Swieto Wyzwolenia w Melku, 7. Maj 2018

„Ucieczka i Ojczyzna“

Mag. Gerhard Karner (2. NÖ Landtagspräsident)
Wspominanie, zastanawianie, przypominanie, nigdy nie zapomniec, nigdy wiecej.
Coroczne Swieto Wyzwolenia lub rowniez tegoroczny Rok Wspomnien 2018 (80 lat przylaczenia
Austrii do hitlerowskich Niemiec), te okazje kaza nam wciaz zastanawiac sie nad nasza wlasna
historia i sklaniaja nas do krytycznego i surowego rozprawienia sie z nasza historia.
I to czynimy corocznie rowniez tu w tym miejscu: Ale tak dotykalne, tak obecne i tak strasznie bliskie
nie bylo to wspomnienie jeszcze nigdy.
4884 nazwiska ludzi oznaczaja niewypowiedziane cierpienie i zniszczenie
4884 nazwiska oznaczaja przerazajaca wladze, ktora upokarzala,meczyla i morduje.
4884 nazwiska sa dla nas zadaniem, nie pozwolic zapomniec tego, co sie wydarzylo.
I pamietajac o ofiarach zawsze wystepowac w ochronie czci ludzkiej i tolerancji.
Moje Szanowne Panie i Panowie.
W imieniu kraju Dolnej Austrii i jako przedstawiciel naszej Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
witam serdecznie w Melku. Pozdrawiam Panstwo na Uroczystosci Pamiatkowej w Melku, w
Dolnej Austrii.
Nasza dzisiejsza rocznica ma dodatkowe znaczenie. Melk jest w stalym kontakcie z innymi
miejscami pamieci. Przy tej okazji Podziekowanie dla Alexandra Hauer i Christiana Rabl za ich
intensywna aktywnosc majaca na celu wspomnienia, choc bolesne, nam wszystkim przyblizyc,
sprawic by byly zywotne..
Dziekuje uczennicom i uczniom , nauczycielom i wszystkim pomocnikom, Dziekuje wszystkim
ludziom, ktorzy przybyli by wspomniec i nie zapomniec.
4884 nazwiska-4884 ludzi , ktorych w kontekscie „NIGDY WIECEJ” nie wolno nam zapomniec.

Mit Unterstützung von:

Stiftsgymnasium Melk
Beitrag 1: Laura, Lukas, Paul, Nina
Ucieczka i ojczyzna
Ucieczka: czasownik: uciekac
Znaczenie: 1. niedozwolone i potajemne opuszczenie swojego kraju, swoich stron rodzinnych
2. unikniecie nieprzyjemnej lub bardzo trudnej sytuacji zyciowej
Ojczyzna:
Znaczenie: 1. Kraj, czesc kraju lub miejscowosc, gdzie urodzilismy sie i wychowalismy sie
lub miejsce w ktorym stale przebywamy i w ktorym czujemy sie w domu.
Czesto przywiazanie do okreslonej okolicy.
2. Kraj, z ktorego pochodzi zwierze, roslina lub przedmiot, produkt.
Ojczyzna rozpoczyna sie przy kontynencie, kraju, przy pewnej okreslonej okolicy,
przy powiecie, miescie, wsi i w koncu w d o m u. Samemu, z przyjaciolmi
czy wrecz z ukochanym czlowiekiem.
Ucieczka rozpoczyna sie od socjalnego otoczenia, z domu, ze wsi lub z miasta, z dzielnicy,z kraju
czy wrecz z kontynentu.
Ojczyzna moze byc wiele.Dla niektorych jest to uczucie milosci i ciepla we wlasnej rodzinie,
jak rowniez poczucie bezpieczenstwa i przynaleznosci.Dla innych byc moze zapach
swiezo upieczonego ciasta lub szczekania psa sasiadow. Niekiedy pobudza slowo
ojczyzna nieprzyjemne uczucia: zaloba i bol powracaja przy wspomnieniach
wydarzen z przeszlosci.
Auch ucieczka moze wiele oznaczac. Niekiedy jedyna szansa na zycie i poprawe perspektywy.
Wielu bywa zmuszonych do ucieczki, inni uciekaja dobrowolnie.
Lecz uciekanie nie musi oznaczac bolu i rozpaczy. Ludzie uciekaja codziennie.
Z domu, z miasta , od dnia codziennego.Z zycia pelnego stresu do dobrej ksiazki,
do spaceru w lesie, do pobytu w hotelu odnowy biologicznej.....
Niektorzy uciekaja przed ojczyzna, inni w poszukiwaniu ojczyzny. Mozna przed wieloma sprawami
uciekac, ale nie przed samym soba i napewno nie przed swoja przeszloscia.
Mozna jednak sie zmienic i dalej rozwijac.
Ucieczka i ojczyzna moga byc pozytywne jak i negatywne, ale nie oznaczaja zastoju i obojetnosci.
Ucieczka i ojczyzna formuje czlowieka i umozliwiaja mu rozwoj.

Beitrag 2: Judith i Hannes
17.02.1938: W tym nic nie znaczacym dniu rozpoczela sie historia Judith i Hannesa. Oni poznali sie
na tygodniowym targu.Obydwoje chcieli kupic gruszki. Przypadkiem dotkneli sie i spojrzeli sobie
gleboko w oczy.Od tej chwili zaczeli sie spotykac kilka razy w tygodniu. Wkrotce zostali para.
Niewypowiedzianie szczesliwa para.
12.03.1938: Ten dzien odmienil wszystko.Wkroczenie niemieckich wojsk do Austrii. Dla Judith
szczegolnie decydujacy dzien.Ona byla Zydowka i wiedziala natychmiast, ze jej zycie ulegnie zmianie.
Nie odwazyla sie opowiedziec ukochanemu o swojej religii. Jego rodzina sympatyzowala z
nazistowskim rezimem.
21.09.1938: Sytuacja Zydow pogarszala sie.Rodzina Judith postanowila uciekac. Ze strachu o swoje
zycie i zycie jej rodziny Judith nie wtajemniczyla Hannesa w swoje plany. Ona po prostu zniknela.
Bez slowa, bez pozegnania.
04.04.1939: Zima minela.Judith byla zaginiona od ponad pol roku.Hannes probowal ja odnalezc. Bez
efektu.Czas mijal. Judith nie meldowala sie.
09.10.1939: Druga wojna swiatowa rozpoczela sie. Hannes i jego rodzina byli w dobrej sytuacji z racji
ich poparcia dla Hitlera. Judith natomiast przezywala bardzo ciezki czas. Judith musiala opuscic swoja
ukochana ojczyzne, jak rowniez swoja wielka milosc.
03.01.1940: Judith i jej rodzina znalazla sie w Szwajcarii, nastepnie po wielu trudnosciach wyladowali
w Ameryce.Hannes pozostal w Austrii.Wiedzial, naturalnie, o przyczynach ucieczki Judith. Proby
odnalezienia Judith nie zostaly uwienczone sukcesem.
02.09.1945: Kapitulacja Japoni zakonczyla II wojna swiatowa.Olbrzymie straty,ogrom cierpien...
Judith i Hannes nie przestali cierpiec z powodu ich rozstania. Ona w Ameryce, on w Austrii.
30.07.1956: Minelo wiecej niz 15 lat od rozstania. Zadne z nich nie wiedzialo czy ukochany partner
pozostaje przy zyciu. Obydwoje probowali zalozyc rodziny, bez efektu. Ich zwiazki nie przetrwaly.
16.08.1956: Nowy York. Hannes znajduje sie sluzbowo w USA. Wieczorem idzie wraz z kolegami do
malej retauracji. Judith pracuje okolicznosciowo w tej restauracji. Tego wieczoru rowniez... Po tak
dlugim czasie spotykaja sie i maja wrazenie, jakby czas stal w miejscu. Bylo tak, jakby nic sie nie stalo.
Nie wracaja do Austrii, ich wlasciwej ojczyzny.Para pozostaje w Nowym Yorku i znajduje tam swoja
nowa ojczyzne.
Beitrag 3: Ucieczka i ojczyzna: Procesy myslowe – von Helene, Anna i Lilli
Your home is where your heart is.
Twoj dom znajduje sie tam gdzie twoje serce.
Ojczyzne stracic. Zaufanie do codziennego zycia. Gleboko zakorzeniony w kraju, w ziemi i tradycjach.
Wspomnienia i opowiadania,dziedzictwo, wysilek przodkow, wszystko stracone. Nieznane i

niepewne,bez szans i strach przed smiercia charakteryzuja ucieczke. Zadnej przyszlosci. Brak czterech
wlasnych scian. Co pozostaje jeszcze? Rodzina, przyjaciele, ukochana? Musza pozostac czesto
opuszczone, samotne. Jednak wiara, sila i nadzieja pozwalaja uciekinierom walczyc. Walczyc o
przyszlosc, o ojczyzne. Dla rodziny. Sila i nadzieja laczy wszystkich, ktorzy opuscili swoja ojczyzne, i
ktorym zostala odebrana, ktorzy musieli uciekac lub w tej chwili sa w trakcie ucieczki. Ucieczka i
ojczyzna. Dwa pojecia, ktore zawieraja tak duzo cierpienia, ale rowniez milosci.

Dr. med. Eva Umlauf
Szanowne Panie i Panowie Uczestnicy dzisiejszej Uroczystosci, Moja kochana siostra Nora i szwagier
Mirek, Moj kochany syn Julian, Szanowny pan burmistrz Widrich, Szanowny pan Dr. Rabl
Od 3 lat przybywam do Melku na Uroczystosc Pamiatkowa – i bede to czynic rowniez w przyszlosci,
zawsze w celu wspomnienia mojego prawie nieznanego, lecz jak blisliego Ojca. Obecnosc ludzi, ktorzy
z mojej wczesniejszej, duzej rodziny przezyli jest dla mnie szczegolnie wazna. Dziekuje Nora i Mirek.
Dziekuje moim synom, ktorzy te straszne mordercze czasy nie musieli sami przezywac, ale moj stan
psychiczny byl im znany.
Dopiero od niedawna jestesmy w stanie o tym mowic.. Julianie, ja czuje sie bardzo z Toba zwiazana i
cenie Twoja tutaj obecnosc.
Obecnosc na tej Uroczystosci Pamiatkowej jest dla mnie szczegolnie wazna, od kiedy „przez
przypadek” dowiedzialam sie, ze nasz ojciec Imro Hecht w tym obozie konzentracyjnym zostal
zamordowany. Dlugo wierzyla moja rodzina i ja, ze on straciwszy sily w czasie marszu smierci z
Oswiecimia na brzegu drogi zostal rozstrzelany. Jego slady byly dla nas niewidoczne.Po tym,gdy
zostalismy rozdzieleni, nic konkretnego nie udalo nam sie o jego losach dowiedziec...do czasu, gdy w
czasie pracy nad moja ksiazki „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen” („Numer
na Twoim przedramieniu jest niebieski jak Twoje oczy“) in Yad Vashem ganz unerwartet auf eine…auf
seine Spur stieß.
Ja czytam Panstwu z ksiazki (od strony 93) :
„On przezyl torture marszu smierci, transport bez zadnego zabezpieczenia w otwartych, towarowych
wagonach kierunek zachod. Lista przybyc znajdujacego sie w Austii obozu koncentracyjnego
Mauthausen podaje date jego przybycia 25 styczen 1945. Po czterech dniach zostaje „przeslany” do
obozu koncentracjonego w Melku. Oboz w Melku podjal dzialalnosc w marcu 1944 jako podoboz
Mauthausen. Wiezniowie znajdujacy sie w Melku musieli pracowac w ramach „Projekt Kwarc”. W
nieludzkich warunkach, bez zadnej ochrony musieli wydobywac kwarc z gory. Celem byla budowa
nowej, podziemnej fabryki broni. Z 14 300 wiezniow obozu w Melku byla 1/3 Zydow,ktorzy byli
szczegolnie zle traktowani. Akurat Melk. Jak czesto i chetnie w drodze do Bratyslawy
zatrzymywalismy sie na Wachau. Urocza okolica pelna drzew morelowych i pieknych widokow.
Ogladalismy barokowy kosciol, jedlismy morelowe knedle i zachwycalismy sie austryjacka sielankowa
idylla. Ale Austria nie byla i nie jest sielankowa, piekna panorama nie jest w stanie przeslonic prawdy.
Okrucienstwo i sadyzm miejscowych obozowych straznikow bylo nie mniejsze niz ich kolegow w
Oswiecimiu. Czytam o zamordowaniu grupy slowackich wiezniow, ktorzy w czasie deportacji z
Bratyslawy zostali zbombardowanie przez alianckie sily. Ranni trafiaja w polowie lutego do Melku.

Nie zosaja zarejestrowani, lecz na rozkaz okrutnego SS-sanitariusza Gottlieba Muzikant zostaja nadzy
zamknieci w pustym pokoju. Bez medycznej pomocy,bez ogrzewania, jedzenia, mebli. Muzikant
przychodzil codziennie aby zmarznietych, glodujacych ludzi bic. Przychodzil tak dlugo az ostatni
Slowak „po co najmniej siedmiu dniach” umarl. On kradl leki i zmuszal smiertelnie chorych wiezniow
do pracy. W marzu 1945 roku w Melku, podobnie jak w innych obozach zabraklo jedzenia.
Umieralnosc wiezniow zwiekszyla sie dramatycznie. Z tego okresu pochodzi informacja o smierci
Imrich Hechst dnia 20 marca 1945. Przyczyna smierci: uogolnione zakazenie, sepsa, flegmona
prawego ramienia. Fflegmona jest ropnym zapaleniem skory, ktore bez leczenia doprowadza do
smierci. Czy przyczyna smierci byla niewolnicza praca czy zastrzyk jednego z SS lekarzy, zastrzyk
zawierajacy fenol, benzyne, powietrze. Jak pisze historyk Bertrand Perz, „w Melku byla to czesto
praktykowana metoda”. Tego szczegolu nie dowiem sie nigdy. Zmarli wiezniowie byli paleni w
wlasnym krematorium, to co po nich pozostawalo wrzucano do Dunaju. I tak plynely prochy Imros
przez Wieden, obok Bratyslawy i Budapesztu do Morza Czarnego. Nie minelo nawet 5 miesiecy od
czasu naszego przybycia tego 3 listopada 1944 do Oswiecimia.”
Szanowni Uczestnicy tej Rocznicy, gdy Panstwo to uslyszeliscie, napewno mozecie sobie wyobrazic,
jak trudno zyc z tym, co stalo sie przed wiecej niz 70 laty. Mysle, ze rozumiecie Panstwo ten fakt, jak
wazne jest dla mnie uczestnictwo w tej Uroczystosci Pamiatkowej nie tylko w Oswiecimie, lecz
wlasnie w Melku. To co sie zdarzylo nie jest do zapomnienia. Wiem o tym jako psychoterapeutka, jak
rowniez z mojego leczenia. Musimy z tym, co przezylismy zyc. Im bardziej szczerze i otwarcie uda
nam sie mowic, rozmawiac nam potomkom ofiar z potomkami sprawcow, tym istnieje szansa na
wspolne zycie pelne pokoju i wzajemnego respektu.
Jezeli wspolnie , dzisiaj 7 maja 2018, zastanowimy sie nad trudnym do wyobrazenia
narodowosocjalistycznym upadkiem cywilizacji, wspominajac rowniez okrucienstwa majace miejsce
w Melku jestesmy zgodni i jestesmy razem. Ciesze sie, znalezc sie wsrod podobnie myslacych ludzi.
„Ucieczka i ojczyzna” sa haslem tegorocznej Rocznicy. Haslo to jest niezwykle aktualne biorac pod
uwage globalne procesy, ktore zmuszaja ludzi do pozucenia ojczyzny i poszukiwania szans zyciowych
w innych regionach swiata.
Duchowe zrozumienie przezytych okrucienstw jest dla mnie bardzo wazne. Musimy pamietac, ze
byla to realna czesc zycia realnych ludzi. Przezycia tragicznej przeszlosci, pod warunkiem uwaznego,
prawdziwego ich potraktowania mozemy przekazac w przyszlosc.
Moga stanowic podstawe pokojowego wspolzycia zawierajacego wzajemny szacunek. Na czeste
pytania dotyczace mojej prawdy i madrosci zyciowej odpowiadam:


My wszyscy musimy nasza przeszlosc,nawet jesli byla straszna, przyjac.



Musimy sie postarac ja zrozumiec i ocenic.



Dla naszego rozwoju osobistego i naszej odpowiedzialnosci spolecznej

musi ulec integracji. Do tego potrzebni sa cali, kompletni ludzie z cala


ich wiedza



ich umiejetnoscia poznawania



ich uczuciami



ich emocjonalna inteligencja.

Potrzebujemy pewnosci, ze w naszych usilowaniach nie jestesmy sami, lecz w konstruktywnym i
pelnym empatii zwiazku z innymi ludzmi. Przy takich tragicznych okolicznosciach, jak dzisiejsza
Uroczystosc Pamiatkowa jest to mozliwe. Wykorzystajmy te mozliwosc. Dziekuje za uwage.

Daniel SIMON, Amicale de Mauthausen (Frankreich)
Przede wszystkim chcialbym z Panstwem wspolnie pana Rene Baumann przywitac, ktory, choc w
zaawansowanym wieku 95 lat przybyl tutaj, w tym samym autobusie, ktory przywiozl 70 francuskich
uczniow do Mauthausen i do Melku.
Ich obecnosc cieszy i czci nas! Rene Baumann przezyl przymusowe zniemczenie Elsass po aneksii
przez niemieckie panstwo. Zeby uniknac Wehrmachtu uciekl do Szwajcarii, gdzie zostal francuskim
wladzom przekazany. On przylaczyl sie do Ruchu Oporu,zostal aresztowany i w marcu 1944 najpierw
do obozu Saarbrücken-Neue Bremm, a nastepnie do Mauthausen,skad zostal przetransportowany do
obozu Natzweiler im Elsass .We wrzesniu zostal ewakuowany do Dachau, zeby w koncu wrocic do
Mauthausen. Nastepnie trafil do Melku i w kwietniu 1945 do obozu Ebensee.
MKÖ i Miedzynarodowy Mauthausen Komitet podalo jako wiodacy temat roku 2018 „Ucieczka i
ojczyzna”. Czy nie mieszamy wszystkiego, gdy o tym w tym miejscu myslimy..? Deportacja tysiecy
niewolnikow przez caly zdominowany przez Niemcow europejski region do obozu w Melku nie byl
ucieczka, przyczyny ich statusu jako wiezniowie nie bylo wyrazem milosci do ojczyzny,a
Biragokaserne nie byla w roku 1944 miejscem dla uchodzcow.
Francuski poeta Jean Cayrol, ktory w marcu 1945 zostal deportowany do Mauthausen i znalazl sie w
obozie Gusen, napisal w roku 1955 scenariusz dla filmu Alaina Resnais pod tytulem „Noc i mgla”.
Ten film widzialy cale generacje francuskich uczniow. Wprowadzajace slowa sa: „Wrecz pelne
pokoju widoki, laka nad ktora fruwaja kruki, ktorej trawy kolorowo blyszcza, wrecz ulica z
samochodami, parami, gdzie sie wieza koscielna znajduje, moga do obozu koncentracyjnego
prowadzic”. Kazdego razu, gdy my z Francji na to Pamiatkowe Swieto w maju przybywamy, czujemy
w Melku bardzie jak gdzies indziej zle samopoczucie. Stift, Wachau, cudowny krajobraz.. oboz
koncentracyjny jest niemozliwy i niewiarygodny. Do tego jeszcze oboz zostalzorganizowany w
obrebie istniejacych koszarow.. Pomimo to, to bylo nie mozliwe, ze nikt o obozie nie wiedzial...
Duchowa ucieczka czy pewna forma slepoty... Tragiczne losy Ernst Vinurel, bolesne doswiadczenia
Hannah Arendt prowadza do pewne prawdy, ze zaskakujace sytuacje, nieprzewidziane spotkania
ludzi z roznych krajow prowadza do otwarcia, wzbogacenia naszej czlowieczej cywilizacji, w kazdym
badz razie nie stanowia zagrozenia, niebezpieczenstwa.
Roznorodnosc doswiadczen, roznorodne osobowosci, jak rowniez roznorodne prawdy sa jedyna
prawdziwa szansa ludzkosci.
Dlatego stwierdzamy z wielkim zadowoleniem, ze Melker Mauthausen Komitee z duza energia i
aktywnoscia kultywuje egzystencje Miejsca Pamieci. Biorac pod uwage trudna sytuacje polityczna w
Austrii i Francji mamy wciaz duzo do zrobienia.

