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5

PREDHOVOR

Posledné mesiace pretrhli doterajší pokojný život nemeckých Židov. Boli prinútení, 
aby sa zamysleli nad sebou, svojou podstatou a osudom. Ale aj ve a iným, nestran-
ným, sa aktuálnymi udalos ami vnucovala židovská otázka. S ve kou vážnos ou 
a zodpovednos ou sa ou zaoberali napr. v kruhoch katolíckej mládeže. V týchto 
mesiacoch som stále znova musela myslie  na rozhovor, ktorý som mala pred nie-
ko kými rokmi s jedným k azom a lenom rádu. Prikázal mi v om, aby som spí-
sala, o som sama vedela o židovskej prirodzenosti ako die a zo židovskej rodiny, 
lebo neoboznámení udia o tom vedia ve mi málo. Vtedy mi však ve a iných úloh 
zabránilo vážne pristúpi  k splneniu tohto návrhu. Ke  sa v marci tohto roku (1933) 
spolu s národnou revolúciou rozpútal v Nemecku boj proti tomu, o je židovské, 
znova sa mi vrátila táto myšlienka.  „Keby som len vedela, ako Hitler prišiel k takej 
strašnej nenávisti vo i Židom“ – povedala jedna z mojich židovských priateliek 
v rozhovore, v ktorom sme sa snažili pochopi  situáciu Židov. Programové spisy 
a prejavy nových mocipánov dávali na to odpove .

Ako z krivého zrkadla h adela z nich strašidelná karikatúra, možno vytvorená 
v úprimnom presved ení. Možno boli jednotlivé rty vytvorené pod a živého mo-
delu. Ale je židovská prirodzenos  nevyhnutným dôsledkom „židovskej krvi“? Sú 
ve kokapitalisti, impertinentní literáti a nespokojné hlavy, ktoré zohrali vedúcu rolu 
v revolu ných pohyboch posledných desa ro í, jedinými alebo aj najskuto nejšími 
reprezentantmi židovstva? Vo všetkých vrstvách nemeckého národa možno nájs  
udí, ktorí odpovedia záporne: dostali sa totiž do židovských rodín ako zamestnan-

ci, pracovníci, susedia, školskí a univerzitní kolegovia a našli tam dobrotu srdca, 
pochopenie, vrelé prijatie a ochotu pomôc . A ich zmysel pre spravodlivos  sa búri 
proti tomu, že títo udia sú teraz odsúdení na existenciu páriov. Ale mnohým iným 
chýbajú takéto skúsenosti. Príležitos  pozna , o je židovské, je dnes nedostupná 
predovšetkým mládeži, ktorá je od najrannejšieho detstva vychovávaná k rasovej 
nenávisti. Proti nim máme my, ktorí sme vyrástli v židovstve, povinnos  poda  
svedectvo.

o napíšem na týchto stránkach nemá by  apológiou židovstva. Na objasnenie 
„idey“ židovského národa a jej obrany pred sfalšovaním, na predstavenie obsahu 
židovského náboženstva, na napísanie histórie židovského národa – na to všetko sú 
povolanejší. Kto chce o tom vedie  viac, nájde bohatú literatúru. Ja by som chcela 
jednoducho iba opísa  to, o som sama zažila, s ím som mala skúsenos  ako Ži-
dovka; poda  svedectvo okrem tých, ktoré sú už vytla ené, publikované, alebo budú 
v budúcnosti. Kto sa chce bezprostredne pou i  z prame ov, môže ich tu nájs .
Najprv som mala v úmysle spísa  spomienky svojej matky.1

1 Augusta Steinová, rod. Courantová (4. 10. 1849 Lublinitz (Lublinec) – 14. 9. 1936, Vroclav).
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Bola nevy erpate ná v rozprávaní a hoci som nemohla ma  nádej, že sa jej to po-
darí zapísa  pri jej vysokom veku – má 84 rokov, predsa som sa len chcela pokúsi , 
aby mi sama rozprávala a ja by som o najvernejšie zapísala jej slová. Ale aj to sa 
ukázalo ako ve mi ažké: nenašlo sa na to totiž dos  pokojných hodín. Musela som 
matke klás  ur ité otázky, aby som do prúdu spomienok zaviedla to ko poriadku 
a jasnosti, ko ko by cudzí itate  potreboval na pochopenie faktov a asto jedno-
ducho nebolo možné uvies  spo ahlivé a pochopite né skuto nosti. Nižšie predsta-
vujem teda krátke poznámky, vychádzajúce z rozhovorov s mojou matkou. Potom 
nasleduje obraz života mojej matky, ako som sa ho sama pokúsila spísa .

Vroclav, 21. IX. 1933. Edita Steinová
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I

ZO SPOMIENOK MOJEJ MATKY

1.
Otec mojej matky, Salomon Courant sa narodil r. 1815.2

Matka sa už nepamätá, odkia  pochádzala jeho rodina, ale domnieva sa, že z fran-
cúzskeho pohrani ia. Neskôr jeho rodi ia bývali v Pyskowicach v Hornom Sliez-
sku. Salomon Courant sa venoval výrobe mydla a svie ok. Na svojich vandrovkách 
prišiel raz do domu mojich prarodi ov3 v Lublinci, kde uvidel moju babi ku, ktorá 
mala vtedy 12 rokov a hne  sa mu zapá ila. Odvtedy tam prichádzal každý rok; ke  
mala 17 rokov, zasnúbili sa, a o rok na to bola svadba. Bolo to roku 1842.

Pradedko Joseph Burchard pochádzal z provincie Pozna , rovnako ako jeho žena 
Ernestine, rod. Pragerová. V prvom roku manželstva bývali v Hunfelde (Psie Pole) 
v Sliezsku. Ke  tam ich dom ek zni il požiar, pres ahovali sa do Lublinca. Praded-
ko bol ve a rokov kantor a spevák modlitieb v synagóge. Ke  sa musel vzda  tohto 
miesta, založil fabriku na vatu. Vo vlastnom dome mal modliteb u, kde sa na vysoké 
sviatky zhromaždili na modlitby všetci jeho za ovia. Bol ve mi prísny otec a u ite . 
Vnuci museli k nemu chodi , aby ich u il modli  sa. Kri al na nich, ale nikdy ich 
nebil a žiadne die a neodišlo z domu bez nejakého dar eka. Prarodi ia mali 11 detí: 
štyroch synov a sedem dcér. Od sedemdesiatky sa jeho narodeniny slávili ako ve ký 
sviatok, na ktorom sa zú ast ovali, pokia  možno všetky jeho deti a vnuci. V jednej 
z piesní, ktorú k takejto príležitosti zložil jeho syn Emanuel, sa spievalo: 

„Zriedka stretneš otca tak oddaného de om, o pod zdanlivou tvrdos ou ukrýva 
to ko srdca.“ Jakob Radlauer, syn najstaršej dcéry Johanny, milá ik celej rodiny, 
zložil nasledovné verše: „Sedemdesiatosem rokov, ktoré ti dnes uplynuli, bolo pl-
ných Božej lásky, ktoré Pán na teba vylial. Babi ka verne stojí pri tebe, v bôli alebo 
v radosti, chrániac teba a nás všetkých s najvä šou láskou.“

Jakob býval vo Vroclave, kde bol váženým obchodníkom. Zomrel pred nie-
ko kými rokmi ako osemdesiatpä  ro ný a prežil oboch svojich synov, ktorí padli 
v prvej svetovej vojne. (Starší z nich, Ernest, pracoval v ase vypuknutia vojny 
vo východnej Afrike ako právnik v štátnych službách. V prezle ení a nie bez dob-
rodružstiev sa mu podarilo vráti  do Nemecka a zachráni  dôležité dokumenty. Po-
tom narukoval do armády.) Prarodi ia žili v starobe vo ve kej biede, ale vždy vedeli 

2  Salomon Courant (5. 6. 1815, Peiskretscham /Pyskowice/ – 15. 8. 1896, Charlottenburg, pochovaný 
v Lublinci).

3  Starí rodi ia zo strany matky Augusty Steinovej: Joseph Jehuda Burchard (1785 – 21. 6. 1874) a Ernes-
tine Pragerová (1798 – 12. 8. 1891) sa zosobášili 19. augusta 1815. 20. mája 1830 sa pres ahovali do 
Lublinca. Joseph J. Burchard získal r. 1837 pruské ob ianstvo.
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nie o ušetri  aj pre biednejších, ako boli oni. Ke  prababi ka varila kávu – o bola 
vtedy ešte vzácnos  – vždy odložila nieko ko zrniek bokom a takto ich zbierala celý 
týžde . Každý piatok prichádzala chudobná žena a dostala všetko nazbierané. Všet-
ky svoje obnosené veci alebo oble enie od vydatých dcér starostlivo opravovala, 
aby ich darovala chudobným. Pri tejto práci jej museli usilovne pomáha  malé vnú-
atá. Babi ka ich zhromaždila okolo seba, pride ovala im prácu a dávala pozor, aby 

všetko starostlivo vykonali. Už šes ro né deti u ila lemova , starším zvykla zveri  
dlhšie šitie. V tejto škole šitia vznikli celé výbavy pre spriatelené rodiny.

V posledných rokoch života prarodi ia už neviedli vlastnú domácnos . Jedlo 
im prinášali moji starí rodi ia. Pradedko po celý svoj život vrelo miloval svoju ženu 
a nedovolil jej vykonáva  ažšiu prácu. Pri poslednej chorobe trpel na bludné pred-
stavy a podozrenia vo i nej, takže nakoniec ju museli odvies  z domu. Zomrel vo 
veku 89 rokov. Odvtedy žila prababi ka u svojej dcéry Adeleide Courantovej,4 iže 
mojej babi ky, vtedy už chorá, obklopená najvä šou láskou a starostlivos ou tak 
za a, ako aj vnukov. Prababi ka dlho prežila svoju dcéru a do konca sa tešila plnej 
duševnej sviežosti. Mala rada, ke  jej pravnu ky, ktoré tam bývali alebo prichádzali 
na sviatky, ítali z nejakej knižky a prejavovala ve ký záujem o ítané. Jej 93 rokov 
života bolo plných telesného utrpenia a ve mi trpela najmä ke  vedela, že v staro-
be spôsobuje rodine ve ké starosti. Moja matka ju vždy volala „skuto ne zbožnou 
ženou“. V synagóge alebo na cintoríne sa vždy ve mi sústredene a s vnútorným 
zaujatím modlila, rovnako ako aj v piatok ve er, ke  zapa ovala šabatové sviece a 
odriekala predpísané modlitby, na konci ktorých zvykla doda : „Ó Pane, zošli na 
nás tak ve a, ko ko môžeme znies .“

Moja babi ka Adelheide Burchardová bola od detstva zvyknutá ve a pracova . 
Spolu so sestrou Johannou sa museli stara  o mladších súrodencov. Pretože malé 
príjmy otca, ktorý bol kantorom, nesta ili na udržanie po etnej rodiny, obe sestry 
museli ráno ve mi zav asu vstáva , aby si v skorých raných hodinách ru nými prá-
cami nie o privyrobili.

Ke  sa moji starí rodi ia zosobášili, otvorili si malý obchod. Po zaplatení to-
varu im ako celý majetok zostalo 25 fenigov. Obchod sa však v aka usilovnosti 
a podnikavosti v krátkom ase ve mi dobre rozbehol. O každom rozhodnutí sa radili 
spolo ne, no ú tovníctvo viedla babi ka, bez ktorej dedko neurobil žiadne rozhod-
nutie. Ke  sa obchod rozšíril, zapojili do práce mladších príbuzných Burchardov-
cov, ktorí pomáhali a pracovali pod vedením ich sestry. Takmer každý rok prišlo na 
svet alšie die a. Najstarší syn zomrel ako doj a, ale 15 alších prežilo v zdraví 
a vä šina z nich sa dožila vysokého veku. Z 15 detí bola moja matka štvrté v poradí. 
Tak ako babi ka mala vo ve kej úcte svojich rodi ov a prejavovala im všetku lásku, 
tešila sa aj ona ve kej úcte a láske vlastných detí.

4  Adelheide Burchardová (14. 4. 1824, Psie Pole – 20. 12. 1883 Lublinec) V r. 1842 sa vydala za Salomona 
Couranta. Zomrela osem rokov pred svojou matkou Ernestine, rod. Pragerovou.

10
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Všetky dcéry boli od štvrtého roku života vedené k práci, neskôr pomáhali v 
obchode, ktorý sa rozširoval z roka na rok, u ili sa vies  domácnos , o neskôr aj 
striedavo robili, a tiež si osvojovali ru né práce. Starší súrodenci získali po iato né 
vzdelanie vo verejnej škole (moja matka od 5 rokov v katolíckej udovej škole). 
Neskôr dedko založil pre dcéry svojich najstarších detí a pre deti z troch iných 
židovských rodín súkromnú školu.  Moju matku už v dvanástom roku života vzali 
zo školy, aby pomáhala doma. Dostávala však ešte súkromné hodiny nemeckého 
a francúzskeho jazyka. Synovia chodili na gymnázium, z ktorého neskôr všetkých 
poslali do gymnázia vo Vroclave. Piati z nich boli obchodníkmi5, dvaja ukon ili 
univerzitné štúdium (farmáciu a chémiu).6

Náboženské vzdelávanie poskytoval židovský u ite  v škole. U ili sa nie o 
hebrejsky, ale bolo to príliš málo na to, aby dokázali sami preklada  texty alebo sa 
modli  s porozumením z hebrejských modlitebných knižiek.

U ili sa tiež prikázania a ítali asti zo Sv. Písma. Deti museli tiež vedie  na-
spamä  niektoré žalmy v nemeckom jazyku. Moja matka hovorila, že sa s ve kou 
chu ou zú ast ovala na tomto vyu ovaní. Navždy si zapamätala, že si musia váži  
každé náboženstvo a nesmú nikdy hovori  nie o proti inému vyznaniu. Chlapcov – 
ako som už spomenula – u il predpísané modlitby sám dedko. V sobotu popoludní 
obidvaja rodi ia zhromaždili všetky deti, ktoré žili v dome, na spolo né sobotné 
a ve erné modlitby a ich vysvetlenie. Ale každodenné štúdium Písma a Talmudu, 
aké ešte v minulých storo iach bolo povinné pre každého židovského muža a ešte 
dnes sa asto praktizuje u východných Židov, nebolo už v rodine mojich starých 
rodi ov zvykom. Všetky predpisy Zákona sa však dodržiavali o najprísnejšie.

(Hovorím iba o tom, o mi zostalo v pamäti z rozprávania mojej matky a súro-
dencov, a o som sama zažila.)

Nad pohovkou v našej izbe viseli portréty mojich starých rodi ov. Pekná, jemná 
tvár mojej babi ky v bielom ep eku je ve mi vážna a hovorí o mnohom utrpení. 
Babi ka zomrela ešte pred mojím narodením. o o nej viem, pochádza teda len 
z rozprávania. Ale mám pocit, že intuitívne odhadujem, o prežívala vo svojom 
vnútri, ktoré z jej dcér a vnu iek sa jej najviac podobajú a aj to, o som ja sama po 
nej zdedila. Ke  moja matka o nej hovorí, doteraz znie z jej hlasu úcta. Deti so svo-
jimi drobnými ažkos ami bežali radšej k otcovi než k nej. K babi ke sa išlo, ke  
bolo treba rieši  najvážnejšie veci. Navštevovali ju nielen muž a deti, ale aj ve a 
priate ov. asto za ou prichádzali aj vznešené panie z okolitých ve kých panstiev 
a považovali za es  ma  ju za priate ku. 

Dedko h adí z obrazu odvážne a s humorom. Mám na neho ešte pár spomienok. 
Zomrel ke  som mala pä  rokov. Bol to nízky, živý muž. Ke  nás navštívil vo Vroc-
lave, pre každé die a vytiahol z vrecka tabu ku okolády. Ale aj cudzie deti na ulici 

5 Menovite: Jakob, Siegmund, Berthold, Eugen a Alfred.
6 David Courant mal neskôr lekáre  v Chemnitz, Emil Courant bol chemik a býval v Berlíne.
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vedeli, že pre nich vždy nie o má. Ke  pri ve kých rodinných sviatkoch priniesli 
pekne ozdobené torty, vyberal z nich kandizované ovocie a dával nám ho do úst. 
Vždy bol plný neo akávaných veselých nápadov a bol nevy erpate ný v rozprávaní 
vtipov. Z úbohých za iatkov sa vypracoval na významného a váženého obchodní-
ka, vychoval 15 detí a neustále pomáhal aj iným, najmä chudobnejším príbuzným. 
Býval vo vlastnom ve kom dome, obklopený de mi a vnukmi a jeho pohostinnos  
nemala hraníc. Vážili si ho nielen v jeho malom meste ku, ale aj v celom Hornom 
Sliezsku. Ve kej dôvere sa tešil u sedliakov z okolia, ktorí prichádzali v nede u 
do mesta do kostola a v stredu na trh a nákupy. Raz mu jeden sedliak dal peniaze 
do úschovy. Dedko ich vzal a povedal: „Po kaj, dám ti na to potvrdenie.“ Ke  ho 
priniesol, sedliak si ho pozrel a vrátil mu ho so slovami: „Uložte aj to.“ Tí, o ho 
poznali, si doteraz na starého pána Couranta zachovali živú spomienku. Pred dvoma 
rokmi ma asto navštevovala docentka z Pedagogickej akadémie v Beuthene. Ke  
som povedala matke jej priezvisko, tvrdila, že ich rodina ur ite pochádza z Lublin-
ca. Potvrdilo sa, že jej otec tam skuto ne vyrástol, ale už ako šestnás ro ný odtia  
odišiel. Ke  som ju raz odprevádzala z prechádzky, stretol nás a pozdravil ma ako 
ratoles  rodiny Courantovej, ktorá patrila k jednej z najvýznamnejších rodín, a on 
sám – ako tvrdil – si dobre pamätal na starého pána.

V posledných rokoch života dedka trápili bolesti mechúra a preto asto navšte-
voval kúpele Bad Salzbrunn. Pamätám si, ako sme ho tam navštívili a tiež ako m a 
a sestru Ernu zobrala mama na výro ie jeho osemdesiatych narodenín. Bol to jeden 
z najvä ších sviatkov v našej rodine a výraz detskej lásky a príbuzenskej spolupat-
ri nosti. Pre m a tiež prvý, na ktorom som sa mohla zú astni . O rok neskôr dedko 
zomrel vo veku 83 rokov po nieko kotýžd ovej chorobe.7

2.
Dom a obchod prebral jeho najmladší syn a dve nevydaté  dcéry,8 a viedli ho alej 
v jeho duchu. Dom zostal stredom pre široko rozvetvenú a roztrúsenú rodinu. „Idem 
domov“, hovorila moja matka ešte ako stará žena, ke  sa vybrala do svojho rodiska. 
Pre nás deti nebolo vä šej radosti ako prázdninový výlet k príbuzným do Lublinca. 
Riadite , ktorý u il v našej škole zemepis, sa vždy po prázdninách pýtal, kde všade 
sme boli, a jeho ironický úsmev sprevádzal tých, ktorí neboli alej ako v Lublinci. 
Nás to však netrápilo. V malom meste ku sme sa tešili ve kej slobode. Nikto sa nám 
osobitne nevenoval, okrem toho, aby nám bolo dobre a boli sme spokojní. V roz-
ahlom dome sme sa mohli pohybova  úplne inak ako v našom tesnom nájomnom 

byte vo Vroclave, ktorý rodi ia vlastnili v rokoch nášho detstva. Poznali sme tu 

7 Salomon Courant mal vtedy 81 rokov. 
8  Najmladším synom bol Alfred Courant. Jeho žena Else, rod. Schlesingerová, prežila prenasledovanie 

Židov v Tretej ríši. Manželia mali tri deti: Kathe (zom. 1918), Eriku (žena Karla Heilborna, s ktorým 
mala dve deti – všetci zahynuli v Osvien ime) a Rudolfa, ktorý emigroval do Austrálie. Dve nevydaté 
dcéry boli Friederika a Clara Courantové.
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každý kút a s každým sme sa radostne vítali. Bola tam ve ká skri a s vrecúškami 
bonbónov a zásobami okolád a šuplíky, v ktorých boli mandle a hrozienka. Všet-
ko to bolo pred nami otvorené, ale doma sme boli tak vychovaní a nebolo nám 
to treba opakova , že sami sme sa neodvážili oko vek si vzia . Hne  ved a stál 
železiarsky obchod, ktorý bol krá ovstvom môjho strýka. Aj tam boli lákavé veci, 
z ktorých nám obvykle na rozlú ku dali nejakú drobnos , napr. vreckový nožík, 
nožni ky a pod. V trhové dni, ke  sa do obchodu hrnuli sedliaci a nebolo dos  rúk 
na obsluhu, sme neskôr, ke  sme už boli vä šie, mohli aj trochu pomáha . Boli sme 
ve mi hrdé, ke  sme pochytili nieko ko omrviniek po ského sliezskeho náre ia, 
ktoré nám umožnili dorozumie  sa s klientmi a ešte viac, ke  niektorej z nás zverili 
obsluhu pokladne. Ve er sa sedelo na schodoch obchodu alebo sa prechádzalo po 
„rýnku“, kde sme stretávali starých známych sediacich na lavi kách pred domom 
a v strede medzi vysokými stromami stála socha sv. Jána Nepomuckého. 

Chodili sme tiež na prechádzky do lesa a na pekný cintorín na jeho okraji, kde 
boli pochovaní naši starí rodi ia a v malých detských hroboch súrodenci, ktorí 
zomreli dávno pred naším narodením. Vrcholom našich prázdninových radostí bola 
cesta vozom k príbuzným, ktorí bývali v inom hornosliezskom meste ku. Najviac 
nás však ahala do rodiska našej matky hlavne láska k jej súrodencom. Strýko bol 
trochu skúpy na slovo, ale vždy dobrý a priate ský. Jeho žena a mladšia z našich 
dvoch tetiek si delili medzi seba vedenie domácnosti. Predbiehali sa v mladistvej 
samopaši, humore, vtipoch a prekáraní. Mohli sme sa k nim správa  ako k seberov-
ným. Naopak k našej tete Mike (Friederike) sme h adeli s úctou. Zastávala v dome 
miesto, ktoré kedysi patrilo babi ke. Viedla ú tovné knihy, bola poradcom strý-
ka vo všetkých veciach a dôverní ka všetkých jeho súrodencov, tak starších ako 
mladších a neskôr aj ich detí. Máme jej portrét z mladosti, ktorý ukazuje jej ve ký 
pôvab, diev enskú istotu a hlbokú vážnos . Teta Mike bola jediná v dome, ktorá 
si zachovala rodi ovskú vieru a starala sa o udržanie židovskej tradície, zatia  o 
u ostatných vz ah k židovstvu na náboženskom základe zanikol. Žila dos  osamote-
ná vo svojom inak usporiadanom prostredí a jej duch túžil vyjs  mimo úzky okruh 
domácich a obchodných záležitostí a malomestského života. Rada ítala a na rodin-
né sviatky pripravovala spolu s inými sestrami malé scénky, v ktorých boli jednot-
livci vykres ovaní ostrým poh adom a láskavým humorom. Pri pobyte vo Vroclave 
alebo v inom vä šom meste rada navštevovala divadlo. Jeden z jej bratov, ktorý si 
podobne ako ona nezaložil rodinu, ju brával so sebou na letné cesty. Ke  sme boli 
vä ší, ve mi si vážila naše návštevy. Pýtala sa nás na štúdium, na naše názory na 
to i ono a zasahovala tam, kde sa jej to zdalo potrebné, nešetriac napomenutiami 
a dokonca karhaním. Ostatne sme skuto ne boli príliš vážni a málo sme sa tešili zo 
sveta. Mala rada – možno ako protiváhu svojho ažkého života – udí príjemných, 
veselých a chcela, aby bol náš život jednoduchší ako jej vlastný. Posledné roky 
pred smr ou trpela stratou svojho rodného domu v Hornom Sliezsku. Lublinec leží 
ne aleko po skej hranice. Po as celej vojny tadia  prechádzali vojenské transporty 
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a moje tety sa ve mi horlivo venovali ošetrovaniu vojakov. Nejednu noc pritom pre-
žili na nádraží. Môj strýko bol vtedy dôverník nemeckých úradov pre rozde ovanie 
potravín. Celá naša rodina pritiahla na seba nenávis  Poliakov za svoju rozhodnú 
podporu nemeckej veci.

Po as plebiscitu rodina zmobilizovala všetky svoje sily, aby výsledok dopadol 
v prospech Nemecka. Viac než 50 potomkov rodiny Courant narodených v Lublinci 
sa zišlo, aby odovzdalo svoj hlas. Ko ko sa len zmestilo, bolo ubytovaných v rod-
nom dome, ostatní sa museli ubytova  inde, ale zhromaž ovali sa denne pri spolo -
nom stole, kde bolo o nich o najlepšie postarané. Smutný výsledok plebiscitu bol 
o to bolestnejší, že všetky snahy sa ukázali márne. Lublinec prešiel do po ských rúk 
(v samom meste prevažovali nemecké hlasy, ale pretože sa zratúvali hlasy z mesta 
a okolia, vä šinu dosiahli Poliaci). Moji príbuzní tam nemohli a nechceli na alej 
zosta , predali dom a opustili rodisko. 

Strýko Albert sa so ženou a de mi pres ahoval do Opole, ktoré leží v nemeckej 
asti Horného Sliezska, obidve tety však odišli do Berlína, kde spolu so svojím neže-

natým bratom Emilom bývali v spolo nom dome. Bolo to obdobie ve kého nedostat-
ku bytov. Aby si našli ubytovanie, kúpili dom spolu s nájomníkmi. Nebol v om však 
pre nich žiadny vo ný byt. Ich nábytok musel zosta  v obchode a oni sami bývali vo 
vlastnom dome v dvoch zariadených izbách, za ktoré museli draho plati  vlastným 
nájomníkom. Nadmerné vypätie a úsilie posledných rokov, strata vlasti, koniec prá-
ce, na ktorú boli zvyknutí, chýbanie pravidelného rytmu života a príjemného bývania 
podlomili sily mojej tety Friederike. Po as jednej cesty do Sliezska dostala vo Vroc-
lave silnú mozgovú príhodu a trvalo dlho, než opä  nadobudla vedomie. Celá rodina 
sa strachovala o jej život, hoci pod a názoru lekárov by pre u bolo lepšie, keby sa už 
nebola prebrala. Po iato ná paralýza však pomaly ustupovala, pomaly sa jej vracala 
re  a zrak a neskôr aj všetky ostatné schopnosti. 

Najprv sa o u starali rozli ní príbuzní, pokia  sa jej stav znova nezhoršil na-
to ko, že jej súrodenci uznali za nevyhnutné da  ju do nemocnice. Ale moja matka, 
podporovaná de mi, sa tomu rozhodne bránila. Cítili sme totiž, ako ve mi by teta tr-
pela, keby bola odkázaná ustavi ne ži  medzi cudzími. Jej ve ká láska k príbuzným, 
to kokrát predtým potvrdená mnohými dobrými skutkami, sa vôbec nezmenšila. 
Jediný spôsob v a nosti, ktorú jej teraz bolo možné preukáza , bolo umožni  jej 
ži  medzi svojimi. Preto ju moja matka prijala do svojho domu s jej sestrou Clarou, 
s ktorou ustavi ne žila. Žila u nás ešte dva roky a moja matka sa musela pozera , 
ako pomaly odchádza jej milovaná sestra, ktorá bola od nej o 10 rokov mladšia. Teta 
postupne tratila vládu v rukách a nohách a schopnos  re i. Nakoniec jej zostalo iba 
nieko ko mechanicky opakovaných slov alebo formúl, ktoré mali vyjadri  zmysel, 
na ktorý už nenachádzala primeraný výraz. Postupne stratila nielen schopnos  re i, 
ale zanikali aj jej rozumové schopnosti. Nakoniec bolo ažké odhadnú , o vôbec 
ešte chápe. Bola neustále nepokojná, takže ju nebolo možné necha  bez dozoru, 
lebo sa pokúšala vsta  a odís . Asi mala pocit, že je medzi cudzími a chcela sa vráti  
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domov. Strata všetkých rozumových schopností však nenarušila jadro jej osobnosti. 
Zostala dobrá a milá, v a ná za najmenšie služby. Ke  už nemohla hovori , a-
kovala hladkaním, hoci ke  bola zdravá, bola v tom zdržanlivejšia. Ke  zomrela, 
mala 67 rokov. Ja som vtedy nebola doma,9 ale matka a sestra Rose boli pri nej 
v poslednej hodine, jednej z najbolestnejších v celom jej živote plnom utrpenia.

3.
Matka, ako som už spomenula, bola štvrtá z 15 súrodencov rodiny Courant (ako deti 
sme sa nau ili týchto pätnás  mien rytmicky, podobne ako sa na hodine náboženstva 
u ili mená 12 synov Jákoba: Cilla, Jakob, Gustel / Selma, Siege, Berthold, Mälchen 
/ David, Mika, Eugen, Emil / Alfred, Clara, Emma). Od ranej mladosti bola zvyk-
nutá na neúnavnú prácu. Od šiestich rokov opreteky plietla so svojou sestrou, o 
je doteraz jej ob úbená innos . Ke  nemá žiadnu súrnejšiu prácu vo  rme alebo 
doma, pletie a zárove  íta. Bol to však po as celého jej života jej jediný oddych. 
Už som spomínala, že striedavo so svojimi sestrami viedla ve kú domácnos  a po-
máhala v obchode. Už ako osemro ná bola taká obratná, že rodi ia ju v prípade 
potreby posielali k cezpo ným príbuzným na pomoc. Žiadna práca pre u nebola 
ažká a vážili si ju nato ko, že aj skúpy strýko jej z v aky daroval drahé dar eky, 

ako napr. klobúk, ktorý sa hodil pre dámu. Uprostred zimy chodila s ním na trh 
a inkasovala peniaze za tovar, zatia  o on predával. Pobyt u strýka sa skon il dos  
typickým spôsobom. Raz sa dal unies  hnevom a nepekne sa vyjadril o jej rodi och. 
To nezniesla. Tajne utiekla a na nejakom voze sa priviezla domov.

Ke  bolo v dome ve ké pranie, slúžky vstávali ešte v noci. Ke  mala mama 
10 rokov, chcela sa tiež nau i  pra . Hoci sa z nej smiali, vstala zav asu ráno a išla 
s ostatnými do práce. Pretože bola ešte nešikovná, zranila si prsty a žieravý mydlo-
vý lúh jej spôsobil ve ké bolesti, ale za ala zuby a vydržala a nasledujúce ráno bola 
znova pri praní.

Ke  sa v obchode zaú ali noví zamestnanci ( asto chlapci z príbuzenstva), zve-
rili ich mojej matke. V dome, kde bolo plno práce a detí, bývalo ve mi veselo. Žar-
tovalo sa, smialo a spievalo. Najmä, ke  prišli domov študujúci bratia a bratranci 
na prázdniny a na ve ké rodinné sviatky, narodeniny a svadby, bolo vždy ve mi živo 
a veselo. Matka sa ešte ako die a nau ila trochu hra  na klavír. Neskôr už nemala na 
to as, ale nieko ko taktov Straussovho val íka Víno, žena, spev dokáže ešte aj dnes 
zahra  spamäti. Na svoje 70. narodeniny ešte tancovala s najstarším vnukom a o rok 
neskôr na svadbe mojej sestry Erny tancovala val ík so ženíchom.10

Môjho otca matka spoznala, ke  mala 9 rokov. Z tých ias pochádza aj jeho naj-
starší list. Písomný kontakt udržiaval on a jeho sestry. V listoch z neskorších rokov 
sa postupne objavujú narážky, ktoré ukazujú, ako ve mi si želal manželstvo. Rodina 

9 Friederike Courantová (1859 – 1926). Zomrela ke  Edita Steinová bola u ite kou v Speyeri.
10  Augusta Steinová mala vtedy (4. októbra 1919) 70 rokov; jej najstarším vnukom bol Gerhard Stein, syn 

Paula Steina; svatba Erny Steinovej a Hansa Bibersteina sa konala 5. decembra 1920.
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môjho otca zachovala vo i mojej matke aj po jeho smrti ve kú úctu a oddanos . 
Vydala sa, ke  mala 21 rokov. Otec vtedy pracoval v obchode s drevom Vdova 
S. Steinová v Gliwiciach. Vlastní kou  rmy bola moja babi ka Johanna Steinová, 
rod. Cohnová.11 Bola to prísna a zárove  starostlivá matka. Žiadne z jej detí by sa 
jej neodvážilo protire i , aj keby sa o ividne mýlila. Ve mi si vážila moju matku 
a tá sa naj astejšie odvážila vyjadri  odlišný názor. Napríklad sa rozhodla bráni  
svojho mladšieho švagra Leona, ke  sa chcel sta  hercom, o by pod a názoru 
babi ky bola „hanba“ rodiny, a vzala ho k sebe, ke  ho jeho matka už nechcela 
v dome. Leon vstával v noci a deklamoval svoje role. Ke  ho po ula, ubezpe ila sa 
o správnosti jeho rozhodnutia a pokúsila sa o sprostredkovanie v spore medzi ním 
a babi kou. Neskôr bol známy ako autor komédií a riadite  divadla pod menom Leo 
Walter Stein. Niektoré jeho scénické výtvory, ako napr. Baletka krá a i Liselotta 
z Pfalzu, boli z dôvodu ich národného obsahu uznané, aby mohli by  uvádzané 
v nemeckých divadlách Tretej ríše. Moja babi ka, na rozdiel od mojej matky, neve-
dela vies   rmu. Plne sa spo ahla na vedúceho obchodu, ktorý ju klamal, a nikto ju 
nedokázal presved i , že tento lovek si nezaslúži takú dôveru. To nakoniec viedlo 
mojich rodi ov k ukon eniu obchodných vz ahov a opusteniu Gliwíc. Vybrali sa do 
rodiska mojej matky, aby si s pomocou jej rodi ov otvorili vlastnú  rmu.

Ke  sa rodina pres ahovala do Lublinca, bolo v nej už pä  detí. Moja matka po-
rodila jedenás  detí, z ktorých štyri zomreli v detskom veku. K smutným spomien-
kam, o ktorých matka asto hovorila, patrila epidémia šarlachu v Gliwiciach (ta-
kéto epidémie sa vyskytovali v Hornom Sliezsku dos  asto). Vtedy zomrela malá 
Hedwiga, ve mi milované die a, ktoré už za alo aj trochu pomáha . Môj najstarší 
brat Paul prekonal chorobu, ale pod a názoru matky bol od tej doby iný. Z pekného, 
nadaného a živého die a a sa stal tichý, nesmelý a uzavretý lovek, ktorý nikdy 
nedokázal dostato ne uplatni  svoje schopnosti. 

Roky prežité v Lublinci boli ustavi ným bojom s hospodárskymi ažkos ami. 
Pre moju hrdú matku bolo ve mi ponižujúce ustavi ne žiada  o pomoc rodi ov. 
V Gliwiciach pochovala aj malého Ernesta, ktorý jej bol osobitne drahý. Dvoje 
iných detí zomrelo v doj eneckom veku, preto bola boles  po ich strate o nie o 
menšia než po smrti starších.

Moji rodi ia bývali v takzvanej „vile“, peknom, malom dom eku s ve kou zá-
hradou, ktorý patril starým rodi om. Matka ve mi rada pestovala ovocie a zeleninu 
a mala pri tom š astnú ruku. Zasadila rad jabloní, ale ovocie z nich už sama nevlá-
dala zbiera . Dom a záhrada prešli neskôr do vlastníctva istej spriatelenej rodiny. 
Ke  sme v lete prichádzali na návštevu, mohli sme sa v záhrade hra  a natrha  si 
to ko jab k, ko ko sme len chceli. Z tých ias utkvela matke v pamäti jedna udalos , 

11  Dedko Edity Steinovej z otcovej strany, Samuel Joseph Stein (1778 – 1860) bol dvakrát vdovcom, než 
sa oženil s Johannou Cohnovou. Z týchto troch manželstiev sa narodilo 23 detí a z tretieho manželstva 
s Johannou Cohnovou pochádza otec Edity Steinovej, Siegfried Stein, ktorý zomrel tragicky v dôsledku 
slne ného úpalu 10. 7. 1893.
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ktorú asto rada rozprávala. Jedna z mojich sesterníc, vtedy trojro né alebo štvor-
ro né die a, prišla k nej na návštevu práve v ase dozrievania uhoriek. Matka vzala 
nieko ko kusov a vložila jej ich do zástery. Natešené diev a rýchlo bežalo domov, 
držalo zásteru pevne za rohy a už z aleka volalo: „Tete Gustel vyrástli uhorky.“ 
Ke  roztvorila zásteru, zostalo prekvapene stá : všetky uhorky po ceste stratila.

Matka doteraz s ve kou rados ou sadí a zbiera úrodu a plodmi bohato obdarúva 
iných. Dodržiava pritom starý židovský zvyk, že prvé ovocie každého druhu sama 
nezje, ale ho rozdá. Nie vždy sa však dokáže rozhodnú , že ho dá skuto ne chu-
dobným, ako by to malo by , lebo je to v rozpore s jej ve kou láskou k pokrvným 
príbuzným, najmä k jej súrodencom.

Roku 1883 zomrela moja babi ka. Sestra Rose, ktorá sa narodila týžde  pred jej 
smr ou, dostala ako druhé jej meno Adelheida (u Židov nie je zvykom dáva  de om 
mená ešte žijúcich lenov rodiny). Tri sesternice narodené o rok neskôr tiež dostali 
toto meno ako vlastné.

Pretože v Lublinci rodi ia nemohli zlepši  svoju materiálnu situáciu, rozhod-
li sa pres ahova  do Vroclavu. Urobili tak aj kvôli de om, ktoré už museli odís  
z domu, aby mohli navštevova  vyššie školy. Môj brat Paul už študoval na gymná-
ziu v Opole a Kreuzburgu a ve a trpel nepochopite ným, nechápavým správaním 
príbuzných, u ktorých býval. Z mojich šiestich starších súrodencov sa traja narodili 
v Gliwiciach a traja v Lublinci. Sestra Erna v ase presídlenia do Vroclavu mala 
sotva šes  týžd ov (na Ve kú noc 1890). Rodi ia si prenajali bývanie na Uho -
nej ulici. Malý dom ek, v ktorom som sa narodila, už dávno neexistuje a na jeho 
mieste postavili nový, ve ký dom. Blízko neho si prenajali sklad, kde si môj otec 
otvoril nový obchod s drevom. Majite kou dom eka bola stará, zlostná žena, ktorá 
s ažovala život mojej matke, ako sa len dalo. K tomu sa pripájali vážne problémy 
s vyživením rodiny; nová  rma bola za ažená dlhmi a nerozvíjala sa tak rýchlo, 
ako sa o akávalo. Matka znášala ažkosti aj v manželskom živote, ale nikdy o tom 
nepovedala ani slovo. O otcovi hovorila vždy iba tónom srde nej lásky a dokonca 
dnes, po desiatkach rokov, ke  stojí nad jeho hrobom, vidie , že boles  po om ešte 
stále nevyhasla. Po jeho smrti nosila už iba ierny odev.

Otec zomrel na úpal po as obchodnej cesty. V horúci júlový de  si chcel kvôli 
kúpe dreva obzrie  istý les a ve ký kus cesty musel prejs  pešo. Poštár, ktorý tadia  
prechádzal, ho z dia ky videl leža  pri ceste, no myslel si, že si tam ahol, aby si od-
po inul, a viac sa o neho nestaral. Iba ke  sa o nieko ko hodín vracal spä  a videl ho 
stále leža  na tom istom mieste, prišiel k nemu a zistil, že je m tvy. Správu oznámili 
mojej matke, ktorá nebožtíka previezla do Vroclavu. Miesto, kde zomrel môj otec, 
sa nachádza medzi Frauenwaldau (Bukowice) a Goschütz (Goszecz). Blízko sa na-
chádza píla, kde pre nás asto spracúvali erstvo zo até stromy. Dobrí vlastníci píly 
pomohli mojej matke v tých ažkých d och, o im nikdy nezabudla. Ke  neskôr 
sama v tom okolí kupovala lesy a kázala ich stína , pán Ludwig ju osobne vozil na 
voze na stanicu a asto ju sprevádzal na cestách. Ak bolo treba pri ceste prejs  cez 
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vodu, preniesol ju na rukách. V horúcich letných d och ju jeho dobrá žena posil o-
vala studeným cmarom a v mrazivej zime horúcou kávou. Tak vzniklo priate stvo 
na celý život. Matka posielala z mesta po etnej rodine odev a koloniálny tovar. 
Za to sa jej oni pri príchode do Vroclavu odmie ali dedinským chlebom, maslom, 
erstvým syrom a ob as aj kaprom alebo nieko kými lie mi. Ke  sa vydávala ich 

najstaršia dcéra, naša rodina sa, samozrejme, musela zú astni  na ve kej dedinskej 
svadbe. Osobitne poctení sa cítili, ke  im moja matka zverila do opatery na celé 
letné prázdniny m a a sestru Ernu. Ubytovali nás v „lepšej izbe“, kde bola isto vy-
drhnutá podlaha posypaná bielym pieskom. Boli sme obsluhované po pansky, zatia  
o všetci ostatní jedli v kuchyni z jednej misy, a zažívali sme všetky nepoznané ra-

dosti dedinského života, ako bolo pasenie kráv, viazanie snopov alebo vy ahovanie 
živých rýb holými rukami z istého potoka. Boli to najš astnejšie prázdniny po as 
celého nášho školského života.

4.
Na pohreb otca sa zišli príbuzní a radili sa medzi sebou, o by mala teraz urobi  
moja matka so siedmimi de mi, bez akýchko vek prostriedkov pre život. Zadlženú 
 rmu by bolo treba preda , kúpi  nejaký vä ší byt a prenajíma  zariadené izby. Ak 

nájom nebude sta i , bratia doložia. Matka ml ala, iba vrhala ve avravné poh a-
dy smerom k najstaršej dcére, ktorá mala vtedy 17 rokov. Už sa rozhodla. Bude 
sa prebíja  životom sama a od nikoho neprijme podporu. Samozrejme, v obchode 
s drevom sa ešte ve mi nevyznala, lebo hromada detí jej zaberala celý as. Bola 
však dcérou obchodníka a mala od prírody osobitné obchodnícke nadanie: vyni-
kajúco po ítala, mala správny poh ad na to, o je „obchod“, odvahu a rozhodnos , 
aby zasiahla v správny okamih a sú asne dos  opatrnosti, aby príliš neriskovala, ale 
hlavne mala ve ké nadanie v zaobchádzaní s u mi. Rýchlo si osvojila poznáva-
nie materiálu a spôsob po ítania dreva. Postupne, krok za krokom, dosahovala stále 
lepšie výsledky. Nebolo vôbec ahké nak mi  a obliec  sedem detí. Nikdy sme ne-
hladovali, no boli sme zvyknutí na najvä šiu jednoduchos  a šetrnos . Nie o z toho 
nám zostalo doteraz. V kruhoch, v ktorých som sa pohybovala neskôr, som sa asto 
odlišovala svojou skromnou garderóbou, a hoci mi to bolo nepríjemné,  ako každá 
výnimka, nikdy sa mi nepodarilo dosiahnu  zásadné zlepšenie.

Matke nesta ilo, že uspokojovala naše najnevyhnutnejšie každodenné potreby. 
alšou ve kou úlohou, ktorú si stanovila, bolo, aby nikto nevy ítal môjmu otcovi 

jeho nesplatené dlhy, ktoré postupne uhradila do posledného fenigu. Neskôr bolo 
treba de om zabezpe i  dobré vzdelanie. Ke  otec zomrel, mal môj brat Paul 21 
rokov. Navštevoval gymnázium až do prímy, no na univerzitné štúdium chýbali 
prostriedky. Možno by sa aj bolo našlo nejaké riešenie, keby na tom ve mi trval, ale 
on nedokázal „presadzova  svoje za každú cenu“. Pretože bol vášnivým itate om, 
išiel za u a do kníhkupectva. Nezostal tam však dlho. Matka potrebovala pomoc 
vo svojom podniku. Vždy sa mi zdalo zaujímavé, že sa nikdy nenau ila ú tovníctvu 
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a neviedla ú tovné knihy. Jednala so zákazníkmi, vä šinou stolármi, kolármi, tesár-
mi, drevorezbármi, stavebnými podnikate mi a dodávate mi, ve koobchodníkmi, 
ve kostatkármi a po skými Židmi, ktorí prichádzali ako sprostredkovatelia tova-
ru. Merala a rátala dosky a ke  bolo treba rýchlo vyloži  náklad, vyliezla na voz 
a opreteky s robotníkmi zhadzovala dolu ažké fošne.

Nemala však rada suchú úradnícku prácu (aj ja som k nej vždy mala taký odpor 
ako k žiadnej inej aktivite). Dlhý as viedol za u ú tovníctvo švagor a strýko Jakob 
Burchard. (Jakob Burchard bol brat mojej babi ky a za manželku si vzal sesterni-
cu Cilli Courantovú, druhú dcéru Salomona Couranta, sestru Augustiny Steinovej.) 
Potom prebral ú tovníctvo môj brat Paul, kým aj on neprenechal miesto svojmu 
mladšiemu bratovi a sám nezískal prácu v banke, kde pracoval desiatky rokov ako 
úradník. Ve mi svedomite a dôkladne plnil svoje úlohy, no napriek tomu sa nedo -
kal uznania. Nedostatok uspokojenia z práce si nahrádzal v krátkych vo ných chví-
ach knihami, hudbou a výletmi. Pred nieko kými rokmi odišiel do penzie a mám 

dojem, že teraz sa cíti lepšie ako kedyko vek v živote. (Ak na týchto stránkach 
musím napísa  nie o, o sa môjmu drahému príbuzenstvu môže zda  ako kritika ich 
slabostí, nech mi to prepá ia. Nemôžem si predstavi  život matky bez toho, aby som 
nehovorila o tom, o prežila so svojimi de mi a pretrpela kvôli nim. Ke  nakoniec 
príde rad na m a, nebudem k sebe pristupova  jemnejšie ako k iným.)

Sestra Else12 mala by  oporou matky a prebra  od nej vedenie domácnosti. Bola 
však ve mi nadaná a rozhodla sa sta  u ite kou (jediný možný typ vzdelávania 
dostupný vtedy pre diev atá). Matka nakoniec súhlasila a Else za ala študova  na 
u ite skom seminári. Napriek tomu sa musela stara  o domácnos  a najmladších 
súrodencov, kým mladšie sestry neboli schopné prebra  jej povinnosti. Viedla do-
mácnos  tak prísne a šetrne, že všetci trochu vzdychali pod týmto jarmom. Vý-
nimku robila iba pre m a, lebo ako malé die a som ešte bola zvyknutá na nežnosti 
a rozmaznávanie. Bola som ve mi hrdá na toto vyznamenávanie a peknú sestru 
som obdarúvala ve kou láskou. Matka kedysi povedala, že každé jej die a je pre u 
osobitou hádankou. Jej najstaršia dcéra, neoby ajne pekné a nadané diev a s mno-
hostrannými záujmami, bola stále obklopená ctite mi a ctite kami. 

Došlo k tomu, že sa za ala považova  za nie o lepšie ako jej okolie, na prí-
buzných za ala h adie  trochu zhora ako na menej významných udí a doma ne-
bola nikdy spokojná. asto bola dlhý as ako hos  u príbuzných, vä šinou kvôli 
starostlivosti o chorých, pretože len o bola v našej rozvetvenej rodine potrebná 
pomoc, posielala tam matka jednu z dcér; ob as však odchádzala len kvôli zmene. 
Nieko kokrát tiež prijala miesto vychovávate ky na vidieku. Ke  sa však ocitla 

aleko od nás, túžila po návrate ešte viac než predtým po odchode. Tento nepokoj 
ju nikdy neopustil, dokonca ani vtedy, ke  si založila vlastnú rodinu; takmer na tom 
stroskotalo jej manželstvo. Už krátko po sobáši za ala narieka , že je oddelená od 

12  Else bola najstaršia dcéra Steinovcov (29. 6. 1876, Gliwice – 23. 11. 1956, Bogota). V r. 1903 sa vydala 
za hamburgského dermatológa Maxa Gordona.
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