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Na úvod   
 
   Kdesi som počula, že východniari 
vzdychajú omnoho častejšie ako 
zvyšok Slovenska. Za správnosť tejto 
informácie neručím, no je pravda, že to 
známe „ach jaj“, „bože, bože“, „ta čo 
už“ počujem ozaj často. Keď som sa 
pred časom stretla v Košiciach s istým 
milým pánom z Bratislavy, spýtal sa ma, aká je nálada v 
našom meste. Odpovedala som: „Všetci len vzdychajú 
a sťažujú sa. Odjakživa to je u nás tak. Pritom na svete 
existujú milióny ľudí, ktorí majú skutočné dôvody na 
sťažnosti. My k nim určite nepatríme, len si nechceme 
pripustiť, že by mohlo byť aj horšie. Oveľa horšie.“
   Práve dnes sme svedkami toho, že tí, ktorí majú na 
sťažnosti právo, prestali nečinne doma vzdychať a dali 
sa do pohybu. Tlačia sa do vlakov a autobusov; keď 
matky vidia, že samy sa už dnu nezmestia, strčia tam 
aspoň svoje deti. Tisíce ľudí putujú moriami a mestami, 
zapchávajú diaľnice, napĺňajú provizórne tábory. Celý 
svet ich nazýva utečencami. Obrázky z ich hromadných 
presunov, správy o úmrtiach, pochopenie zúfalstva, 
ktoré ich prinútilo k tomuto exodu, to všetko mi pripomí-
na transporty Židov do koncentračných táborov počas 
2. SV. S tým rozdielom, že oni boli k tomu prinútení, kým 
dnešní utečenci to všetko robia dobrovoľne alebo ak 
chcete – „dobrovoľne“.
    S Jurajom Šústom na Indulone 10 sme sa bavili o 
tom, ako sa kresťanská Európa zmenila. Dnes sa jej tvár 
mení ešte viac. A my s ňou. Ako kresťania alebo aspoň 
ich potomkovia, ako Európania, ako skauti. Občas, keď 
počúvam o rôznych sporoch ohľadom Boha v našej 
skautskej idei, a potom o špekuláciách, ako to obísť, 
aby sme s tým Bohom náhodou neboli konfrontovaní, 
pripadá mi to, akoby sme aj my sami boli utečencami v 
našom vlastnom skautskom svete.
   Indulona 12 nemá byť o úteku, ale skôr o návrate k 
starým tradičným skautským, slovenským i európskym 
hodnotám. Práve preto si posvietime na naše dejiny, na 
skauting, aký bol v dobe svojho vzniku a na nadčasovosť 
jeho základnej príručky Scouting for boys. V odbočke sa 
dotkneme zaujímavej témy originálnosti i falzifikátov vo 
výtvarnom umení. Týmto všetkým nás prevedú vzácni 
hostia – novinár Jaroslav Daniška, ex-náčelník SLSK 
Ján Pokorný (Johany) a poslanec NR SR a súdny znalec 
obrazov Marián Kvasnička.
   Ďakujem predovšetkým týmto trom pánom, že prijali 
pozvanie na Indulonu 12 a strávia s nami pár hodín či dní 
zo svojho vzácneho času. Ďakujem tiež spoluorganizáto-
rom, pomocníkom a všetkým účastníkom, skalným i tým 
novým. Nech nám všetkým tento víkend padne na úžitok.

                                                      Juháska
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staré bezcenné obrazy s autentickým plátnom, rámom a patinou. Pritom nemu-
sí ísť ani o stopercentné falšovanie, ale o voľné spracovanie motívu s typickými 
rysmi autora, čím sa vlastne vytvára nové dielo a ponúka sa na predaj ako no-
voobjavené. Podľa I. Melicherčíka túto činnosť do veľkej miery povzbudzuje aj 
naše zákonodarstvo, ktoré je proti tomu absolútne bezmocné. Aj keď sa vie, že v 
obehu je množstvo falzifikátov, zákony, ktoré by tento obchod mohli postihovať, sú 
nedostačujúce.

Certifikát pravosť nezaručuje

 “Prešiel som niekoľko súkromných zbierok na Slovensku a môžem potvrdiť, 
že na stenách zberateľov visia desiatky falzifikátov,” konštatuje I. Melicherčík. 
Postupne sa títo zberatelia stávali opatrnejšími, radili sa pri kúpe s odborníkmi 
a v poslednom čase si už diela dávajú ohodnocovať, snažia sa získať certifikát o 
ich pravosti. “Osobne som voči potvrdeniam a certifikátom skeptický. Sám som sa 
totiž presvedčil, že sú to niekedy bezcenné papiere, aj keď sú tam podpísaní dvaja 
či traja renomovaní kunsthistorici alebo súdni znalci. Túto oblasť považujem, aj 
keď je to dosť silné slovo, za skorumpovanú, za výnosný podnik. Uvedomujem si, 
že sa týmto tvrdením môžem niekoho dotknúť, samozrejme nehovorím o všetkých 
znalcoch. Tvrdím to však na základe mojich praktických skúseností, ktoré mi nikto 
nevyvráti.” Jednou z takýchto skúseností bol obraz Majerníka, ktorý mal v Prahe 
certifikát od dvoch renomovaných českých kunsthistorikov. V Bratislave však traja 
znalci potvrdili, že ide o falzifikát.
 Počas vyše 20-ročnej zberateľskej činnosti sa Ivan Melicherčík vo veľkej 
miere opieral o svoju intuíciu: “Ale nie je to len slepá intuícia alebo samoúčelné 
presviedčanie sa o pravosti diela. Človek musí byť podkutý určitými informá-
ciami, skúsenosťami, kontaktom so zberateľmi, umelcami a napokon aj určitými 
znalosťami z výtvarnej kultúry.”
 Začiatočník alebo neskúsený zberateľ to má teda ťažké. Keď ide o veľkú 
a vážnu kúpu, kde sú v hre tisíce eur, mal by sa poradiť s odborníkmi. Musí však 
nájsť inštitúcie, ktoré nie sú podplatiteľné a vlastne im v tomto prípade ani nejde 
o peniaze. Podľa všetkého jednou z možností bude Spolok priateľov Slovenskej 
národnej galérie. Okrem iných služieb tohto spolku bude náplňou práce práve 

odborné ohodnocovanie 
diel, posudzovanie, ex-
pertíza, zisťovanie prav-
osti či nepravosti.

ht tp: / /hn.hnonl ine.sk/
prilohy-197/postkomuni-
sticke-krajiny-su-rajom-
obchodnikov-s-falzifikat-
mi-61655
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 Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia bola v Múzeu krásnych  umení v 
Budapešti nevšedná výstava falzifikátov. Návštevníci mohli porovnávať vedľa seba 
originály slávnych maliarov s ich napodobeninami. Múzeum im ponúklo asi dva 
tucty falzifikátov, ale aj množstvo variantov, verzií a napodobenín. Ako by vyzerala 
podobná výstava dnes, keď je na trhu s umením čoraz viac falzifikátov, ktoré sú 
stále rafinovanejšie a dokonalejšie?
 Najnovšie analýzy Interpolu dokazujú, že asi polovica diel na európskom 
trhu s umením sú falzifikáty. Galeristi napríklad v Nemecku sú zhrození množstvom 
surových imitácií, ktoré v posledných troch rokoch zaplavili ich trh. Tento región bol 
v porovnaní s inými európskymi štátmi dosť sterilný, a keď spadli politické bariéry, 
objavil sa v obehu obrovský počet falzifikátov. Pritom sa nefalšujú len starí majstri, 
ale už aj moderní, súčasní umelci. Falšovanie sa prenieslo aj do grafiky, v ktorej 
má Nemecko skutočne dlhú tradíciu. Technika falšovateľov je taká perfektná, že 
pri konfrontácii nerozoznajú ani renomovaní galeristi falzifikáty od originálov.

Falzifikátori odzrkadľujú umelecký vkus doby

 Čas vynaložený na vytvorenie falzifikátu musí byť dobre zaplatený, to 
znamená, že zarobiť sa dá iba na menách veľkých. Preto prichádzajú na náš trh 
mnohé “novoobjavené a zaručene pravé” diela Martina Benku, Miloša Bazovs-
kého, Mikuláša Galandu a ďalších predstaviteľov najmä slovenskej moderny – tí 
sú najžiadanejší. Okrem toho málokedy ide o grafiky alebo artefakty, takmer vždy 
sú to oleje. “Vždy sa začína s veľkými sumami, ale keď falzifikát prejde rukami 
niekoľkých zberateľov či galérií a vráti sa, cena spadne až o dve tretiny napriek 
tvrdeniu, že je to originál,” hovorí jeden z najvýznamnejších slovenských zberateľov 
umenia Ivan Melicherčík.
 “Niektoré falzifikáty sú skutočne dokonalé. V Prahe som videl kresby vy-
dávané za Galandove práce, ale rozbor papiera odhalil, že ide o falzifikáty. Papier 
bol totiž vyrobený až po maliarovej smrti.” O tom, že Galandove diela bývajú stre-
dobodom záujmu obchodníkov s falzifikátmi, svedčí aj pokus predať jeden takýto 
obraz prostredníctvom aukčnej siene na Slovensku. “V katalógu aukcie sa objavil 
Galanda z mojej zbierky, resp. jeho obraz nakreslený podľa reprodukcie, ktorú 
mám v jednej publikácii. Dva dni pred dražbou som upozornil majiteľov aukčnej 
siene, že ide o falzifikát,” spomína I. Melicherčík.
 Finesy falzifikátorov sú stále zákernejšie, používajú dôveryhodnejšie tech-
niky, vedia narábať s patinou, dopĺňajú staré plátna určitými charakteristickými rys-
mi tvorcu. Vykupujú staré katalógy známych autorov a podľa nich premaľovávajú

Postkomunistické krajiny 
sú rajom obchodníkov s falzifikátmi

Zora Lilová

Kto sú naši hostia

Jaroslav Daniška

-  narodil sa v roku 1977 v Považskej 
Bystrici,
- študoval politické vedy na Trnavskej 
univerzite, Karlovej univerzite v Prahe a na 
Varšavskej univerzite,
- je šéfredaktorom revue Impulz, redak-
torom v konzervatívnom denníku Postoj a 
spolupracuje s Kolégiom Antona Neuwirtha a 
Spoločenstvom Ladislava Hanusa,
- píše o politických, spoločenských a 
náboženských témach,
- dvakrát do mesiaca moderuje diskusnú 
reláciu na rádiu Lumen – Zaostrené,
- v minulosti pôsobil ako poradca ministra 
vnútra, v Ústave pamäti národa a ako redaktor a editor časopisu Týždeň,
- je ženatý, otec troch detí, žije v Pustých Úľanoch.

Ing. Ján Pokorný (Johany)
(na fotke s vnučkou)

- narodil sa 14. 2. 1958 v Kremnici, v 
slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom 
meste,
- študoval na gymnáziu v Kremnici, 
potom na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v 
Bratislave (dnes STU),
- je ženatý, má manželku Anku, syna 
Michala (33), Mateja (31), dcéru Katku (25) a 
vnučku Paulínku (2,5),
- skautský oddiel viedol cca 10 rokov, 
spoluorganizoval a absolvoval 16 táborov,
- 1996 – 1999 bol Kmeňovým vodcom 
SLSK, potom náčelníkom SLSK celých 8 rok-
ov,
- záľuby: príroda, knihy a filmy, hudba, elektrotechnika atď.
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PhDr. Marián Kvasnička

- narodil sa v 12. 7. 1955,
- člen výboru pre kultúru a médiá (NR SR),
- člen osobitného kontrolného výboru na 
kontrolu vojenského spravodajstva (NR SR),
- od roku 2012 člen predsedníctva KDH,
- predseda poradného zboru Národného 
osvetového centra pre kresťanské tradície,
- od roku 1990 súdny znalec pre výt-
varné umenie,
- kurátor medzinárodného sympózia 
ORA ET ARS na Skalke pri Trenčíne,
- textár (gospelové kapely na Slovensku),
- člen liturgickej hudby – cirkevné školy, 
KDH,
- pedagóg a riaditeľ cirkevných škôl 
(1991-2010).
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Na pamiatku od vzácnych hostí
(miesto na podpisy a venovania)

Jaroslav Daniška

Ján Pokorný

Marián Kvasnička
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 Alfréd Wetzler prežil celý ďalší život v Bratislave. Už v roku 1945 tu napísal 
brožúru Osvienčim, hrobka štyroch miliónov ľudí. Pracoval ako redaktor, potom 
robotník a napokon v oblasti obchodu. V roku 1964 napísal pod pseudonymom 
Jozef Lánik druhú knihu Čo Dante nevidel. 
 Správa Wetzlera a Vrbu bola jedným z prvých podrobných písomných 
dokumentov očitých svedkov popisujúcich holokaust. Potvrdila pravdivosť 
dovtedajších dohadov o nacistických koncentračných táboroch, ktorým sa často 
prisudzovala malá dôveryhodnosť, pretože hovorili o skutočnosti tak hrôzostrašne, 
že prekračovali predstavivosť verejnosti. Je zvláštne, že dnes na Slovensku tento 
významný dokument svetových dejín pozná len málokto. Pritom správa má miesto 
aj v dejinách Žiliny, keďže tu uzrela svetlo sveta.

http://zilina-gallery.sk/wiki



 Vysvetlil, aké zisky z toho Nemci mali, hlavne zo šperkov, peňazí, oblečenia, 
zlatých zubov, ale i vlasov či popola, ktorý sa používal ako hnojivo. Opísal vnútornú 
štruktúru táborov a využívanie Židov na otrockú prácu. Vypočúvanie trvalo tri dni. 
 Vrbove a Wetzlerove slová boli spísané do správy. Správa vznikala ta-
jne v kúpeľni za maskovanou skriňou. Počas jej písania ju Krasňanský s pomocou 
Gizely Steinerovej prekladal do nemčiny. Vznikla spojením oboch výpovedí. 27. 
apríla 1944 bola dokončená. Mala 32 strán. Predstavitelia Ústredne Židov ju mali 
odoslať na kompetentné miesta, čím mala varovať Európu pred pripravovanými 
deportáciami z Maďarska, ktoré Nemci vojensky obsadili v marci 1944.  
 Vrba a Wetzler zotrvali v Žiline do 15. mája. Toho rána sa totiž udialo ďalšie 
nemilé prekvapenie v ich živote. V Žiline zastavil vlak s „dobytčákmi“. Bol plný Židov 
z Maďarska. Ako je možné, že správa nepomohla zastaviť transporty? Historická 
veda dodnes neposkytla na túto otázku jednoznačnú odpoveď. Jednou z možných 
verzií je, že správa k vedeniu maďarských Židov nedorazila alebo že jej neverili. 
Časť historikov však zastáva názor, že vedenie vedome túto správu zatajilo. Fak-
tom je skutočnosť, že niektorí členovia vedenia sa snažili vyjednávať s Nemcami 
a vymeniť časť maďarského židovstva a, samozrejme, aj svoje vlastné rodiny, za 
peniaze a tovar, alebo možno len za prísľub, že budú mlčať, kam ich krajanov 
Nemci posielajú.
 Hrdinami tohto príbehu sú však iní muži. Po príchode do Žiliny im 
zabezpečili árijské „papiere“ na mená Jozef Lánik a Rudolf Vrba. Rudolf si 
toto meno ponechal a Alfrédovi sa stalo pseudonymom. Obaja si nedopriali ani 
čas na zotavenie. Chystalo sa Slovenské národné povstanie a navyše, ich správa 
nezastavila deportácie. Myšlienky zastaviť deportácie sa však nevzdali. Po troch 
týždňoch od napísania správy sa objavili v Bratislave, kde odovzdali svo-
ju kópiu bratislavskému rabínovi Weissmandelovi. Ten ju ďalej rozšíril do 
židovského výboru v Istanbule, Svetového židovského kongresu v Ženeve a 
prostredníctvom pápežského nuncia v Bratislave i do Vatikánu. V druhej polo-
vici júna sa prvýkrát dostala i na verejnosť – výťah z nej bol poskytnutý švajčiarskej 
a britskej tlači. Spojenci protihitlerovskej koalície však nikdy nevenovali podobným 
správam pozornosť a boli pasívni. Aj keď už predtým prenikali informácie o nacis-
tických zverstvách, chýbala im vôľa rokovať s nepriateľom alebo byť vojensky ak-
tívnymi v tejto oblasti. Zverejnenie Vrbovej a Wetzlerovej správy však odhalilo 
pravdu celému svetu a svetová mienka žiadala zastavenie vyvražďovania. 
Kým časť svetových mocností ostala pasívna aj naďalej, vlády neutrálnych štátov 
Švédska, Švajčiarska, Turecka a Vatikánu pohrozili Budapešti odvetnými opatre-
niami, k čomu sa pripojil aj prezident USA Franklin D. Roosevelt. Následne 6. júla 
rozhodol maďarský regent admirál Horthy o prerušení transportov.
 Cieľ, ktorý si Rudolf Vrba predsavzal, bol napokon splnený, hoci sa zach-
ránilo len okolo 200 000 maďarských Židov. Po prechode sovietskeho frontu a 
obnovení Československa začal Vrba študovať v Prahe vysokú školu. Napokon 
sa stal uznávaným profesorom v oblasti biochémie mozgu. V roku 1958 odišiel z 
Československa a pôsobil na univerzitách a vedeckých inštitútoch v Izraeli, Veľkej 
Británii, USA a Kanade. V roku 1963 sa rozhodol svoj príbeh vyrozprávať v knihe. 
U nás je dostupná len v českom preklade z roku 1998 pod názvom Utekl jsem z 
Osvětimi. Zomrel vo veku 82 rokov v kanadskom Vancouveri.
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 SKAUTI BY SA MALI PRIPRAVOVAŤ na to, aby mohli byť 
dobrými  občanmi svojej krajiny a sveta. Už v mladosti by ste mali 
vnímať všetkých ostatných chlapcov ako kamarátov. Pamätajte, či ste 
chudobní alebo bohatí, z mesta či z vidieka, musíte stáť bok po boku 
za svoju vlasť. Ak nedržíte spolu, škodíte svojej vlasti. Musíte na svoje 
rozdiely zabudnúť.
 Ak opovrhujete inými chlapcami len preto, že sú z chudobnejšej 
rodiny, ste snobi. Ak nenávidíte iných, lebo sa narodili bohatší, ste 
blázni. Každý z nás by mal zaujať vo svete miesto, ktoré si nájde, 
využiť ho čo najlepšie a s ostatnými ťahať za jeden koniec.
 Sme ako tehly v jednom múre, každý má v ňom svoje miesto, aj keď v takom 
veľkom múre sa môže zdať malé. No ak sa jedna tehla rozpadne alebo vypadne z múru, 
na ostatné je potom väčší tlak, objavia sa pukliny a celý múr sa začne kymácať.
 Nesnažte sa priveľmi presadzovať, lebo by vás čakali len sklamania bez konca. 
Pracujte pre dobro svojej krajiny alebo firmy, kde ste zamestnaní a keď budete takto 
pracovať, dostaví sa úspech aj uznanie, ktoré ste chceli. Snažte sa a môžete sa na to 
všetko pripravovať už v škole - stavajte sa svedomito k tomu, čo sa tam naučíte, nie 
preto, že by vás to bavilo, ale vašou povinnosťou voči vlasti je neustále sa zlepšovať. 
Pustite sa do matematiky, dejepisu, jazykov a s takýmto prístupom k učeniu to určite 
zvládnete.
 Nemyslite na seba, ale na vlasť a na to, čo dobrého prinesie vaša práca druhým.
KEĎ VYRASTIETE
 Až budete dospelí, budete mať hlasovacie právo, ktorým sa môžete podieľať na 
spravovaní svojej krajiny.
 Mnohí z vás si pomyslia, že by sa mali automaticky hlásiť k rovnakej politickej 
strane ako ich otec alebo kamaráti. Na vašom mieste by som to nerobil. Najprv by som 
vypočul všetky strany. Ak si vypočujete len jednu, budete určite súhlasiť, že to je tá 
pravá, a ostatné musia byť zlé. No vypočujte si aj ďalšie a možno prídete na to, že iná 
je tá správna a mýlila sa práve tá prvá.
 Mali by ste si teda vypočuť všetky strany a nedať sa presvedčiť len jednou. 
Porozmýšľajte nad tým ako praví muži a rozhodnite sa, ktorá z nich je najlepšia pre vašu 
vlasť - nie pre nejakú malú miestnu otázku - a voľte túto stranu, kým si plní záväzky a 
prospieva celej krajine.
 Mnoho ľudí sa nechá odlákať nejakým novým politikom s extrémnymi 
myšlienkami. Nikdy neverte nápadom jedného človeka, kým sa na ne poriadne nepoz-
riete zo všetkých uhlov pohľadu. Extrémne myšlienky málokedy prinesú niečo dobré; v 
dejinách nájdeme plno príkladov, ako sa niekde skúšali, ale vždy zlyhali.
Vaši predkovia tvrdo pracovali, neúnavne bojovali a ťažko umierali, aby pre vás vytvorili 
vlasť. Tak keď sa na vás pozrú zhora, nech vás nevidia poflakovať sa s rukami vo vreck-
ách a nerobiť nič pre blaho vlasti.
Začnite hrať! Hrajte zápas, každý na svojom mieste!

Obcianstvo (úryvok z knihy Scouting for boys)
lord Baden Powell
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Dnes už krutú pravdu o koncentračných táboroch poznáme asi všetci. Lenže vo 
vojnových rokoch bola situácia iná a ľudia vo vagónoch pre dobytok spočiatku ne-
vedeli, kam idú. Až vyše dvoch rokov od začiatku transportov zo Slovenska trvalo, 
kým sa svet dozvedel, čo sa tu v skutočnosti deje. A to vďaka dvom utečencom 
z Osvienčimu - Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi, ktorí pravdu podali for-
mou správy. Dnes je táto správa jedným z najvýznamnejších dokumentov dejín 
holokaustu. Dostala sa do rúk špičkám svetovej politiky tej doby, ale, žiaľ, nepo-
mohla úplne zastaviť deportácie.
 
 Rudolf Vrba, 
vlastným menom Wal-
ter Rosenberg, sa 
narodil v roku 1924 v 
Topoľčanoch. Študoval 
na gymnáziu, ale po 
vydaní „slovenskej 
verzie Norimberských 
rasových zákonov“ bol 
zo štúdia vylúčený. V 
marci 1942 sa rozhodol 
na protest proti anti-
semitizmu ujsť do An-
glicka a tu sa pripojiť 
k československému 
zahraničnému vojsku. 
Taxíkom sa odviezol 
do Maďarska. Tu si uvedomil, že je preňho nebezpečné v ceste ďalej pokračovať 
a chcel sa vrátiť domov. Lenže bol prichytený maďarskou pohraničnou strážou. 
Zakrátko sa ocitol v zbernom tábore v Novákoch, odkiaľ ho odsunuli do Poľska 
– najskôr ho umiestnili do koncentračného tábora Majdanek, potom ho presunu-
li do tábora Osvienčim I. Mal šťastie na pridelenú prácu, ktorou bolo triedenie 
vecí od ľudí z prichádzajúcich vlakov. Vďaka tomu získaval jedlo a dokázal prežiť. 
Pamätal si, koľkí prišli a koľkí boli zabití. Dokázal si spočítať, že z prichádzajúcich 
vlakov je väčšia časť ľudí posielaná priamo na smrť do plynových komôr a menšia 
časť, ktorá zostala, bola nútená na otrockú prácu. Vidiac túto katastrofu, cítil 
potrebu nielen zachrániť si vlastný život, ale aj rozšíriť správu o Osvienčime 
do sveta, aby sa zastavilo zabíjanie ďalších nevinných životov. To ho nut-
kalo k úteku. Kým svoj plán uskutočnil, bol presunutý do iného, oveľa krutejšieho, 
osvienčimského tábora – Birkenau. Tu sa dozvedel, že sa začínajú masové depor-
tácie maďarských Židov.
 

   Alfréd Wetzler sa narodil v roku 
1918 v Trnave. Pracoval tu v rokoch 1936 
– 1940 ako robotník. V apríli 1942 bol po-
slaný do zberného tábora v Seredi, odkiaľ 
sa transportom dostal do Osvienčimu – 
Birkenau, kde pracoval v márnici.  
Po takmer dvoch rokoch v Osvienčime sa 
Vrba a Wetzler spoznali a začali hovoriť 
o úteku. 7. apríla 1944 tento skutok 
uskutočnili. Ukryli sa v jame s drevom, 
ktoré malo slúžiť na stavbu ďalších bara-
kov. Tu prečkali tri dni, počas ktorých 
ich Nemci hľadali. Okolie skládky dreva 

museli vysypať tabakom a poliať petrolejom, aby ich nezavetrili strážne psy. Po 
troch dňoch, počas ktorých podľa osvienčimských pravidiel trvalo pátranie v okolí 
tábora, sa dali na útek južným smerom. Na poľskej strane im pomohol prejsť cez 
Beskydy vrchár z obce Milówka. 18. apríla sa objavili na Slovensku na Kysuci-
ach, kde v dedine Skalité našli pomoc u sedliaka Ondreja Čaneckého. Ten ich 
ošatil a priviezol k židovskému doktorovi Polakovi (Pollačkovi), ktorý mal kontakt 
na pobočku Medzinárodného Červeného kríža a funkcionárov Ústredne Židov, kde 
už vedeli, čo sa dá robiť.
 Do Žiliny prišli Vrba a Wetzler 25. apríla 1944. Svedkom ich príchodu 
bol aj pán Arieh Klein, žilinský rodák, pamätník udalostí z obdobia prvej Slovenskej 
republiky a človek, ktorý hoci žije v Izraeli, svoje druhé srdce má v Žiline dodnes. 
Arieh Klein rozpráva: „V tej dobe bolo v Žiline krehké ticho – nič sa nedialo. Všetci 
dúfali, že to tak ostane čo najdlhšie, lebo kedykoľvek hrozilo, že sa môže prihodiť 
niečo, čo si nikto neželal – mohli prísť vojská, mohli sa obnoviť deportácie. Vedel 
som, že sa chystajú deportácie z Maďarska, lebo prednosta žilinskej železničnej 
stanice dostal v apríli 1944 za úlohu zabezpečiť tisíc „dobytčákov“. Ale čo sa dialo 
s prevezenými po príchode do Poľska, sme netušili. Jedného dňa sme sa na dvore 
starobinca venovali športovým hrám. Hrali sme volejbal, hádzanú, bolo nás tam 
asi desať chlapcov. Vtom sa zjavili dvaja mladí muži a povedali, že prichádzajú z 
Osvienčimu. Vybrali si dvoch z nás a ja som bol medzi nimi. Vyzvali ma, aby som 
priviedol popredných členov obce. Bežal som za otcom Jakubom a ten už všetko 
zariadil. Títo muži povedali, že tam, odkiaľ prichádzajú, sú milióny zavraždených 
ľudí. Nechápavo som na nich pozeral a myslel som si, že si vymýšľajú.“
 Vrba a Wetzler boli okamžite vypočutí miestnymi predstaviteľmi žilinskej 
úradovne Ústredne Židov a židovskej náboženskej obce, ktorí keď pocho-
pili význam ich slov, okamžite povolali z Bratislavy svojich nadriadených – dok-
tora Oskara Neumanna, inžiniera Oskara Krasňanského a Erwina Steinera. 
Rudolf Vrba mal pocit, že im neveria ani slovo. Nikto nebol pripravený na to, 
aby pochopil, čo sa v Osvienčime dialo. Židovskí predstavitelia nemoh-
li uveriť, že ich národ je systematicky likvidovaný. Aby si overili, či mladíci ho-
voria pravdu, každého z nich umiestnili do inej miestnosti a vypočúvali odd-
elene. Kládli im faktografické otázky, aby podľa ich odpovedí zistili, či neklamú.
 Vrba podal podrobné svedectvo, koľko ľudí bolo zavraždených 
v plynových komorách, čo podľa jeho prepočtov bolo okolo 1 750 000. 

Svetoznáma správa o 
hrôzach Osviencimu

Peter Šimko
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