
EDUARD
SCHLUSCHE 

Eduard Schuschle nebyl tak jako většina
osobností této výstavy duchovním. Byl to
velmi odvážný knihkupec. Prostudujte jeho
příběh a zjistěte, jakým způsobem bojoval
proti nacismu.

Eduard Schlusche se narodil
12. 10. 1894 v Horním
Benešově v početné rodině
řemeslníka.

duard Schlusche vyrůstal v nedalekém Bruntále a vyučil se
obchodníkem. Sám se začal brzy zajímat o knihy a
obchodování s nimi. Současně se také začal angažovat v
katolickém mládežnickém hnutí. Obě dvě své vášně se mu
podařilo spojit.
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1) BRUNTÁL1) BRUNTÁL1) BRUNTÁL   2) BRUNTÁL2) BRUNTÁL2) BRUNTÁL

Od obchodu se dřevem se Eduard Schlusche dostal k obchodu s knihami. Ze zásilkového obchodu
s knihami v Lomnici u Rýmařova vznikla "opravdová knihkupectví" a v Bruntále a v Opavě jedno
nakladatelství. Vydával mnoho křesťanské literatury, např. publikace rakouských katolických spolků
a nakladatelství nebo příruční vydání bible. Při zasedání katolických spolků instaloval atraktivní
stánky. Měl u sebe neustále tašky a kufříky s knihami a snažil se je prodávat lidem, s nimiž se
náhodou dal do řeči.

Měl Eduard Schlusche rodinu?
Jeho život byl velmi činorodý, Rodinu však založit nestihl. Jedna žena
ale přesto v jeho životě hrála roli. Jmenovala se Grete Schenková a
byla dcerou slezského továrníka. Eduard si povšiml jejího literárního
nadání a povzbudil ji k lyrické tvorbě pod pseudonymem Conradta.
Léta si s ní dopisoval a navštěvoval její rodinu, ale netroufl si ji
požádat o ruku.

Jak bojoval Eduard Schluche proti nacismu jakožto knihkupec?

Knihkupecká činnost Eduarda Schluscheho byla úzce spjata s jeho
osobním křesťanským přesvědčením. Již v roce 1934 tiskl pastýřský
list německých biskupů "Legen die Waffenrüstung Gottes an"(Oblečte
se do zbroje Boží), aby tím bojoval proti šíření nacionálně
socialistických, protináboženských myšlenek.



Několik měsíců strávil Eduard
Schlusche ve vězení v Opavě. Poté
byl převezen do Osvětimi.
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4) OSVĚTIM4) OSVĚTIM4) OSVĚTIM   3) OPAVA3) OPAVA3) OPAVA
V listopadu 1941 byl Eduard Schlusche transporotván do
Osvětimi. Zde byl vězněn až do prosince 1942, kdy byl
převezen do koncentračního tábora Neuengamme u
Hamburku.

V koncentračním táboře Neuengamme
byl Eduard Schlusche nasazen na
pravděpodobně nějtěžší, fyzicky a
psychicky vysilující práce.

V roce 1937 vytiskly
tiskařské stroje
Schluscheho
nakladatelsví
papežskou encykliku
Mit brennender Sorge
(S palčivou starostí).
Prohlédněte si ji a
zjistěte o ní více. Proč
byla důležitá?

Tato encyklika (papežský list adresovaný biskupům) papeže Pia XI. z 14. 3. 1937 spravovala o situaci katolické církve v Německé
říši. Nepřímo odsuzovala nacismus a jeho ideologii. Dodnes je to jediná encyklika psaná německy, nikoliv latinsky. Musela být
předána ve spěchu, aby ji nacistické úřady nezablokovaly. Byla tištěna tajně v noci a spolehliví kurýři v utajení převezli tisíce
exemplářů z Československa do Německé říše.

6) LÜBECK6) LÜBECK6) LÜBECK   
V dubnu 1945 byly tisíce neuengammských
věznů, mezi nimi i Eduard Schusche,
převezeny do přístavu Lübec, aby se
nedostaly do rukou spojenců.

7) LÜBECKÁ ZÁTOKA7) LÜBECKÁ ZÁTOKA7) LÜBECKÁ ZÁTOKA
Vězni byli naloděni na bývalé luxusní německé lodě. V lübecké zátoce byla ale
tato plovoucí vězení omylem bombardována britským letectvem. Společně s
tisíci dalších vězňů takto Eduard Schlusche zemřel.


