímavé ako to, že
počuli z úst čítajúceho, že zomrelý pochádzal «z Čechoslovackoj provinciji sv. Kyrilla
i Mefodija»... To bolo jediné pripomenutie stratenej domoviny – do Československa
sa totiž už nikdy nemohli vrátiť, lebo protizákonne emigrovali, a preto, ak by sa vrátili, boli by potrestaní väzením za nedovolené zotrvanie v cudzine.
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Riady umývali novici a scholastici v tejto miestnosti. Foto z r. 2009 z internetu.

Tajná miestnosť so starodávnym predvojnovým trezorom pri jedálni
Jedáleň, aby sa nezaprel starý stredoveký kaštieľ a jeho tajomstvá, mala tajné
bežným okom neviditeľné dvere v stene, ktoré viedli do veľkej utajenej miestnosti.
Ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, tam niekedy išiel nastaviť teplotu
v ústrednom kúrení pre celý monastyr... V tej miestnosti totiž nič iné nebolo (žiadne
poklady ani len nábytok), bola celá prázdna, len na stene maličký termoregulátor
a veľký starodávny tmavozelený predpotopný masívny trezor, ktorý mal pootvorené
dvere, aby sa „luftoval“ – cez ne zízala jeho beznádejná prázdnota...
Jedáleň i všetky reprezentačné miestnosti na prízemí kaštieľa-monastyra boli
na podlahe vykladané lesklým starodávnym tmavozeleným kameňom. Nebol to však
mramor.
Obrovská miestnosť pôvodne určená na reprezentačné stretnutia a tanečné
zábavy
Na prízemí bola i veľká stredoveká reprezentačná miestnosť. Bola veľmi priestranná a majestátne vysoká ani telocvičňa. Jej čelná stena od podlahy až po plafón
bola vyložená nadrobno vyrezávaným akýmsi vzácnym tmavohnedým tvrdým drevom. A v tejto vysokej vyrezávanej tmavohnedej drevenej stene bol delikátne
zakomponovaný temer pod plafónom špeciálny výklenok, ku ktorému viedlo samostatné úzke kamenné stredoveké schodište. Vo výklenku bolo miesto pre klaviristu
ukrytého za rezbami ani za nejakým rezbárskym ikonostasom a starodávny klavír.
Ten však za Timkoviča nikdy nezazvučal, ale mĺčky svedčil o bujarých zábavách
starodávnych anglických budovateľov kaštieľa, ako aj amerického novomajiteľa
talianského pôvodu, ktorý celú nehnuteľnosť previezol z Anglicka na americký kontinent. Iná stena v tej istej reprezentačnej miestnosti mala zabudovaný veľký, historic	
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ký, v časoch Timkoviča, však tak isto nepoužívaný kozub v stene – presne taký, aký
poznáme zo stredovekých filmov v nejakých starovekých hradoch. Podobné masívne
kamenné kozuby veľké ani človek boli vo všetkých veľkých kamenných miestnostiach na prízemí monastyra. Samozrejme,
neboli používané.
Baziliáni sa v tejto miestnosti schádzali na Svätý večer sviatku Roždestva Hospoda nášho Isusa Christa a tam spolu s ihumenom o. Mavrekijom Popadiukom,
OSBM, radostne spievali staroukrajinské
roždestvenné koľady haličskými melódiami
po celé hodiny – temer až do polnoci...
Onú masívne vyrezávanú drahocennú drevenú stenu s decentne ukrytým klavírom si mladí baziliáni
veľmi dobre zapamätali,
lebo tesne pred Paschou
pri veľkom upratovaní,
museli niektorí z nich
celé dni jednotlivé drobučké delikátne vypracované bezpočetné rezby
čistiť od prachu, čo tam
napadal za celý rok.
Ihumen monastyra trval
na tom, že musia byť
každoročne
perfektne
vyčistené a znovu a znovu nakonzervované, aby
vydržali ďalšie storočia.
A tých záhybov v rezbách bol nekonečný počet...
V tej miestnosti
boli i starodávne stredoveké vyrezávané kreslá
na ktorých mali zakázané sadať si – aby ich neopotrebovali...

Timkovič pri umývaní podlahy v stredovekej reprezentačnej sieni.
V pozadí stredoveké kreslá s červenými motúzmi, aby si na nich
omylom nikto nesadol. Foto z roku 1989.
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V monastyre si svietili
baterkami
V stredovekom
kamennom monastyrekaštieli
prenesenom
z Anglicka do USA na
začiatku 20. storočia (r.
1916), na chodbách nebola dobre urobená elektrika – vypínače na

svetlo boli neprakticky rozmiestnené, preto na dlhočíznych komplikovane kľukatých
starodávnych chodbách baziliáni večer či v noci nikdy nezapaľovali svetlo, ale svietili
si len malými ručnými baterkami... Keď Timkovič prišiel do tohto noviciátskeho monastyra večer z letiska v New Yorku, prvá otázka od magistra-vychovávateľa o.
Filipa P. Sandricka, OSBM, bola, či má baterku... Keďže ju nemal, tak mu okamžite
podaroval svoju, ktorú práve držal v rukách. Takže to tam bolo celkovo, aj čo sa týka
svietenia originálne a dobrodružné... Tá baterka Timkovičovi slúžila, ako všetky
americké výrobky, veľmi dlho – dokonca i po jeho návrate do Ríma. Až kým mu ju
o pár rokov nato v Ríme nerozbil o. Sevastijan Sabol (1909-2003), OSBM. Raz totiž,
keď bol tento dobrotivý, staručký, ale mentálne vždy mladý veterán z Ameriky (tesne
pred nástupom komunizmu v Československu bol československým baziliánskym
protoihumenom) na akejsi návšteve v Ríme, tak si túto baterku od Timkoviča požičal
a potom mu ju po pár dňoch vrátil rozbitú... s ospravedlnením, že je už veľmi starý,
a preto mu vypadla z rúk. Timkoviča to nemálo zarmútilo, lebo peňazí na novú nemal
a trochu ho aj mrzelo, že o. Sabol z vrecka nevytiahol desať dolárov, aby spôsobenú
škodu vynahradil. Otec Sevastijan Sabol, OSBM, totiž prizabudol, že Timkovič ako emigrant nemá absolútne nijaké peniaze a ani nemá mu kto ako iným baziliánom peniaze-vreckové posielať z domu.
Zapustenie východnej brady na začiatku baziliánskeho noviciátu v USA
Hneď v prvý deň noviciátu sa Timkovič opýtal od svojho bradatého magistra
noviciátu o. Filipa P. Sandricka, OSBM, či si môže ako mních zapustiť bradu.
Magister sa z chuti zasmial a povedal mu, že on nemôže mať nič proti brade, lebo i on
sám má bradu. Ihumenovi monastyra o. Mavrekijovi Popadiukovi, OSBM, ktorý
bradu nemal a bol vždy perfektne vyholený sa to naopak veľmi nepáčilo, ale nemal čo
do toho hovoriť, lebo za Timkoviča bol zodpovedný magister noviciátu a nie on.
Ihumen monastyra o. Popadiuk si však po nejakom čase so znepokojením všimol, že
Timkovič má bradu stále dlhšiu a dlhšiu – na praveký spôsob – nijako neupravovanú,
a preto sa ho po pár mesiacoch sám obozretne spýtal, či mu nemá kúpiť strojček na
strihanie brady... Timkovič sa tejto ponuke očividne potešil – o strojček na strihanie
brady sa po skúsenosti „so zubami“ neopovážil ani poprosiť, lebo vedel, že ako
Niebrazílčan nemá ani najmenšej šance, aby mu strojček ihumen kúpil... Ihumen
monastyra vidiac neskrývanú radosť v očiach bradatého novika si sám ešte
radostnejšie vydýchol... Až vtedy Timkovič pochopil, že sa obával dlhej brady viac
ako ľahšej peňaženky. Bál sa, že Timkovič pôjde až do extrému a bude mať dlhočíznu
nestrihanú bradu, akú nosievali starí mnísi-monachi-černci či dodnes pravoslávni
mnísi na Hore Athos v Grécku. Strojček kúpil v naozaj expresnom termíne pri
najbližšej možnej príležitosti a Timkovič si od vtedy začal bradu pravidelne strihať...
Ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk mal z toho niekoľko dní veľmi dobrú náladu
a pri pohľade na Timkoviča sa blahosklonne usmieval.
Timkovič si v duchu zaumienil:
― Odteraz, tj. od vstupu do noviciátu, budem mať vždy bradu, lebo som mníchom...
To bude vonkajším znamením, že žijem iný život, ako som žil predtým...
Pred odchodom z USA ho nebradatí brazílski baziliáni (holobriadkovia) strašili, že ho nepustia cez hranice a ani ho nepustia do Talianska, lebo v pase na fotke
bradu nemá. Dobromyseľne, s mladíckou roztopašnosťou Timkovičovi radili, aby si
do tašky zobral holiaci strojček a bol pripravený, že na letisku si v takomto prípade
bradu opäť oholí, a potom v Taliansku znova zapustí... Ale demokracia je demokracia, americkí i talianski colníci boli natoľko inteligentní, že pri prehliadke sa tvárili,
že Timkovič nemá nijakú bradu.
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V tom č ase sa brada pokladala za tvrdo pravoslávnu i na celom území Prešovskej gr. kat. eparchie a vtedajší ordinár Ján Hirka dovoľoval v Československu
mať bradu len tým svojim kňazom, ktorí mu priniesli od lekára potvrdenie, že sa nemôžu holiť zo zdravotných dôvodov – napr. ak mali nejaký exém na koži a pod.
A tak prvými klerikmi z Československa, ktorí si zapustili bradu z iných dôvodov ako
zdravotných (a ako sa ukázalo neskôr tak otvorili tieto bradaté brány aj iným kňazom,
ba dokonca i gr. kat. biskupom) boli práve baziliáni. Absolútne prvým bol D. Ľ. Kiča
(ten zapustil bradu už v Ríme v roku 1987) a hneď po ň om J. V. Timkovič (v roku
1989 – v USA na noviciáte). Podrobnejšie o zákaze brád u gréckokatolíkov v Československu a
vývoji bradonosenia od najstaršej minulosti až po súčasnosť pozri v knihe J. V. Timkovič, Dejiny
baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po súčasnosť, Košice, 2009, str. 267-270.

V Amerike sa Timkovič naučil nie angličtinu, ale ukrajinčinu
Našťastie magistrom noviciátu (vychovávateľom v noviciáte) bol Ukrajinec –
len o päť rokov starší ako Timkovič, rodák z USA o. Filip P. Sandrick, OSBM
(1959), takže tam „Brazília“ nebola úplne na každom kroku. Mentalita Američanov je
viac európska než Brazílčanov. Medzi novikmi tam bol aj jeden tenký vysoký
blonďák br. Vasiľ Reťkva z Brazílie. Bol tak ukecaný, že ho už nikto nechcel počúvať. Bol z toho celkom frustrovaný a hovoril o tom aj verejne. No a práve Reťkva vedel z novikov najlepšie ukrajinčinu (v jej starodávnom mäkkom haličskom dialekte)
a on sám sa ponúkol Timkovičovi, že keďže on sa potrebuje vyhovoriť a Timkovič sa
naopak potrebuje naučiť po ukrajinsky, takže urobia spolu dohodu: Timkovič ho bude
trpezlivo počúvať a on ako odmenu, ho tým trpezlivo naučí hovorovú ukrajinčinu.
A tak aj bolo.
Oficiálnou rečou v monastyre bola totiž ukrajinčina, modlilo sa tak isto v ukrajinčine, takže i keď Timkovič robil svoj noviciát v USA, zavretý v monastyre, nemal veľa možností praktizovať angličtinu.
Na angličtinu s chudobnými emigrantami
Všetci novici a aj scholastici chodili na aute mimo monastyr raz na týždeň na
anglický kurz, ktorý poskytovala pre chudobných emigrantov vláda USA zdarma.
Chodil tam aj Timkovič. Bol tam však len asi štyrikrát... a postaršia učiteľka angličtiny mu verejne povedala, že on tam chodí zbytočne, ovláda totiž anglickú gramatiku
dostatočne a na tomto kurze nič viac nedostane, potrebuje len praktizovať – hovoriť
po anglicky, aby mu angličtina vošla do krvi... Tak tam Timkovič prestal chodiť a mal
opäť o čosi viac voľného času v monastyre pre seba – na štúdium duchovných kníh
sv. Otcov prvých storočí kresťanstva...
Parádne odbodyčkovaná latinčina
Podobne tomu bolo i s latinčinou. Na latinčinu, ktorú novikov v monastyre
dvakrát do týždňa učil o. Julian J. Katrij, OSBM (1912-2000), tiež nemusel chodiť,
lebo už mal urobenú z latinčiny skúšku na univerzite v Ríme počas bakalárskeho štúdia filozofie, takže i tu mal o dve hodiny týždenne viac voľného času na čítanie Otcov
Cirkvi... Pozoruhodné bolo, že nepotrebnú latinčinu tam novikov učili, ale pre gréckokatolíkov byzantského obradu o to viac potrebnú staroslovančinu, či gréčtinu nie...
... evidentne prolatinská výchova gréckokatolíckych baziliánov v USA. Každý deň
mali doobeda školu štyri hodiny: novici osobitne a scholastici tiež osobitne. Novici vo
väčšej spločenskej miestnosti v suteréne monastyra, ktorej podlaha bola pokrytá parádnym hebučkým jednofarebným krvavočerveným kobercom. V zadnej časti obrov-
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skej miestnosti bol normálny biliardový stôl – ale biliard tam nikto nehral... To všetko
boli pozostatky z časov, keď monastyr slúžil ako kaštieľ americkému milionárovi...
Ako bolo už vyššie niekoľkokrát naznačené, baziliánsky monastyr v Glen Cove bol situovaný na atlantickomorskom pobreží v stredovekom, z Anglicka privezenom kaštieli... Všetko v ňom bolo originálne a prastarodrahocenné, dokonca i samotné okná mali originálne maličké kosoštvorcové dobovo liate málopriehľadné sklá zasadené do olovených rámikov... Keď sa cez ne hľadelo von, tak obraz bol deformovaný, tvorený nepravidelne rozliatým svetlom presvitajúcim cez nerovnako hrubé
ručne odlievané sklo... Strecha vôbec nemala škridly z pálenej hliny ako sme na to obyčajne zvyklí, ale bola krytá špeciálnym lámaným plochým kameňom... Aj samotné
kamenné škridly boli však naozaj umelecky architektonicky navrhnuté, že totiž na
bližšej spodnej strane strechy boli menšie a čím vzdialenejšie, tak boli vždy väčšie
a väčšie, takže pre oko diváka dívajúce sa z diaľky sa vytváralo zdanie, že celá strecha bola pokrytá rovnako veľkými sivými kamennými škridľami.
Stredoveký kaštieľ, neskorší monastyr postavil milionár John E. Alfred
Jeden veľký americký milionár nevedel čo s miliónami, tak kúpil v Anglicku
kaštieľ, nechal ho rozobrať, loďou ho priviezol do Ameriky a v r. 1916 celý kaštieľ
znova poskladali do originálnej podoby. Kameň po kameni, drevo po dreve... Kaštieľ
bol vybudovaný a vyzdobený v tzv. tudorovskom štýle – teda v štýle v akom sa stavali v Anglicku šľachtické domy pred rokom 1600. Kaštieľ a od r. 1944 už baziliánsky monastyr mal 74 miestností. Teda skutočný palác...
Kaštieľ-monastyr má v súčasnosti naokolo seba 47 hektárov pozemkov (187
akrov). Vášnivý zberateľ starožitností, ktorý postavil kaštieľ, pozemok doslovne urval
aj Atlantickému oceánu. Veľa nových úrodných hektárov získal tak, že dal naviesť na
neúrodné piesočnaté pobrežie asi meter úrodnej zeme a v nej nasadil výnimočný park
s rozličnými čudnými vzácnymi a na rozličných častiach sveta zákonom chránenými
rastlinami a stromami privezenými zo všetkých končín Zemegule ...
V rozličných zákutiach lesoparku naokolo monastyra, sa nachádzali stovky
veľkých i menších mramorových sôch, známych i neznámych tvárí a postáv,
starodávne vyzerajúce opustené sýtozeleným machom zarastené kamenné lavičky, na
ktorých pre ich veľké množstvo dlhé roky nikto nesedel... Hneď naproti monastyra
bolo v zalesnenom parku napr. veľké súsošie troch grácií obrastené machom, ktorý sa
odvážne púšťal i do starého bieleho mramora... Timkovič bol na prvýkrát veľmi
pohoršený nad týmto súsoším, lebo z diaľky vyzerali, že sú nahé, ale v skutočnosti
neboli, lebo mali priliehavé veľmi jemné hodvábne šaty...
Onen americký milionár mal však smolu. Zabudol, že život človeka je naozaj
krátky a všetci skôr či neskôr odchádzame do iného domova, kde budeme večne
šťastní alebo nešťastní, podľa toho, ako si ho pripravíme skutkami počas tohto života.
Okrem iného poskytol veľké pôžičky talianskému fašistickému vodcovi Benitovi
Mussolinimu (1883-1945). A keď USA vstúpili do svetovej vojny po útoku na Pearl
Harbour a Taliani s Nemcami ťahali za kratší koniec, americký milionár skrachoval,
lebo mu nemal kto vrátiť peniaze. Zároveň v USA odstrihli všetkých podporovateľov
fašistov a milionár oficiálne zbankrotoval (možno takýmto spôsobom práve zachránil
zbytky svojich peňazí pred konfiškáciou). Ktovie... Jeho rozprávkovo krásny kaštieľ
i obrovský park naokolo neho na lukratívnom mieste na Dlhom ostrove (Long Island)
neďaleko od mesta New York predali v dražbe. Záujemcov o kúpu počas vojny
nebolo veľa. A Božím riadením sa na tejto dražbe zúčastnili baziliáni. V tejto dražbe
kaštieľ s celým pozemkom kúpili za výkričnú cenu – za symbolický groš pár tisíc do-
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lárov. Stalo sa to 27. apríla 1944, keď prešiel do vlastníctva chudobných mníchov –
najstaršieho rádu na svete – kúpili ho baziliáni. Bola to veľmi šťastná kúpa – v čom sa
zhodovali všetci americkí ukrajinskí baziliáni i o polstoročie nato – v časoch, keď tam
robil svoj noviciát Timkovič.
Až pri písaní týchto riadkov si Timkovič zistil meno pôvodného majiteľa stredovekého kaštieľa. Volal sa John E. Alfred
(1864-1945). Bol riaditeľom Železničnej
a elektrickej spoločnosti v Baltimore, Maryland (United Railways and Electric Company). Tiež bol prezidentom spoločnosti spojenej s elektrikou: Consolidated Gas, Electric Light & Power v Baltimore. Okrem
toho bol prezidentom aj spoločnosti Pensylvania Water & Power Company. Ako
z názvov spoločností vyplýva, podnikal najmä v oblasti výroby elektriky na báze
vodného pohonu. Jeho sídlo bolo v rezidencii volanej podľa jeho mena: John E.
Alfred Estate – čo je v súčasnosti baziliánsky monastyr sv. Jozafáta (St. Josaphats
Monastery, East Beach Drive, Glen Cove,
NY).
To že americký milionár John E.
Alfred (1864-1945) finančne podporoval
Benita Mussoliniho (1883-1945) a preto
tak «dobačoval» – to sa vyprávalo medzi
baziliánmi počas Timkovičovho noviciátu.
John E. Alfred s manželkou v roku 1914.
Nikde inde sa o tom autor týchto riadkov
Baziliánsky monastyr bol pôvodne jeho
nedočítal. Teda to môže byť len legenda. Je
bydliskom a volal sa John E. Alfred Estate.
Foto z Library of Congress Washington –
len jasné, že dnes sa nikto nebude vychvaz internetu.
ľovať, že spolupracoval s fašistami takého
rangu ako Benito Mussolini, či Adolf Hitler.
Po porážke fašizmu (po r. 1945) naraz "všetci" trpeli od fašistov. Podobne po
páde komunizmu (po r. 1989) všetci (aj pôvodne veľkí komunisti – a práve tí najviac)
veľmi trpeli od komunizmu – tak bez akejkoľvek hanby vystupujú i na verejnosti
a v masovokomunikačných prostriedkoch... Taká je mentalita väčšiny ľudí – a najmä
tých čo sa vždy majú dobre - «pri válovoch».
Tolerantní milionárski susedia na helikoptérach
Keď Timkovič robil noviciát v Glen Cove a niekedy na prechádzkach vyšiel
až na kraj stredovekým asi dva metre vysokým kamenným múrom ohraničeného baziliánskeho pozemku, videl, že susedia boli americkí milionári. Na ich pozemku parkovali súkromné helikoptéry. A dosť často vzlietavali aj z ich pozemku... Ponad pozemky monastyra nelietali – tolerovali súkromie svojho tichého suseda.
Baziliánsky monastyr v Glen Cove sa nachádzal na lukratívnych pozemkoch,
obklopený lukratívnou spoločnosťou bohatých snobov. Tí však do monastyra nikdy
nechodili. Boli to susedia, o ktorých nebolo nikdy počuť, ani vidieť... oddelení nepreniknuteľnými stromami, hustými kroviskami a jedovatými popínavými rastlinami...
Môj dom – môj hrad.
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Počas noviciátu mal skoro pol roka na oku temer polcentimetrový jarec
Monastyr sa nachádzal na pobreží Atlantického oceánu. Timkovič tam prišiel
v júni 1989, teda mal pred sebou celé leto. V lete bol volnejší program aj pre novikov.
A tak asi trikrát sa išli spolu so scholastikmi kúpať do oceánu. Timkovič išiel len raz,
na druhý deň bola búrka a prihodila sa mu nepríjemná vec...
Časť pobrežia monastyra bola tvorená obrovským kolmým železobetónovým
múrom, ktorý chránil pobrežie pred eróziou. A časť bola piesčitá. Tam sa kúpali a opaľovali. V oceáne v tom čase sa na pobreží objavili zvláštne skoro polmetrové živočíchy. Prišli z hlbín oceánu možno na párenie. Ich telá boli čierne, oblé a pohybovali sa tak, že im nebolo vidieť nohy. Boli ani veľké čierne pollopty so špicatým
ostrým asi 20 centimetrovým chvostom v tvare ani dýka, akú nosili skrytú vo svojich
vlasoch stredoveké šľachtické paničky. Pohybovali sa na piesčitom dne oceána a to
neďaleko od nôh špliachajúcich sa baziliánov. Vôbec sa ich nebáli. Ak sa náhodou
noha k nim priblížila, jemne ustúpili o pár desiatkov centimetrov, aby sa bosej nohe
vyhli. Nikoho iného tam vtedy nebolo – len baziliáni (veď to bolo pobrežie monastyra).
Keď bol odliv, tak oceán ustupoval asi o sto metrov preč a bolo vidno, že sa
pobrežie len pozvoľne zvažuje stále hlbšie a hlbšie. Zaujímavá bola typicky morská
vôňa zhnitých organických látok, keď sa po takomto pobreží, kde predtým bola voda
prechádzal Timkovič. V dierkach tam boli stovky a stovky maličkých krabov a iných
nedefinovateľných morských živočíchov. Baziliáni sa preto nebáli priveľkej hĺbky
oceánu.
Ostrý chvost návštevníkov z hlbín vyvolával rešpekt, preto sa im baziliáni počas kúpania radšej vyhýbali. Na druhý deň nato bola veľká búrka a i keď bolo jasno,
bolo sviežo a vôbec nebol čas na kúpanie. V tento deň sa Timkovič išiel sám prejsť po
pobreží a s prekvapením tam videl okrem všelijakých nánosov smetia dreva i zdochliny hore spomínaných živočíchov. Ľahko si našiel asi metrovú centimeter hrubú paličku vyplavenú z mora a dané živočíchy skúmal. Opatrne do nich ťukal paličkou, či
sa pohnú... Nehýbali sa. Tak tou paličkou začal skúšať pevnosť ich chitínového krytu.
Pichal ho stále silnejšie a silnejšie, až sa naraz prelomil a tu sa mu stala nepríjemná
vec. Timkovič vtedy nenosil neustále dioptrické okuliare a nemal ich ani vtedy pri
mori. Z prerazeného telíčka vytryskla ani gejzír smrdľavá po mori a rozklade zakalená tekutina nielen do Timkovičovej tváre, ale aj priamo do jedného jeho otvoreného
oka.
Ako veterinár vedel, že je zle a tak náhlivo ukončil prechádzku a ponáhľal sa
do monastyra oko poriadne vymyť. O nejaký čas sa mu na hornom viečku oka od infekcie vytvoril veľký jarec plný hnisu, ktorý sa nechcel ani vstrebať a ani vytiecť. Pol
roka žil v monastyre s týmto nepríjemným zdravotným ostňom a až potom sa mu jarec vstrebal.
Všetci v monastyre videli, čo má na oku. Nik si toho však nevšímal. Žiadneho
doktora s ním nenavštívili... Po skúsenostiach so zubami, si lekára ani nežiadal.
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Timkovič vo svojej izbičke-keliji a s obrovským hnisavým jarcom na ľavom viečku oka. Ikonu i
kovový kríž na stene si priviezol v kufri z Ríma. Foto z roku 1989. Na stolíku vpravo čítal Otcov
Cirkvi v ruských pravoslávnych prekladoch z konca 19. storočia.

Striebrosivé veveričky s krásnymi chvostami a pár tisíc divokých husí
Na obrovskom baziliánskom pozemku – parku, baziliánom obveseľovali život
mnohopočetné nepredstaviteľne živé a krásne sivé veveričky s nadmerne bujne
chlpatými chvostami, ktoré bezstarostne lozili nielen po stromoch, ale i po
asfaltových i poľných cestičkách a cestách... K človeku sa priblížili veľmi nebojácne
i na dva metre, a to ich vôbec nikto nekŕmil... Vedeli, že im nikto nikdy neublížil. Raz
tam Timkovič pri zdravotnom kondičnom behaní (dvakrát do týždňa) v lesoparku
zhliadol dokonca aj líšku a jedného divého králika... Na jeseň na monastyrskom
trávnatom pozemku hneď pred monastyrom smerom k Atlantickému oceánu sa
niekoľko týždňov páslo pár tisíc obrovských asi 5-6 kilogramových divých husí, ktoré
tu mali každoročne zastávku pri svojom lete z Kanady kdesi na juh a na jar pri svojom
návrate tu odpôčívali opäť... Nikto si ich nevšímal, nijako ich neobťažoval a ani
nelovil či nestrieľal. Všetci sa im tešili a pochvaľovali ich vznešenú veľkosť a krásu.
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Vo futbalovej bráne ostreľovaný brazílskymi futbalistami
Brazília a futbal – to ide dokopy. Mladí baziliáni mali trikrát do týždňa poobede prácu v parku pri monastyre či miestnej obrovskej zeleninovej záhrade (Greenhouse) – hrabali a zbierali napr. lístie spod stromov a odvážali ho na nákladiaku preč,
aby lístie neudusilo a nezničilo trávu. Iní sa starali o papriku, paradajky a ďalšiu
zeleninu v záhrade... a dvakrát do týždňa mali poobede šport. Všetci Brazílčania išli
hrať samozrejme futbal. Spočiatku hral aj Timkovič, ale ako novika – i keď bol asi
o päť až sedem rokov starší ako oni, ho dávali vždy len do bránky, lebo oni sami
chceli byť ako Pelé, tj. «behať a dávať góly»... Bolo pravdou aj to, že Timkovič určite nehral futbal tak dobre ako oni. Veď
to boli Brazílčania zabávajúci sa s futbalovou loptou už od dojčeneckého veku,
niekedy sa zdalo, že sa s loptou už narodili. Preto Timkovič prestal s nimi hrávať
futbal (nečinne stáť v bráne a byť ostreľovaný divokými strelami ho prestalo baviť) a radšej sa išiel v danom čase v kľude
prebehnúť po nekonečnom zalesnenom
monastyrskom pozemku... Stáť celý čas
v bráne nebol totiž žiaden šport. Brankár
často končieval nezriedka aj s vykĺbeným
prstom, hlavne ak chytal štipľavé bomby
spod kopačiek rýchlonohých brazílskych
futbalistov do holých rúk. Timkovič vtedy
často behával po lesných cestičkách i tesne naokolo krásnych kanadských husí...
Samozrejme, ak sa k nim priblížil, tak išiel iba krokom – aby ich nenaplašil. Tie
sa ho vôbec nebáli. Keď to bolo potrebné
rozostúpili sa mu, ale pritom vôbec nevzlietli.. Nikto nikdy im na monastyrskom
Timkovič v hnedom tielku v bráne dostal
práve ďalší gól. Vasiľ Reťkva vyťahuje z
pozemku neubližoval – preto sa tu cítili
brány loptu
absolútne bezpečne. O niekoľko týždňov
vzlietli a zmizli, aby sa o rok opäť ukázali
v rovnakom čase a na rovnakom mieste...
Jedovaté rastliny cieľavedome zvolené na ochranu obrovského pozemku milionára
Na monastyrskom pozemku nežili nijaké jedovaté hady, ale len človeku absolútne neškodné stromové užovky, ktoré lovili myši tak, že ich hrdúsili svojim telom.
Timkovič tam však za svoj celoročný pobyt nevidel dokonca ani spomínanú užovku...
Iní tvrdili, že užovky tam videli. Jediné čo tam bolo ozajstným nebezpečenstvom, boli
zvláštne popínavé rastliny, ktoré rástli na niektorých stromoch na okraji baziliánskeho
pozemku a skoro všade sa popínali po hraničnom kamennom murovanom plote
naokolo celého 47 hektárového pozemku... Dal ich tam vysadiť predchádzajúci majiteľ, americký milionár, pretože boli jedovaté. Nerástli totiž nikde inde len na hraniciach pozemku. Ak sa o nich človek náhodou obtrel holou kožou napr. dlaní, či rúk
či dokonca nebodaj tváre – ruky či tvár sa mu posiali červenými svrbiacimi fľakmi,
ktoré mu znepríjemňovali život celý týždeň. Zasiahnutý človek dostal zvláštnu aler-
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giu. Lieku na ňu nebolo. Ak sa takými rukami, hoci aj o pár dní nato dotkol napr. svojej tváre, prenieslo sa mu to i tam... Timkovič o tých rastlinách už vedel, tak sa im vyhýbal – upozornili ho na ne s veľmi vážnou tvárou skúsení Brazílčania a aj ihumen
monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM – všetci sa na nich už sami párkrát poriadne popálili...
Počas ročného pobytu Timkoviča v monastyre (1989/1990) – tieto popínavé
rastlinky dostali len jedného z baziliánov-novikov – ukecaného brata Vasiľa Reťkvu, ktorý raz neopatrne čistil burinu na ktoromsi mieste monastyrského pozemku
a potom prišiel do monastra nariekajúci a celý zaflekavený neprirodzene červenými
svrbiacimi plochami na dlaniach a predlaktiach...
Brazílski spolubratia pili vodu z vedra ani hospodárske zvieratá
Jedna vec je o niečom čítať, či počuť a iná je zažiť danú vec v praxi. Je jasné,
že Brazília patrí k tretím, tzv. rozvojovým
krajinám sveta. Raz,
keď Timkovič pomáhal spolubratom Brazílčanom
v greenhouse – v záhrade
a nosili vo vedrách
vodu na polievanie
paradajok,
jeden
z blonďavých
Brazílčanov sa náhle zohol k vedru plnému
práve napustenej vody, ktoré Timkovič
práve priniesol a i naGreenhouse – jeden z obrovských skleníkov ešte z čias milionára.
priek tomu, že vo vedFoto z internetu.
re na spodku bolo blato, sklonil sa k hladine vody a plnými dúškami pil jej vodu akože hygienicky - priamo uprostred z vedra, nedotnúc sa jeho okrajov ani nejaké hospodárske zviera: ovca, kôň či krava. Timkovič, ktorý práve niesol vedro s vodou a na
žiadosť spolubrata sa zastavil, v obave o jeho zdravie naň zvolal z celej sily, že čo to
robí a či je blázon... Ukrajinský
Brazílčan celý prekvapený prestal
piť a pozerajúc sa ešte v predklone,
zo spodku s od vody mokrými ústami na Timkoviča a pýtal sa ho začudovane, prečo na neho kričí, veď
oni doma v Brazílii tak normálne
stále pijú vodu... Timkovič ho začal
upozorňovať, že či nevidí, že voda
nie je čistá, lebo na jej spodku je
blato! A v blate nielen môžu byť,
ale určite aj sú tisícky choroboplodných baktérií, či parazitov... Brazílčanovi to nehovorilo nič, smial sa, neveril, že
tam sú choroboplodné zárodky či parazity a hovoril, že to nič – jemu to neuškodí...
Veď ich nevidno. Potom sa znova sklonil a na dôkaz toho sa podobným spôsobom
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napil až do sýtosti. Pol dňa Timkovič rozmýšľal nad celou udalosťou a potom zrazu
pochopil, že vysvetlenie je jediné – áno, je skutočne pravda, že Brazília je rozvojová
krajiny a preto väčšine jej obyvateľstva chýba hygienická osveta... A zrazu si
uvedomil, že ani jeden z jeho brazílskych spolubratov nie je tučný. Všetci do jedného
boli chudí, tenkí, ba vyschnutí, a to i napriek tomu, že jedli normálne ako každý iný.
Mali parazity: škrkavky, a možno i nejakú pásomnicu.
Na Timkoviča sa pozerali zvysoka, veď on bol len novik – začínajúci bazilián
a oni boli predsa scholastici – už mali po noviciáte a práve si robili svoje stredoškolské gymnaziálne štúdia... Nevedeli, a ani nechceli pripustiť, že akýsi Timkovič môže
vedieť viac – veď je vyštudovaný veterinárny lekár a medzi 150 študentami na
univerzite patril k najlepším piatim študentom – a dokonca ho ako špičkového študenta lanárili do vstupu do Komunistickej strany Československa (KSČ) a potom trestali,
keď ta vstúpiť odmietol... A okrem toho už v Ríme mal ukončené ďalšie dvojročné
vysokoškolské štúdiá filozofie s titulom bakalára...
Od vtedy Timkovič svojich brazílskych spolubratov už viac na nič neupozorňoval. Pochopil podstatu juhoamerickej mentality. A koniec-koncov bolo to zbytočné, veď on bol len novik a oni boli predsa vyššia a nadradená kasta: scholastici.
Zvláštnosť baziliánskej zeleninovej záhrady tesne pri Atlantickom oceáne
Ináč tá monastyrská zeleninová záhrada veľká ani futbalové ihrisko bola
veľmi zvláštna. Raz ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM kúpil dva
zlacnené broskyňové (barackové) stromy. Boli vo veľkých pol metra vysokých
kartónových črepníkoch aj s hlinou, v ktorej mali už zapustené korene. Stromčeky
boli vysoké asi ako človek. Ihumen prikázal Timkovičovi a ešte jednému novikovi
vykopať pre stromy jamy práve v tejto zeleninovej záhrade, v ktorej bola veľmi
plodná černozem. Črepníky boli vysoké niečo povyše kolien človeka, a preto museli
vykopať aj práve tak hlboké jamy. Práve keď sa dostali do správnej hĺbky, narazili ma
čistučký vlhký žltý morský piesok. Celí prekvapení to ukazovali ihumenovi. Ten
nebol vôbec prekvapený a vysvetlil im, že pôvodne tu všetko bola piesčitá oceánska
pláž – veď oceán bol asi 200 metrov odtiaľto. Americký milionár, ktorý pred II. svetovou vojnou vlastnil pozemok i novovybudovaný stredoveký kaštieľ, dal celý piesčitý pozemok až po oceán zaviesť metrovou vrstvou černozeme – tak to všetko zúrodnil. A na obranu pred morom pozemok z morskej strany obohnal železobetónovým
múrom, aby pri búrkach si oceán nezobral to, čo mu náležite patrilo späť. Monastyrský pozemok sa nachádza na ostrove Long Island v štáte New York, ale na tej strane
ostrova, ktorá je obrátená k americkému kontinentu, preto pri veľkých búrkach vlny
neboli až tak strašné, ako na opačnej strane ostrova.
Obidva stromčeky spolu s črepníkmi vložili do pripravených jám a papierové
skoro palec hrubé sivé črepníky rýľom jednoducho popresekávali... Ihumen hovoril,
že tak sa sadia stromy v USA – a že črepníky z asi centimeter hrubého papiera (kartónu) sa v zemi rozložia a korene voľne prerazia do okolitej zeme.
Pozemok od nenásytného oceánu chránil dlhočízny masívny železobetónový múr
V časoch, keď Timkovič robil svoj noviciát v Glen Cove, už značná časť toho
železobetónového múra, chrániaca pozemok pred oceánskymi búrkami, bola rozbitá –
oceán ju rozbil. Obrovské kusy betónu, veľké ako nákladné autá viseli už len na
svojich železných tyčiach betónovej konštrukcie a pritom celý obranný val ešte nemal
ani sto rokov. Pri odlive oceán ustupoval asi sto metrov od tohto obranného múru
a keď bol príliv, tak vlny oceánu bojovali priamo s múrom. Na tomto múre občas pri
odlive sedával vo voľnom čase i Timkovič dívajúc sa do diaľky na americkú pevninu
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a v rukách držiac českú príručku elementárnej angličtiny, ktorú si priniesol z Ríma
(daroval mu ju jeden rímskokatolícky bohoslovec z Nepomucena), si opakoval
základy angličtiny – tentoraz už po štvrtýkrát v živote.
Prvýkrát sa základy angličtiny naučil ako dieťa na jazykovej základnej škole,
druhýkrát si ich zopakoval na gymnáziu, tretíkrát na vysokej škole veterinárskej
a štvrtýkrát – teraz sám, pre vlastnú potrebu, aby bol pripravený pôsobiť v USA, lebo
príliš neveril, že ho baziliáni pošlú späť na štúdiá do Ríma do Talianska. Timkovič
bol pripravený na akúkoľvek situáciu – a nechcel strácať čas. Celú knihu si prebehol
už počas prvého mesiaca noviciátu a bol spokojný, lebo všetko ovládal. A čo
prizabudol, naučil sa to znova.

Foto z r. 2009 z internetu. Toto ostalo zo železobetónového múru postaveného milionárom v r.
1916. Za posledných 25 rokov ho more totálne rozbilo. Keď bol ešte dosť celistvý, v r. 1989
na ňom sedával Timkovič a opakoval si angličtinu z českej knižky.

Potkan-mních žijúci tajne v televíznej miestnosti
Raz, keď Timkovič upratoval malú rekreačnú televíznu miestnosť pre baziliánov v suteréne a vysával červený koberec, ktorý pokrýval celú podlahu od steny po
stenu, mal zrazu akýsi nepríjemný pocit, že ho niekto tajne pozoruje – niekto sa tam
na neho z blízka pozerá... Práve vysával pri veľkom listnatom izbovom kvete, ktorý
siahal od zeme temer až po plafón dosť nízkej izby a stál pri vysoko položenom okne,
ku ktorému sa v túžbe za svetlom húževnate naťahoval... Keď Timkovič náhodne
zdvihol oči na svoje nemalé zhrozenie zbadal asi tridsať centimetrov od svojej tváre
vo výške svojich očí vypaseného dospelého potkana. Stretli sa im pohľady, hľadeli si
priamo jeden druhému do tváre. Veľký potkan, bolo zrejmé, že je tu doma, ho celý
čas pozorne a spokojne sledoval. Prednými packami sa pevne držal vetvy exotickej
rastliny a jeho zvyšok - asi dvadsať centimetrové telo s odporne dlhým hladkým
chvostom nehybne viselo smerom dolu ani u nejakého bezvládneho obesenca. Celým
telom Timkoviča prebehli zimoriavky a v momente sekundy bleskurýchlo uskočil...
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Baziliáni sa natrápili niekoľko týždňov, kým toho skúseného potkana chytili... O jeho
likvidáciu sa staral sám ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM.
V televíznej miestnosti mal mimochodom tento potkan raj, pretože keď mal
niekto z mladých novikov či scholastikov
meniny mníšskeho mena, tak práve v tejto
miestnosti mu ostatní spolu s magistrom
a ihumenom poželali všetko najlepšie a zaspievali burácajúce Mnohaja i blahaja lita.
Na oslave ihumen monastyra o. Mavrekij
Popadiuk, OSBM, zabezpečil výbornú
originálnu talianskú pizzu, slaný pop-corn
a v ľahko otváracích typicky amerických
Touto chodbou novici chodili do televíznej
miestnosti – zabáčalo sa ku nej vľavo pred
plechovkách také nealkoholické nápoje ako
dverami. Foto z r. 2009 z internetu.
v tom čase boli v USA bežné: Coca-Cola,
Fanta, 7-Up a pod. Usilovný potkan mal teda po oslave hody, pretože po zemi cez noc stihol pozbierať sem-tam poroztrusovaný
pop-corn... teda vysokoenergetickú praženú kukuricu. Zaujímavé však bolo, že to bol
potkan-samotár a potkanicu nikdy nevideli a ani ju nikdy nechytili. Ako keby to bol
potkan, ktorý sa snažil napodobniť baziliánov žijúcich v celibáte-bezženstve a modliacich sa v monastyre...
Modlitby
Čo sa týka modlitieb, tak novici mali každý deň Utreňu, Večirňu a na obed
Šiesty čas. A samozrejme ráno Službu Božiu. Každé doobedu mali štyri hodiny náuky
v ktorej okrem mníšskych disciplín bol aj ukrajinský a latinský jazyk a poobede alebo
manuálnu prácu okolo monastyra, či v monastyre alebo šport. V televízii sa večer
smeli pozerať len správy do pol deviatej, a keď mal niektorý z novikov či scholastikov mníšske meniny, tak ihumen monastyra, alebo magister noviciátu požičal
z videopožičovne nejaký akčný film – obyčajne so Silvestrom Stallone či Schwartzenegerom... Takže videli všetkých Rambov, akčných Schwartzenegerov i posledných 007 agentov... Jeden z 007 agentov vystrájal dokonca v jednom dieli aj v socialistickom Československu – čo bolo milé pripomenutie domoviny... A aspoň Brazílčania videli, že Československo existuje. Agent 007 tam použil hudobný nástroj –
basu ako sánky, a tak ušiel do Rakúska neschopným č eskoslovenským pohraničníkom.
V nedeľu Službu Božiu pre novikov a pre asi 15 veriacich slúžil o. Julian
Katrij, OSBM. Scholastici každú nedeľu išli autom spolu s ihumenom monastyra o.
Mavrekijom Popadiukom, OSBM, do ukrajinskej gr.kat. cerkvi v Bronxe v New
Yorku, lebo tá farnosť patrila pod monastyr. Bola tam asi stovka ukrajinských veriacich, lebo Bronx v tom čase dokončoval svoju transformáciu na čisto černošskú štvrť.
Černosi sa správali v New Yorku tak ako cigáni v socialistickom Č eskoslovensku. Jedna rodina cigánov sa prisťahovala do 12-poschodovej bytovky. Na druhý
rok sa odsťahovali ich bieli priami susedia, a na ich miesto prišli ďalší cigáni, a po pár
rokoch celá bytovka bola cigánska. Keď ju totálne zdemolovali, tak sa presťahovali
inde a proces bol podobný. Tak aj černosi obsadili celú new yorskú štvrť Bronx.
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Hlučný každodenný ping-pong
Timkovič večer na televíziu nechodil, ale na suterénnej chodbe tesne pri schodišti hrával ping-pong obyčajne s o tri roky mladším scholastikom Brazílčanom bratom Samuilom Basniakom, OSBM (1967). Boli pritom obyčajne veselo hluční a tak
ich neraz ihumen monastyra o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, musel na hlučnosť upozorňovať – aby v nej
nepreháňali, i keď to
bolo v čase každodennej večernej rekreácie... Nakoniec
im ping-pong zarazil
tak, že scholastikovi
br. S. Basniakovi
(scholastikov mal na
starosti ihumen Popadiuk) povedal, aby už
viac nehral...
Na začiatok,
resp. ukončenie pravidelného
denného
programu
upozorňoTu pod dohľadom vypreparovanej obrovskej sobolej hlavy ešte z čias
val jeden z novikov
milionára, Timkovič hrával ping-pong. Foto z internetu.
veľkým
zvoncom.
Prešiel s ním držiac ho a zvoniac ním v rukách po chodbách monastyra. Bol to asi
dvojdecimetrový zvonec vážiaci asi jedno kilo. Ak zazvonil onen veľký zvonec, prestali hrať ping-pong a ostatní pozerať televíziu a všetci sa zhromaždili v monastyrskej
kaplnke na večerné spytovanie svedomia a modlitbu... a potom spánok. V jednotlivých službách podľa monastyrského režimu dňa sa novici striedali každý týždeň.
O páde socializmu sa dozvedel od staručkého Rumuna s dlhou bielou bradou
Udalosť o páde socializmu na jeseň 1989 Timkovičovi pri stole oznámil ináč
málo zhovorčivý staručký, skoro 80-ročný rumunský gréckokatolícky bazilián o.
Myron Matej Moldovan (1912-1991) s dlhočíznou bielou bradou. Počkal si
v refektári, keď už všetci odišli a Timkovič odpratával použité taniere a príbor, tváril
sa, že ešte dojedá svoje jedlo... Potom sa zahľadel na Timkoviča dlhým pohľadom
a akoby starému známemu mu povedal, že pôjde domov do Československa. Timkovič mu však vysvetľoval, že nemôže, lebo emigroval... Rumun mu na to s úsmevom
oponoval, že komunizmus už padol, a preto sa každý môže vrátiť domov.
Timkovič nesledoval správy, a preto nevedel, čo sa dialo v Európe. Z monastyra nikde nevychádzal, s cudzími ľuďmi sa nestýkal... Nevedel o tom, a preto Rumunovi nemohol uveriť. Bolo to proste neuveriteľné. Rumunský jeromonach však trval
na svojom a na tom, že Timkovič ide domov do Č eskoslovenska. Po pár dňoch sa
ukázalo, že Rumun mal pravdu... Večný socializmus a slogan «So Sovietskym zväzom
na večné časy» – skutočne padol v tzv. zamatovej revolúcii. «Večné časy» trvali len
čosi menej ako 50 rokov... Potom, čo sa Timkovič vrátil do Ríma, aj staručký
rumunský jeromních po dlhých desťročiach emigrácie v USA sa vrátil do rodného
Rumunska, kde o pár mesiacov nato v meste Cluj zomrel. Medicínska starostlivosť
v Rumunsku totiž bola o ničom. Ale zomrel doma.
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Prečítal skoro všetkých cirkevných Otcov v staroruskom preklade z 19. st.
Vo svojom voľnom čase na noviciáte Timkovič prečítal tvorbu viacerých
najmä gréckych cirkevných Otcov, ktorá tam bola dostupná v knižnici. Bola v staroruských prekladoch. Prečítal polovičku rozsiahlej tvorby sv. Jána Zlatoústeho
(+407), celú tvorbu sv. Gregora Naziánskeho-Bohoslova (+390), sv. Jána Kassiana
(+430), sv. Jána Listvičnika-Klimaka (+649), sv. Teodora Studitu (+826) a sv.
Simeona Nového Bohoslova (+1022). Tiež slávneho pravoslávneho Teofana Zatvornika (+1894). Robil si pritom výpisky na metodologické kartičky podľa príkladu
svojho bývalého (v rokoch 1987-1988) špirituála v Nepomucene a neskoršieho moravského kardinála o. Tomáša Špidlíka, SJ.
Všetky knihy čítal na odporúčanie vyše 75-ročného o. Juliana J. Katrija,
OSBM (1912-2000), ktorý žil v monastyre a veľmi sa tešil záujmu Timkoviča
o cirkevných Otcov. Polovica hore uvedených Otcov nebola dostupná v monastyrskej
knižnici, ale bola priamo v osobnej knižnici o. J. J. Katrija, OSBM, ktorý ich nakúpil
v priebehu svojho života za veľké peniaze, lebo sa jednalo o starotlače. Sv. Bazila
Veľkého (+379) po ukrajinsky už Timkovič mal prečítaného počas štúdií filozofie
v Ríme (1988-1989), preto ho tam nečítal. Brazílski spolubratia v tom istom voľnom
čase v noviciáte popíjali návykový čaj šimaron a pritom do nekonečna vyprávalibalakali o všetkom možnom i nemožnom.
Pri čítaní týchto starodávnych kníh bolo zaujímavé, že viaceré z nich boli vytlačené ešte v 19. storočí a boli v nich všeliaké zápisy a poznámky ich bývalých
ruských vlastníkov, ktorí v danom čase žili na americkej Aljaške. Skoro všetky strany
boli pokapané pravým včelým voskom, lebo ich ten-ktorý ruský pravoslávny mních
na Aljaške čítaval vo svojom zrube len pri sviečke... Bol to zvláštny, nezabudnuteľný
pocit držať v ruke a čítať takúto knižku. Timkoviča pri čítaní napĺňala bázeň a obdiv
k predchádzajúcim vlastníkom – podvižnikom (hrdinom v mníšskych čnostiach).
Aljaška nebola vtedy totiž súčasťou USA, ale pravoslávneho cárskeho Ruska a ruský
cár ju neskôr za pár tisíc dolárov predal Spojeným štátom, lebo si myslel, že Aljaška
je o ničom... Krátko nato však tam Američania objavili obrovské náleziská zlata
a začala v románoch Jack-a London-a opisovaná zlatá horúčka...
Timkovič sa naučil rýchlo čítať ešte počas svojich štúdií na Vysokej škole
veterinárnej v Košiciach, kde bolo potrebné na skúšky vo veľmi krátkom čase
naštudovať hrubočizné knižky v češtine, či slovenčine. Pri čítaní Otcov Cirkvi sa
ponáhľal aj preto, lebo vedel, že tieto drahocenné knihy nebude mať možnosť čítať
nikde inde. Neboli to bežne dostupné knihy. Chcel čo najlepšie využiť svoj čas
jednoročného pobytu v Glen Cove. Knihy boli väčšinou vydané koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia – v tzv. zlatej ére prekladov z gréčtiny do staroruštiny ruskými
pravoslávnymi mníchmi z Hory Athos. Tak sa Timkovič naučil okrem iného aj staroruštinu. Pri čítaní prvej knihy značnej časti slov nerozumel, ba nedali sa ani vyhľadať v nijakom ani ruskom a ani staroslovanskom slovníku... Ale z obsahu sa postupne dovtípil ich význam a tak sa im naučil rozumieť. Potom už rozumel všetko.
Zlatá éra ruského pravoslávia
O tej zlatej ére ruského pravoslávia na konci 19. a začiatku 20. storočia ho
poučil už hore spomínaný o. Julián Jakov Katrij, OSBM. Staručký Katrij prebýval
v Glen Cove dlhé roky a bol veľmi aktívnym baziliánskym autorom mnohých duchovných kníh o liturgike a Otcoch Cirkvi... Jednoducho povedané a zhrnuté: Rusi
mali svoj ruský monastyr na gréckom mníšskom polostrove Hora Athos. Tamojší
mnísi ovládali perfektne nielen svoju materinskú ruštinu, ale aj gréčtinu a vo voľnom
čase robili preklady starodávnych gréckych cirkevných Otcov do ruštiny a vydávali
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ich knižne. Dané knihy sa potom následne predávali v Rusku, a tak došlo skrze písané
slovo k oživeniu duchovnosti ruského pravoslávia. Po buržoáznej revolúcii v Rusku,
teda po roku 1905 už však všetko išlo dolu vodou, aj čo sa týka intelektuálneho života
v ruskej pravoslávnej Cirkvi.
Podľa o. Katrija, všetky patrologické knihy, ktoré vydali ruskí pravoslávni
v druhej polovici 19. storočia, a to až do roku 1905, boli absolútne nehynúcej kvality

V rozličných zákutiach monastyra sa v stenách nachádzali aj takéto záhadné stredoveké sochy
z pôvodného stredovekého kaštieľa tudorovskej doby. Foto z internetu.

a absolútnej objektivity. V tom čase totiž pravoslávni len intelektuálne budovali a nič
nebúrali a proti ničomu nebojovali. Po roku 1905 však nastali v Rusku nepokoje,
a preto sa už veľa kníh – do tlače pripravených prekladov z gréckych Otcov Cirkvi
nevydalo a po Októbrovej revolúcii v r. 1917 až dodnes sa už nevydalo absolútne nič.
A čo sa stalo s ruskými intelektuálmi – tvorcami hore menovaných kníh a odborníkmi
v teológii a gréčtine? Po roku 1917, ak ich nevystrieľali, skončili na Sibíri – a tí žijúci
v Grécku na Hore Athos? Znechutení vymreli. Už nemali totiž elán na ďalšie preklady, keď ich knižky nevydávali, nemali pre koho knihy prekladať. Hranice socialistického Ruska s ateistickým režimom boli po roku 1917 nepriedušne uzavreté. A ruské monastyry na Atose postupne vymierali, lebo nemali dorast z Ruska...
Knihomoľ, ktorý prešacoval obrovskú baziliánsku knižnicu v USA
Medzi stredovekým kamenným monastyrom (prevezeným doslova a do písmena z Anglicka do USA) a blízkym, asi pol kilometra vzdialeným morom baziliáni
v Glen Cove dobudovali novú prízemnú budovu – modernú knižnicu, kde uskladňovali knihy po zomrelých kňazoch – rozličné dary nielen od baziliánov, ale aj svetských kňazov z celých USA... V tejto knižnici boli knihy povykladané na mnohých
kovových regáloch vysokých asi dva metre, ale neboli zaevidované... Všetky tieto
knihy Timkovič s dovolením od ihumena o. M. Popadiuka, OSBM, vo svojom
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voľnom čase prešacoval... Jeho spolubratia novici a scholastici v tom čase hrávali futbal, či popíjali šimaron a Timkovič sa hrabal medzi knihami... Knihy, knihy a zas
knihy. Narazil tam aj na vzácne hrubé stredoveké rukopisné knihy znotovaných starodávnych rusínskych piesní a pod. – ale tie boli pomiešané s inými modernými
knihami. Jednoducho knihy naukladané v regáloch bez ladu a skladu a bez akéhokoľvek systému...
Stredoveká kamenná stavba monastyra – bývalého anglického kaštieľa, kde
všetci novici spolu s magistrom noviciátu i ihumenom monastyra bývali, bola veľmi
dobre zaizolovaná od spodnej vody, takže jej pivničné priestory boli absolútne suché
a k tomu ešte aj vykurované... V jednej obrovskej pivničnej miestnosti boli napríklad
na mnohých starých kovových regáloch len samé hrubou vrstvou prachu pokryté
zviazané unikátne dobové časopisy formátu A3, väčšinou vydávané v USA... Všetky
boli z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Jednalo sa nielen o náboženské,
ale aj v danom čase bežné politické denníky tlačené po ukrajinsky či rusínsky
azbukou, iné neskôr po rusínsky latinikou... Všetko príkladne zviazané do obrovských
kníh – kompletné ročníky... A jednalo sa väčšinou o denníky!!! Na začiatku 20.
storočia v USA žilo niekoľko miliónov čerstvých rusínskych prisťahovalcov
z Uhorska či neskôr z Československa – a vydávali vo svojej materinčine dokonca
svoje denníky!!! Tak isto Ukrajinci z Haličiny. Nie týždenníky, nie mesačníky, ale
denníky! To bola sila rusínskej a ukrajinskej kultúry. Spočiatku boli písané rusínsky
azbukou, potom rusínsky len latinikou, potom obojjazyčne – teda aj po anglicky...
kým sa ľudia tlakom úradov a školskou politikou nezasimilovali a nestali
čistokrvnými anglicky hovoriacimi Američanmi. Denníky sa postupne zmenili na
týždenníky, mesačníky a potom zanikli... To všetko bolo vidieť na tých denníkoch
a časopisoch... Je to historický číselne neoceniteľný poklad zachytávajúci do najmenších podrobností a detailov zánik slovanskej kultúry Rusínov a Ukrajincov na pôde
USA v priebehu niekoľkých desaťročí. To všetko bolo zachované v ukrajinskom baziliánskom monastyre v Glen Cove ešte v rokoch 1989-1990, keď tam robil svoj baziliánsky noviciát Timkovič!
Isusova modlitba – celoživotná opora a žriedlo optimizmu
Magister noviciátu o. Filip P. Sandrick, OSBM, učil svojich novikov typicky
baziliánsku, tzv. modlitbu Isusovu. Jej znenie je:
Hospody Isuse Christe, Syne Božyj, pomiluj mja hrišnoho
a má sa opakovať neustále – počas celého života. Keď nie ústami, tak aspoň v mysli.
Túto modlitbu sa od vtedy Timkovič modlil veľmi často, a to nielen na noviciáte, ale
aj po celý svoj život. Obetavý magister novikom vlastnoručne vyhotovil špeciálne
čotky s 2x25 zrniečkami a porozdával im ich. A konkrétne tieto čotky od o. Filipa P.
Sandricka, OSBM, Timkovič nosieval pri sebe a modlil sa na nich dvadsaťštyri (24)
rokov, kým sa mu nerozpadli. Magister ich naučil aj ako čotky jednoducho špeciálnym uzlom vyrábať. Každý mních a každý kňaz potrebuje nejakú vyššiu duchovnosť
v nejakom jej čo najčastejšom prejave. Tou duchovnosťou, ktorá Timkoviča držala
nad vodou i v časoch neľahkých, bolo meno Boha-Stvoriteľa: Hospoď (YHWH). Kto
bude vzývať meno Hospoďne, bude spasený – je neomylný prísľub Sv. Písma (Sk 2,
21:	
   Každý,	
   kto	
   bude	
   vzývať	
   Pánovo	
   meno,	
   bude	
   spasený). To je vlastne zmysel
Isusovej modlitby: Hospoď Isus Christos a modlitba plná pokory adresovaná k Nemu.
Keby sa Timkovič na noviciáte nenaučil nič, len túto modlitbu, naučil by sa veľmi
veľa. Jej vrúcne užívanie je totiž zárukou spásy, zárukou večného šťastia, večného
života.	
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Bohaté ovocie Isusovej modlitby – zázračné vyslyšanie
V prvej polovici r. 1990
sa Timkovič privátne vo svojej
izbe tesne pred spaním, pod vplyvom čítaných Otcov Cirkvi, začal
modliť tak, že urobil najprv 33 (=
dĺžka pozemského života Isusa Christa)
dozemných poklonov spojených
s modlitbou Isusovou. Poklony
i modlitbu obetoval zato, aby
Hospoď Boh na príhovor baziliána sv. svjaščenomučenika (vteVo svojom kratučkom voľnom čase sa Timkovič tu pred
dy ešte nebol blahorečený) Pavla
monastyrom prechádzal a modlil Isusovu modlitbu.
Petra Gojdiča, OSBM, urobil
nejak tak, aby sa jeho rodný brat
Andrej Timkovič (1959) – zarytý redemptorista, stal baziliánom. Aby prestúpil z 250
ročnej kongregácie, od latinských redemptoristov do najstaršieho rádu na svete, ku
gréckokatolíckym baziliánom a bratia boli spolu. Podobne sa modlila aj jeho mama
Gizela Timkovičová (1927-2000), ktorá žila v Košiciach v Československu. Ona
chcela, aby obaja jej synovia boli spolu u baziliánov. Situácia s jeho bratom Andrejom Timkovičom bola v tomto ohľade totálne beznádejná, lebo to bol tvrdohlavý redemptorista a redemptoristov (ktorí mu mimo iného dali práve naopak oficiálny príkaz pretiahnuť jeho mladšieho brata k nim) v žiadnom prípade nechcel opustiť a prejsť ku gréckokatolíckym baziliánom. Matka s bratom boli spojení v rovnakom modlitebnom úmysle nezávisle od seba a bez toho, aby sa o tom dohodli, v tom organizovali, či povzbudzovali.
Po pár mesiacoch modlitby počas vyššie uvedených dozemných poklonov
spojených s Isusovou modlitbou: Hospody Isuse Christe Syne Božyj, pomiluj mja hrišnoho, Timkovič naraz pri srdci pocítil zvláštny lahodný pocit a počul hlas:
— Si vyslyšaný, - hneď po tom Timkoviča naplnil veľký pokoj.
O pravdivosti onoho mimozemského posolstva bol natoľko presvedčený, že
odvtedy už len ďakoval Hospodu Bohu a svjaščenomučenikovi Gojdičovi za vyslyšanie modlitby...
Keď sa ešte predtým pri nejednej príležitosti s bratom Andrejom Timkovičom
bavili ešte v Ríme o jeho prestupe od latiníkov ku gréckokatolíkom, tak to jeho brat
rozhodne odmietal a tvrdil, že jeho miesto je medzi redemptoristami. Jednoducho
nebolo nijakej ľudskej šance, aby sa niekedy stal baziliánom. A tu naraz, pri tejto
modlitbe ubezpečenie, že je vyslyšaný. A Timkovič tomuto hlasu veril. Nikto mu
o tom nič nepísal, nič nehovoril... O tejto téme sa bál písať a overovať ju u svojho
brata Andreja Timkoviča, ktorý bol u redemptoristov v Ríme, lebo táto téma bola
medzi nimi už beznádejne uzavretá. Andrej Timkovič, zdalo sa, zostane redemptoristom a basta fidli... A predsa veril vnútornému hlasu, že sa jeho brat už stal baziliánom.
Aby čitateľ nebol zbytočne naťahovaný, keď Timkoviča po jeho prílete do Ríma jeden z baziliánov (br. Giuseppe Furtuna, OSBM, 1960) viezol koncom júna
1990 z rímskeho letiska Fiumicino do monastyra na Via San Giosafat, tak sa ho Furtuna tajnostkársky opýtal, či vie, že jeho brat Andrej Timkovič, prestúpil k baziliánom
a čaká ho v monastyre. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, zaváhal, ako pravdivo odpovedať na túto otázku. Od ľudí to totiž nevedel, ale od nadprirodzeného hlasu v srd-
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ci, to však už vedel. Aby neurazil Pravdu, tak Furtunovi odpovedal, že o tom už vie a
tým diskusia v aute o tejto téme skončila...
Veď keď dvaja rodní bratia sv. Cyril a Metod toho spolu tak veľa dokázali, či
nedokážu to dvaja bratia Timkovičovci? A skutočne, ak by neboli spolu – tak by
neboli spolu vydali toľko odborných kních a toľko odborných teologických a historických článkov. Jeden druhého hecovali, povzbudzovali a jeden druhému čítali texty
pripravené na publikovanie a nezištne ich opravovali, vylepšovali... Možno ak by obaja neboli u baziliánov, tak by ani jeden z nich nevydal ani jednu knihu...
Zloženie jednoročných baziliánskych sľubov
Prvé baziliánske sľuby Timkovič zložil v materskom monastyre v USA 18.
júna 1990 a hneď nato sa vrátil do Ríma, lebo mu končili pobytové víza v Amerike.
Ihumen o. Mavrekij Popadiuk, OSBM, mu dal na potreby v Ríme 300 dolárov plus
mu vrátil asi 200 dolárov, čo mu dal na cestu rímsky ihumen o. Severian
Yakymyshyn, OSBM a Timkovič ich odovzdal, keď prišiel do Glen Cova... Bolo to
od neho veľmi pekné a milé otcovské gesto. Timkovičovi dobre padla otcovská
starostlivost ihumena. Povedal mu, že peniaze sú len jeho – na potreby v škole...
Ostatní baziliáni, tí čo už študovali v Ríme mu poradili, že oni, v zhode so sľubom
chudoby, podobné peniaze odovzdajú rímskemu ihumenovi o. S. Yakymyshynovi,
OSBM, a potom, keď niečo potrebujú, tak on im z týchto peňazí dáva... Tak urobil aj
Timkovič po svojom príchode do Ríma a 500 dolárov odovzdal rímskemu ihumenovi,
ale s ním to vypieklo akosi inak – o čom bude spomenuté ďalej.

Z prava mladý Timkovič a prešedivelý protoihumen Americkej provincie baziliánov o. Bernard
Pančuk (Panczuk), OSBM v Ríme na baziliánskej oslave v júni 1989 – tesne pred odchodom
Timkoviča na noviciát do Ameriky.
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Návrat do Ríma po jednoročnom pobyte v USA
Na letisko v New Yorku ho viezol osobne sám protoihumen Americkej baziliánskej provincie o. Bernard J. Panczuk, OSBM (1937), čo bola pre Timkoviča
veľká česť. V aute sa ho pýtal, či sa naozaj chce vrátiť ako bazilián do Č eskoslovenska a či si to nerozmyslel a nechce ostať v Americkej provincii a po skončení
štúdií pôsobiť v USA. Keď bol Timkovič celý rok na noviciáte v USA, protoihumen
i všetci ostatní mnísi s večnými sľubmi ho ignorovali, a správali sa k nemu ako k
nie vlastnému. Dokonca pár týždňov predtým ten istý protoihumen robil kánonickú
vizitáciu všetkých baziliánov v noviciátskom dome v Glen Cove a s Timkovičom sa
ani len neporozprával – tváril sa, akoby tam Timkovič vôbec nebol, ako by bol
vzduch... A teraz naraz v aute pri ceste na letisko sa ho pýtal, či sa chce stať členom
baziliánskej provincie v USA... Socializmus padol pol roka predtým, a tak sa Timkovič mohol už vrátiť domov do Č eskoslovenska... preto mu odpovedal, že chce
pomôcť v Československu. Bol tam dlhé roky socializmus, čo zapríčinilo chronický
nedostatok kňazov. Po poďakovaní sa a srdečnom rozlúčení sa definitívne rozišli...
Timkovič nastúpil do lietadla a odletel do Ríma.

Foto z r. 1991. Baziliáni úplne prvý vľavo blonďák Vasiľ Reťkva, šiesty bradatý zľava magister o.
Filip Sandrick a úplne prvý z prava ihumen o. Mavrekij Popadiuk.

Noviciát v Glen Cove bol najkrajším a najšťastnejším rokom v živote Timkoviča
Pár mesiacov pred noviciátom Timkoviča ho v Ríme o. Porfirij Pidručnyj,
OSBM (1941), povzbudzoval, aby sa cesty do neznáma a noviciátu nebál... že obyčajne, keď sú baziliáni starí, tak na svoj noviciát spomínajú ako na najkrajší čas vo
svojom živote. A Pidručnyj mal pravdu. Timkovičov jednoročný noviciát v Glen Cove v USA bol jeho najkrajším rokom v živote. V izolácii od sveta, bez starostí
bežných vo svete, často v modlitbách a tichosti, v spoločenstve so sv. patrologickými
Otcami Cirkvi prostredníctvom čítania ich kníh; s jemnými dotykmi so svetom prostredníctvom cieľavedome vyberaných akčných filmov na videu na meniny spolubra-
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tov a s asi piatimi jednodňovými pobytmi-výletmi v spoločenstve so spolubratmi
a magistrom noviciátu do šialeného a morálne skazeného New Yorku.
Vo vyše 20 miliónovom veľkomeste New York boli novici na výlete len párkrát (navštívili dnes už neexistujúce dvojičky – neskôr zničené v teroristickom útoku
z 11. septembra 2001, sochu Slobody, budovu OSN, majestátne Metropolitné
múzeum s veľmi bohatou expozíciou egyptských mumifikovaných faraónov...), a úplne náhodne na uliciach videli homosexuálov neprirodzene a odporne sa lížucich po
tvári, verejne a bez hanby, či mladú prostitútku, ktorá sa na ulici ponúkala baziliánskym novicom práve prechádzajúcim naokolo... Timkovič vtedy nevedel o čo sa jedná, ani ho nenapadlo, v čom sa im ponúka... Magister noviciátu vtedy s nimi nebol
a novici poblúdili v New Yorku. Zaregistroval len hurónsky smiech spolunovicov
a nadávky onej ženy za nimi... Až pozdejšie mu jeden z nich (Vasiľ Reťkva, OSBM)
vysvetil, o čo sa jednalo a že za nimi hrešila, lebo hromadné odmietnutie v nej
vyvolávalo pocit menejcennosti, veď sa ponúkala len za 5 dolárov... Novici, chlapi
ani jedle, vtedy boli oblečení v civile, a preto si nevedela vysvetliť, čo sa deje, a prečo
ju tak nevšímavo obišli – z jej zorného uhla ponížili. Smiech z ich strany bola však asi
len nejaká forma obrany pred nečakanou nemravnou ponukou...
o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
19. apríla 2015, Košice, Slovensko
www.spravy.narod.ru 	
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