
Hanns Georg
Heintschel von
Heinegg

Hanns Georg se narodil 5.9.
1919 na zámečku Kněžice. Patřil
do velmi zámožné rodiny. Prožil
dětství jako z pohádky, žil v
krásné šumavské krajině, na
panském sídle a byl finančně
zajištěn. Jeho otec se však
zadlužil, prodal majetek a
přestěhoval se i s rodinou.

Rodina se přestěhovala do Vídně. I zde ale měl
Hanns Georg dostatek kultury, zahrady Belvederu,
muzea nebo Karlskirche. Začal zde chodit na
gymnázium Theresianum, kde se patrně probudily
jeho lyrické sklony a zatoužil stát se knězem.

Po maturitě se Hanns Georg
odebral do Innsbrucku a zahájil v
roce 1937/1938 studium teologie.
Zde četl mnoho katolických
básníků a prohlásil tuto dobu za
nejšťastnější období svého života.
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2) VÍDEŇ2) VÍDEŇ2) VÍDEŇ   3) INNSBRUCK3) INNSBRUCK3) INNSBRUCK

Život Hannse Georga se ale změnil v roce 1938. Po
vstupu wehrmachtu do Rakouska byl kněžský
seminář, ve kterém byl Hanns Georg, prohledán a
některé Hannsovy dopisy vzbudily podezření.
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6) WILLICH6) WILLICH6) WILLICH   

5) VÍDEŇ5) VÍDEŇ5) VÍDEŇ   

4) INNSBRUCK4) INNSBRUCK4) INNSBRUCK
V listopadu 1938 byl kněžský
seminář uzavřen a Hans se
zklamaně vrátil do Vídně.

Po návratu do Vídně poznal
Hanns Georg příslušníky
Rakouského hnuté svobody. To
byla odbojová skupina kolem P.
Romana Scholze, a k té se
Hanns Georg připojil. Bohužel
byla skupina v červnu 1940
prozrazena. Hanns Georg byl
zatčen a vyslýchán a následně
poslán do vězení. 

Hanns Georg byl uvězněn ve městě Willich. Zde bylo s vězni
vemli krutě zacházeno. Hanns Georg se ale nevzdal. Naopak.
Ve vězeňské cele založil řád Rytířů sv. Ducha společně s pěti
dalšími na smrt jdoucími spoluvězni. 

Ve vězení napsal Hanns Georg básně. Jejich vydání se však nedožil. 5. prosince roku 1944 byl "za
přípravu velezrady" sťat ve Vídni.

Pietní místnost na dnešním Zemském trestním soudu ve Vídni.

Krátce před svou popravou napsal tehdy 25letý Hanns Georg:
"Nechovám vůči nikomu myšlenky na pomstu."

Jak těmto slovům Hannse Georga rozumíte poté,
co jste se seznámili s jeho osudem?


