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9 sierpnia 
Edyta Stein i jej Wrocław

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r.  

w Jom Kippur – żydowskie Święto Przebła-

gania. Na świat przyszła we Wrocławiu przy 

dzisiejszej ul. Dubois – dziś ten dom już nie 

istnieje. Gdy miała 18 lat i przygotowywała się 

Rodowita wrocławianka i patronka Europy – Edyta Stein. Jej wspomnienie 
liturgiczne przypada 9 sierpnia – w rocznicę tragicznej śmierci w komorze 
gazowej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jak 
potoczyłyby się losy tej filozofki, społeczniczki, kobiety zaangażowanej, 
gdyby nie śmierć w 1942 r.? Część życia spędziła w różnych klasztorach 
karmelitańskich jako s. Teresa Benedykta od Krzyża. Jak o niej mówić? Jako 
o świętej Kościoła katolickiego, filozofie fenomenologu, kobiecie walczącej 
o równy dostęp do edukacji i o pełne prawa społeczne, czy w końcu jak  

o społeczniczce? Najlepiej po trosze o wszystkim!

do matury, wraz z rodziną przeprowadziła się 

na ówczesną Michaelisstrasse, czyli dzisiejszą 

ul. Nowowiejską 38. Co ciekawe, powojenna 

polska nazwa nawiązuje do wcześniejszej na- 

zwy, funkcjonującej jeszcze w XIX w. czyli Neu-

dorfstrasse – od kierunku wychodzenia trasy 

na Nową Wieś Polską. Nazwa funkcjonująca za 

czasów rodziny Steinów nawiązywała zaś do 

wezwania pobliskiego kościoła św. Michała.

Augusta – matka Edyty i pozostałej 6 dzieci, 

kupiła ten dom w 1910 r. Co dość niezwykłe, 

zrobiła to kilkanaście lat po śmierci swojego 

męża, Zygfryda (zm. 1893 r.), który swój biz-

nes – skład drewna – pozostawił z długami. 

Augusta, jako kobieta honorowa, przejęła po 

mężu interes i stosunkowo szybko spłaciła 

dłużników, a po 17 latach była już na tyle za- 

można, że posyłała swoje dzieci do szkół i była 

w stanie kupić wyróżniającą się posiadłość na 

przedmieściach jednego z największych nie-

mieckich miast. Susanne Batzdorff, siostrzeni- 

ca Edyty, w swoich wspomnieniach napisze po  

latach, że „okazały i elegancki, dom wyglądał 
niemal jak z bajki w sąsiedztwie szarych budyn- 
ków, zamieszkanych w większości przez klasę 
pracującą lub rodziny z niższej klasy średniej. 
Fasadę zdobiła stiukowa ornamentacja, z przo- 
du, po dwóch stronach domu, rozciągał się mały 
ogród, zamknięty żelaznym ogrodzeniem z bramą 
misternej roboty”.

Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża, fot. za: www.edytastein.org.pl
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Dom rodziny Steinów można do dziś oglądać  

i zwiedzać przy ul. Nowowiejskiej 38. Jest zna- 

ny jako Dom Edyty Stein. Od 2019 r. Ośrodek  

„Pamięć i Przyszłość” za środki ministerialne 

(MKiDN) oraz miejskie (od 2020 r.) zleca reali-

zację kompleksowego programu Dziedzictwo 

Edyty Stein. Właścicielem obiektu od 1995 r.  

jest specjalnie powołane w tym celu, jedno  

z najstarszych po czasach PRL-u, stowarzysze-

nie Towarzystwo im. Edyty Stein. Prowadzi ono 

udostępniany do zwiedzania Dom Edyty Stein,  

a w nim swoją działalność.

Dom był własnością rodziny Steinów stosun-

kowo niedługo, bo tylko do 1939 r., kiedy jako 

własność żydowska na mocy aryzacji mienia 

żydowskiego został odebrany rodzinie Steinów 

przez władze nazistowskie. Jeszcze krócej, bo 

tylko w latach 1910–1933 mieszkała w nim  

Edyta, przy czym po 1913 r. bywała w nim za 

każdym razem, gdy wracała do Wrocławia na  

krótszy bądź dłuższy czas.  Siostrzenica Edyty,  

Susanne Batzdorff, wspominała: „Kiedy ciocia  
Edyta zakończyła swój pierwszy rok studiów  
uniwersyteckich w rodzinnym mieście, uświado- 
miła sobie zmianę swoich zainteresowań nauko-
wych. Pojechała zatem do Getyngi, by studiować 
u twórcy fenomenologii Edmunda Husserla […]. 
Dlatego Edyta Stein rzadko mieszkała w miejscu, 
które teraz jest znane jako Dom Edyty Stein, 
choć odwiedzała je zawsze, kiedy tylko spędzała 
wakacje w Breslau […]. W istocie budynek ten był 
domem Edyty od 1910 r. do czasu jej wstąpienia 
do Karmelu. Przeważnie mieszkała gdzie indziej  
i tylko wracała tu na wakacje lub okazjonalnie, 
 jak podczas I wojny światowej, na dłuższy pobyt.”

Ostatni raz rodzinny dom Edyta odwiedziła ok. 

13 października 1933 r., tuż przed wyjazdem 

do Kolonii, gdzie wstąpiła do Karmelu. Z tym 

wydarzeniem łączy się wymowna sytuacja. We  

wcześniejszych latach, szczególnie wtedy, gdy  

Edyta studiowała na Uniwersytecie we Wroc- 

ławiu, po wyjściu z domu na pobliskim przy-

stanku wsiadała w tramwaj jadący w stronę 

uczelni. Z matką miały zwyczaj machania do 

siebie w momencie, gdy tramwaj przejeżdżał 

pod oknami rodzinnego domu. Tego pamiętnego 

dnia matki zabrakło w oknie. Augusta do końca  

nie mogła pogodzić się z decyzjami córki, naj-

pierw o chrzcie, a po wielu latach – o wstąpieniu 

do klasztoru. 

Jak to się stało, że wychowana w rodzinie ży- 

dowskiej córka po kilkunastu latach przyjęła 

wiarę chrześcijańską, a później wstąpiła do  

klasztoru? Przyczyn osobowościowych trzeba  

poszukiwać w jej wnikliwym dążeniu do prawdy 

o sobie, o innych i o świecie. Nie bez znaczenia 

był z pewnością jej uparty charakter. Właśnie 

ze względu na ten upór do szkoły poszła rok 

wcześniej. Ten sam upór sprawił, że w wieku 

14 lat porzuciła naukę i to na długo. Ten czas 

był okresem poszukiwań – dziś nazwalibyśmy 

to czasem buntu. Edyta zarzuciła większość 

Edyta Stein, fot. za: www.edytastein.org.pl
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stwierdzeń i poszukiwała swojego punktu wi- 

dzenia. Właśnie w tym czasie zaczęła się okre- 

ślać i świadomie porzuciła wiarę swoich ojców.  

Lata między zdaniem matury w 1911 r. a obroną  

doktoratu w 1916 r., to czas wielkich poszu-

kiwań i wielu podróży. Do 1918 r. pracowała  

u Edmunda Husserla na Uniwersytecie we Frei- 

burgu. Przez następne dwa lata starała się  

o habilitację w swoim rodzinnym mieście, ale na 

pruskim uniwersytecie, na który kobiety jako 

słuchaczki czy studentki dopiero od niedawna 

miały wstęp, było to jeszcze nieosiągalne. Edy- 

ta w tych latach dała się poznać jako osoba 

zaangażowana społecznie. Oświecenia i odkry- 

cia prawdy w chrześcijaństwie Edyta doświad-

czyła w 1921 r. i za tym doświadczeniem kon-

sekwentnie podążała do końca swojego życia.

15 lat po tragicznej śmierci Edyty Stein, wła-

dze Karmelu kolońskiego rozpoczęły starania 

o wszczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. Po 

trzydziestu latach, 1 maja 1987 r., papież Jan 

Paweł II beatyfikował s. Teresę Benedyktę od  

Krzyża. Po kolejnych dwunastu latach, 11 paź-

dziernika 1998 r. tj. w przededniu 107. rocznicy 

urodzin, Edyta Stein została kanonizowana, zaś 

1 października 1999 r. papież ogłosił świętą 

Teresę Benedyktę od Krzyża patronką Europy.

We Wrocławiu jest wiele miejsc pamięci, które 

przypominają o Edycie Stein. Nie tylko rodzin- 

ny dom, ale też np. jej marmurowe popiersie  

w Galerii Wielkich Wrocławian w Starym Ra- 

tuszu, czy tablica pamiątkowa na dawnym 

konwikcie św. Józefa przy ul. Kuźniczej 35,  

w którym niegdyś odbywała zajęcia. Co cie-

kawe, liczba upamiętnień stawia Edytę w czo-

łówce – o ile nie na pierwszym miejscu – wśród 

związanych z Wrocławiem i obecnych w ten 

sposób w przestrzeni publicznej osób.  

Dom Edyty Stein, znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu. Więcej szczegółów można uzyskać na stronie  
internetowej www.edytastein.org.pl. Zwiedzanie możliwe jest codziennie oprócz wtorków w godzinach 10.00–18.00.  

Na zwiedzanie warto przeznaczyć ok. półtorej godziny.

Ponadto polecamy ilustrowany przewodnik „Wrocław Edyty Stein” autorstwa Danuty Mrozowskiej i Haliny Okólskiej.  
Autorki prowadzą w nim czytelników po miejscach, o których Edyta wspomina w swojej „Autobiografii”.  

Polecamy także artykuł Kamilli Jasińskiej „Edyta Stein i Uniwersytet Wrocławski”.
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dr Marek Kosendiak
koordynator wolontariatu i programów społecznych
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Tablica pamiątkowa poświęcona Edycie Stein na elewacji frontowej Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej,  
fot. za: www.edytastein.org.pl

http://edytastein.org.pl/pl/
https://uni.wroc.pl/edyta-stein-i-uniwersytet-wroclawski-4/

