
Karl Schrammel

Karl Schrammel se narodil ve
Frýdku, Bylo to tehdy převážně
katolické město, žili zde Češi,
Němci i Poláci. Od svého otce
Karl podědil lásku k hudbě, od
své matky se naučil česky a
také mu vštípila pevné
náboženské principy. 

Gymnázium navštěvoval Karl
Schrammel nejprve ve Frýdku,
později v Moravské Ostravě.
Zde přišel do styku s růnými
skupinami katolické mládeže
a rozhodl se stát se knězem. 

Vstoupil do kněžského
semináře v Olomouci
a 13. 3. 1932 byl
vysvěcen na kněze. 
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1) FRÝDEK-MÍSTEK1) FRÝDEK-MÍSTEK1) FRÝDEK-MÍSTEK   2) OSTRAVA2) OSTRAVA2) OSTRAVA 3) OLOMOUC3) OLOMOUC3) OLOMOUC
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4) NOVÝ JIČÍN4) NOVÝ JIČÍN4) NOVÝ JIČÍN
5) BRUNTÁL5) BRUNTÁL5) BRUNTÁL

V září 1932 se stal Karl studentským prefektem na
německém arcibiskupském gymnáziu v Bruntále a po krátké
době se zde stal ředitelem. Všude šířil svoji lásku k hudbě a
věnoval se práci s mládeží. Jeho žáci na něj vzpomínali jako
na charismatického duchovního. 

Svou první mši Karl sloužil v
Novém Jičíně a krátce zde
sloužil jako kaplan. 

Karl Schrammel se narodil 22.9. 1907 ve
Frýdku. Prý se velmi podobal hudebnímu
skladateli Johannu Schrammelovi, po kterém
je pojmenován oblíbený vídeňský hudební
styl schrammelmusik. I Karl Schrammel byl
totiž velkým milovníkem hudby. Prohlédněte
si mapu a zjistěte, kde mladý Karl vyrůstal.
Co ho přimělo stát se knězem? Jaký byl
učitel?
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6) OPAVA6) OPAVA6) OPAVA   7) DACHAU7) DACHAU7) DACHAU
Kvůli svému
náboženskému
přesvědčení a neochvějné
víře byl Karl Schrammer
označen gestapem za
sabotéra a v roce 1941
krátce vězněn v Opavě. 

Koncem října 1941 se
dostal do
koncetrančního tábora
v Dachau.



V Dachau Karl Schrammel dostal vězeňské číslo
28677 a je přidělen na kněžský blok 26, který je
vyhrazen německým a rakouským duchovním.
I v koncentračním táboře dokázal Karl
Schrammel uplatnit svou lásku k hudbě. Vedl
kněžský sbor, psal vlastní skladby a uvedl
Dachauskou mši, kterou zhudebnil církevní
muzikant, rověž vězněný v Dachau, Georg
Schwake. Poslechněte si ukázku mše. Jaké ve
vás vyvolává pocity? Vnímáte hudbu jinak, když
víte, za jakých podmínek vznikla?

Kostel v koncentračním táboře Dachau.

Karl Schrammel byl velmi statečný a nebojácný. Pašoval z tábora dopisy,
nechával do něj přinášet svěcené hostie a podařilo se mi sem dopravit i
mariánskou sošku známou jako "Naše milá paní z Dachau", která je dodnes v
dachauském klášteře karmelitánek.

 

Mariánská soška

Karl Schrammel jednou v Dachau řekl svému spoluvězni: " Již dlouho
mě pálí na duši, že veřejnost neví nic o tom, jak se tady s lidmi

zachází." 

Jak jeho slovům rozumíte poté, co jste se seznámili s jeho příběhem?
Myslíte se, že je důležité o podobných osudech mluvit i dnes? A proč?


