Výstava „Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů
v letech 1938 – 1945“ představuje osudy deseti lidí, kteří se z křesťanského přesvědčení
postavili nacismu a zaplatili za to životem. Tento projekt si klade za cíl připomenout
jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců
nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo
zpracovanému historickému tématu. Jedním z deseti je i Hanns Georg Heintschel von
Heinegg, jehož rodištěm je právě zámek Kněžice a 5.9.2019 si připomínáme 100. výročí jeho
narození.
Hanns Georg Heintschel von Heinegg
(5. září 1919 Zámek Kněžice, dnes součást Petrovic u Sušice – 5. prosince 1944 Vídeň)
byl rakouský básník, student teologie a účastník rakouského odboje proti nacismu. V
roce 1940 byl zatčen Gestapem a v roce 1944 odsouzen a popraven.
Hanns Georg Heintschel-Heinegg byl z rodiny výrobců vlněného zboží, která
pocházela z Jindřichovic pod Smrkem. Jeho děd průmyslník Felix Heintschel byl v roce
1883 povýšen do šlechtického stavu. Hanns Georg se narodil na zámku Kněžice na
Šumavě, který rodina získala v roce 1897. V roce 1906 se sem jeho otec Wolfgang von
Heintschel Heinegg s rodinou přestěhoval z Vídně poté, co byl zámek přestavěn podle
projektu Leopolda Bauera. V roce 1926 ale rodiče museli své statky v Kněžicích (dnes
část Petrovic u Sušice), Žikově a Strunkově prodat pro platební neschopnost. Rodina se
přestěhovala se svými třemi dcerami a synem zpět do Vídně. V roce 1930 začal Hanns
Georg navštěvovat Tereziánskou akademii ve Vídni (Theresianum), kde se zabýval
dějinami německé literatury a studia zakončil v roce 1937. Poté nastoupil
v Innsbrucku do teologického konviktu Canisianum. Po připojení Rakouska k Německé
říši musel studia přerušit a vrátil se do Vídně, kde se zapojil do rakouského hnutí
odporu "Deutsche Freiheitsbewegung", později přejmenovaného na "Österreichische
Freiheitsbewegung". Toto hnutí vedl kněz Roman Karl Scholz. Hanns Georg HeintschelHeinegg se stal jednou z vůdčích osobností hnutí.
V roce 1940 bylo hnutí prozrazeno, když herec Burgtheatru Otto Hartmann zradil své
druhy a udal je Gestapu. Dne 23. července 1940 byl Hanns Georg zatčen spolu s dalšími
šestnácti předními členy hnutí. Byl potom držen v různých věznicích a kárných
táborech, kde musel otrocky pracovat. Během pobytu v některých z nich napsal sbírku
básní Der dunkelblaue Kranz - den getreuen Freunden gewidmet (Tmavomodrý věnec –
věnováno věrným druhům).
K soudnímu procesu došlo až 22. února 1944 ve vídeňském Justičním paláci. Hanns Georg
Heintschel-Heinegg byl obviněn z velezrady a spolu s dalšími odsouzen k trestu smrti.
Byl popraven gilotinou 5. prosince 1944 v 18:31. Podrobné svědectví o jeho popravě podal
evangelický kněz Hans Rieger, který mu před popravou poskytl poslední svaté přijímání.
Druhého dne byl tajně pohřben na vídeňském ústředním hřbitově (Gruppe 40, Reihe 16, Nr.
28/IV).

MEDAILONY - Výstava představuje životy těchto deseti osobností:
Engelmar Hubert Unzeitig - mučedník křesťanství (1.3.1911 Hradec nad
Svitavou - 2.3.1945 koncentrační tábor Dachau)
Richard Henkes - apoštol česko-německého smíření (26.5.1900 Ruppach 22.2.1945 koncentrační tábor Dachau)
Roman Karl Scholz - světaznalý odbojář a hluboce zbožný sbormistr
(16.1.1912 Šumperk - 10.5.1944 Vídeň)
Augustinus Franz Schubert - dvojjazyčný kněz, jenž byl doma ve dvou
světech (14.5.1902 Praha-Žižkov - 28.7.1942 koncentrační tábor Dachau)
Karl Schrammel - nadšený zpěvák, hudebník a kněz, který se nebál říci svůj
názor (22.9.1907 Frýdek - 5.2. 1945 koncentrační tábor Buchenwald)
Maria Restituta Helene Kafka - obětavá řeholnice radující se ze života
(1.5.1894 Husovice u Brna - 30.3.1943 Vídeň)
Epiphania Barbara Pritzl - nadšená učitelka, statečná školská sestra (26.8.1881
Hyršov - 18.3.1944 koncentrační tábor Ravensbrück
Eduard Schlusche - nebojácný knihkupec a křesťanský bojovník (12.10. 1894
Horní Benešov - duben 1945 koncentrační tábor Neuengamme u Baltského
moře)
Josef Tippelt - učitel a křesťan, který se nechtěně stal hrdinou (30.8.1908
Horní Maršov - 6.3.1943 Berlín-Plötzensee)
Hanns Georg Heintschel von Heinegg - vlastenec a citlivý lyrik,
přesvědčený křesťan (5.9.1919 Kněžice - 5.12.1944 Vídeň)

Více informací k výstavě:

V českém Jazyce:
Kontakt:
Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
na internetu:
https://www.ackermanngemeinde.cz/svedkove-lidskosti/

v německém jazyce:
Kontakt:
Ackermann-Gemeinde München
info@ackermann-gemeinde.de
na internetu:
https://www.ackermanngemeinde.de/sonstiges/sonderseiten/heade
r-4-austellung-zeugen-fuermenschlichkeit.html

