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Z Aleppa do Berlína: bratia utekajú pred občianskou vojnou 
 
 
Pred nami je dva a pol milióna štvorcových kilometrov Stredozemného mora. Šiesti mladí muži zo 
Sýrie, štyria bratia s dvoma priateľmi, utekajú pred občianskou vojnou. Po 15 hodinách sa na 
horizonte objavia dve lode: talianska pobrežná hliadka. Migranti začnú vyvolávať: Taliansko! Prevezú 
ich na ostrov Lampedusa. V prijímacom stredisku je zrazu jasné, aký veľký je príliv migrantov na 
tento malý taliansky ostrov. Úrady bratov prevážajú na Sicíliu, kde ich prepustia. Prvým nočným 
vlakom cestujú do Milána. Tu ich prvý raz stretáva televízny štáb stanice Hlas Ameriky: nervóznych, 
vyčerpaných, ustráchaných, sediacich na chladnej mramorovej lavici v zdobených priestoroch 
milánskej stanice. Najstarší brat opisuje ich cestu.  
 
 „Ušli sme do Jordánska a odtiaľ do Alžírska. Potom sme ilegálne prešli do Líbye; trvalo nám päť dní, 
kým sme prešli púšťou. Bolo to veľmi ťažké. Päť dní blízko smrti. Dostali sme sa do Tripolisu a odtiaľ 
do Sabrathy. Tam sme mali veľa problémov, lebo priekupníci nás okradli. Ušli sme a nasadli sme na 
loď do Lampedusy.“ 
Hovorí, že plavba bola hroznejšia než vojna, ktorá zúri u nich doma. „Bola to plavba smrti. Prestávaš 
myslieť. Nemyslíš na nikoho, na nič, dokonca ani na seba. Na tejto ťažkej ceste žiješ z minúty na 
minútu. Je to veľmi čudný pocit.“ 
 
Štyria bratia s dvoma priateľmi cestujú nočným vlakom do Nemecka. Otec týchto bratov je už v 
Berlíne, ktorý je aj ich cieľom. Mama je stále v Sýrii.    
„V Sýrii sme stratili budúcnosť. Dúfame, že nateraz ju nájdeme v Nemecku a že situácia v Sýrii sa 
zlepší a my sa vrátime domov.“ 
Pár minút pred odchodom si pozbierajú veci a smerujú na nástupište. Žiadajú televízny štáb, aby ich 
pri nastupovaní nefilmoval. Podľa európskeho práva musia utečenci požiadať o azyl v prvej krajine, 
do ktorej prídu. Polícia niekedy prehľadáva vagóny a posiela migrantov späť do Talianska. O 
budúcnosti bratov sa rozhodne v tomto vlaku. Dva dni sme o nich nič nepočuli. Potom prišla do 
redakcie správa: bratia sa dostali do Mníchova. Noc strávili v utečeneckom útulku a teraz sú vo vlaku 
smerujúcom do Berlína. Vo vlaku sa nám podarilo na krátko stretnúť sa: cítiť úľavu a nadšenie. „Už sa 
neviem dočkať, keď sa stretnem s otcom po šiestich rokoch odlúčenia. Dúfam, že čoskoro uvidím aj 
mamu a zasa budeme rodina, všetci spolu.“ 
 
Najstarší brat poslal do redakcie videozáznam stretnutia s otcom na staničnom nástupišti v Berlíne. V 
európskej migrantskej kríze je veľa nešťastia. Nájsť riešenie nebude ľahké. Aspoň pre týchto bratov a 
ich priateľov mal však útek pred vojnou cez púšť a oceán šťastný koniec. 
 
 


