„Zabiegamy o ochronę byłych obozów
koncentracyjnych, które stały się
miejscami pamięci dla ludzkości od
zapomnienia, trywializacji i zniszczenia,
bazując między innymi na rezolucji
Parlamentu Europejskiego z 11 lutego
1993 r. pt.: „Na rzecz europejskiej i
międzynarodowej ochrony pomników
historycznych – byłych obozów
nazistowskich“. Najnowsze ingerencje
w Mauthausen i Flossenbuergu budzą
nasze oburzenie“.
Wyciąg z apelu przyjętego w Mediolanie z 1 lipca 2018
r. podpisanego przez następujące komitety obozowe:
Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti
(ANED)
Comité international d’AUSCHWITZ
Comité International de BUCHENWALD-DORA
Comité International de DACHAU
Association des déportés et familles des disparus
du camp de concentration de FLOSSENBÜRG et
Kommandos
Comité International de MAUTHAUSEN
Comité International de NATZWEILER-STRUTHOF
Amicale Internationale de NEUENGAMME
Comité International de RAVENSBRÜCK
Comité International de SACHSENHAUSEN
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Traductions : Comité international Mauthausen, 2019
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Obóz koncentracyjny Mauthausen

SCHODY ŚMIERCI W
KAMIENIOŁOMACH WIENER
GRABEN
Z historii obozu koncentracyjnego
Mauthausen:
Przy wyborze lokalizacji przyszłego obozu
koncentracyjnego Mauthausen dla nazistów
istotne było funkcjonowanie tam kamieniołomów
Wiener Graben. Decyzja w tej sprawie zapadła
już w marcu 1938 r., a pierwsi więźniowie przybyli
do Mauthausen w sierpniu 1939 roku.
Zakłady Wiener Graben były największymi
kamieniołomami
granitu
w
cesarstwie
austryjackim. Do 1942 r. w tych kamieniołomach
pracowała większość więźniów KZ Mauthausen.
Wiele tysięcy mężczyzn ustawionych w
pięcioosobowych rzędach było codziennie
zmuszanych do wnoszenia po schodach na
swoich barkach bloków granitu. Z tych kamieni
zbudowano zewnętrzny mur otaczający obóz.
Głównym zamysłem „schodów śmierci”, tej
monumentalnej budowli, było - jak opisał to jeden
z oskarżonych w procesie załogi Mauthausen
(Dachau 1946) - doprowadzenie do skrajnego
wyczerpania więźniów. Każdego dnia na
schodach śmierci mordowano ludzi. Byli oni albo
po prostu zrzucani w przepaść, albo zmuszani do
skoku na pewną śmierć. Był to pokaz pogardy
dla drugiego człowieka. W opinii historyka Michel
Fabréguet kamieniołomy były „ludzką rzeźnią”.

Photo SS 1942-1944, coll. United
States Holocaust Memorial Museum
(USHMM) ; Photo SS, Himmler,
1941 & Photo Francisco Boix, 1945,
Museu d’Historia de Catalunya, fons
de Amical de Mauthausen y otros
campos
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Pamięć o Mauthausen:

Działania na rzecz „zabezpieczenia” tych 186
stopni są zbędne, a ich konsekwencje byłyby
brzemienne w skutki.

Od końca lat 40-tych miliony ludzi z całej Europy
przemierzały te schody. Wcześniej towarzyszyli im ci,
którzy przeżyli. Wspinanie się po 186 stopniach stało
się podwaliną pamięci o Mauthausen, o niewiarygodnie
silnej wymowie symbolicznej, która do dziś nie straciła
na mocy.
W
relacjach
byłych
więźniów
Mauthausen
kamieniołomy zajmują centralne miejsce. Jak na
przykład w czechosłowackim filmie Vojtecha Jasny
Prezil jsem svou smrt - Przeżyłem swoją śmierć
(1960), w filmie fabularnym, ale o dużych walorach
dokumentalnych.

2005
1974

Przeciwnie, chodzi nie tylko o to, aby zachować zewnętrzne
otoczenie, lecz także aby chronić sposób obchodzenia się
ze „schodami śmierci”. W żadnym przypadku nie można
dopuścić do banalizacji tego miejsca pod pretekstem,
że ktoś może upaść. W minionych 70-tych wielu ludzi
wchodziło na schody oddając hołd pamięci ofiar i nigdy nie
było tam wypadku.
Kamieniołomy i schody śmierci naprawdę muszą być
zabezpieczone i chronione, ale przed tymi, którzy
chcieliby z tego uczynić ścieżkę zdrowia dla beztroskich
spacerowiczów.
Jedyne, czego należy wymagać od odwiedzających Miejsce
Pamięci Mauthausen to to, żeby byli świadomi gdzie się
znajdują i dlaczego – tak jak miało to miejsce od 1945 r.

Sugestywna wymowa tego miejsca jest
tak silna, że stało się ono TYM symbolem KZ
Mauthausen : w materiałach edukacyjnych, w wielu
publicznych i prywatnych zbiorach, we wspomnieniach
poobozowych. Kamieniołomy i te schody mają wartość
historyczno-kulturową daleko poza granicami Austrii.

NIE ZAKAZYWAĆ, NIE ZNIEKSZTAŁCAĆ!

Schody śmierci w Mauthausen nie są parkiem rozrywki.

Monument Mauthausen au
cimetière du Père-Lachaise,
Paris, 1961, photo Amicale
française de Mauthausen

1949, 1950, photos Amicale française de Mauthausen
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Photos Amicale française
de Mauthausen, 2005 &
Amical de Mauthausen y
otros campos, 2011
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