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Erna Behrens -Giegl, zapomenutá oderská rodačka, spisovatelka a překladatelka
Erna Behrens - Giegl, motto: „Ve stáří mají vzpomínky stejný význam jako v mládí sny“

V roce 2014 nám vídeňská etnografka a historička v oboru fotografi e paní Margit Z. Krpata sdělila, že objevila 
EX LIBRIS od významné ilustrátorky a grafi čky Lili Réthi1 (1894 Vídeň - 1969 New York) pro Ernu Giegl, která 
pravděpodobně pocházela z Oder. Zaměřili jsme proto naše bádání na život Erny Behrens-Giegl a výsledkem naší 
činnosti je předkládaný medailónek.
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EX LIBRIS grafi čky Lili Réthi

1. Umělkyně a ilustrátorka. Narodila se ve Vídni v Rakousku a odcestovala z Německa, aby se vyhnula provizi Hermanna Göringa. Nako-
nec se stala americkou občankou. Réthi během své kariéry ilustrovala více než 50 knih a její práce jsou zařazeny do významných galerií 
a muzeí. Je známá zejména svými kresbami stavebních projektů.
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Erna Sylvie Juliana Giegl se narodila 26. října roku 1917 
v měšťanském domě na náměstí čp. 5 v malém městě 
tehdejšího rakouského Slezska - Odrách (Odrau). 
Pokřtěna byla v kostele sv. Bartoloměje úřadujícím 
farářem Franzem Markem 11. listopadu za přítomnosti 
patronů: k. k. lékaře posádkové nemocnice ve Vídni I 
Mathiase Schumanna2 a soukromé podnikatelky 
v Atzgersdorfu3 Erny Giegl4.
Matkou Erny Silvie byla Josefi na Giegl5, dcera k. k. 
notáře Fridricha Schumanna6 a Rosiny7, rozené Faast. 
Jejím otcem byl k. k. nadporučík v záloze Franz Albert 

Giegl8, pocházející z Mikulova (Nikolsburg), který 
se s Josefínou Schumann oženil ve Vídni 25. srpna 
roku 1916.
Prarodiče Erny Sylvie - Fridrich a Josefi na Schumann - 
přišli do Oder v roce 1895. Nejprve bydleli v menším 
bytě v domě čp. 12 na náměstí, potom se v roce 1900  
přestěhovali do Blaschovy vily čp. 410 na Hranické ulici 
a v roce 1910 bydleli opět na náměstí, ale už ve vlastním 
domě čp. 5. Dne 24. června roku 1918 zemřela v domě 
čp. 5 manželka Fridricha Schumanna Rosina, která byla 
27. června pohřbena na oderském městském hřbitově. 
Po rozpadu Rakousko-Uherska Fridrich Schumann9 
svůj dům prodal a se zbývajícími členy rodiny - dcerou 
Josefi nou a vnučkou Ernou Sylvií - se odstěhovali 
do Rakouska, pravděpodobně do Atzgersdorfu u Vídně. 
Tam prožila Erna své dětství i dospívání a v nedaleké 
Vídni absolvovala státní zkoušku v angličtině. Krátce 
pobývala v Anglii, kde pracovala jako korespondentka. 
Od roku 1939 působila jako učitelka cizích jazyků 
na různých vídeňských školách, naposledy na střední 
škole v Rodaunu10. Soukromě studovala i románské 
jazyky, přičemž v roce 1940 z nich vykonala zkoušku. 
V letech 1945 - 1950 pracovala ve Vídni pro Američany 
jako tlumočnice. A v této době poznala malíře a grafi ka 
Waltra Behrense11, který byl v roce 1944 pro válečné 
zranění propuštěn z Wehrmachtu. 

Vídeň okolo roku 1940-1945. Erna Sylvie Giegl.
In: 99 % ist wahr, Weiner Chronik, 1973

Odry - náměstí 1900. Třetí zleva je rodný dům č. p. 5 Erny 
Sylvie Giegl. Muzejní spolek Rolleder

2. Strýc Erny Sylvie Giegl, narozen 12. dubna 1889, Jaroslavice (Joslowitz) okres Znojmo.  
3. Dnes Vídeň 23. okres.
4. V roce 1917 byla svobodná. Nepodařilo se nám ji blíže identifi kovat.
5. Josefi na Karolina Rosina Giegl, rozená Schumann, se narodila 7. května roku 1896 v Odrách v domě č. p.12.
6. Fridrich Schumann, syn soustružnického mistra Anselma Schumanna z Mikulova (Nikolsburg) a Anny Jalowetz z Rannersdorfu nad Za-

you (česky říčka Sojava), se narodil 23. února 1861 v Mikulově.
7. Rosina Schumann, rozená Faats, se narodila 8. listopadu 1860 v Mistelbachu nad Zayou okresnímu úředníkovi v Nové Bystřici (Neu 

Bystritz) Johannovi Faast a Karolíně Entenfellner.
8. Narozen 31. prosince roku 1889 v Mikulově.
9. Dnes obchod s pekárenským zbožím.
10. Obec ve 23. vídeňském obvodu. Do roku 1938 samostatná obec u vstupu do Liesingbachu (z Vídeňského lesa do Vídně).
11. Walter Behrens se narodil 25. října 1911 jako čtvrté dítě německého konzula v Las Palmas Christiana Behrense a Dorothey, rozené 

Petersen. Po náhlé smrti svého otce v roce 1915 se rodina vrátila do severního Německa - Hamburku.
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V Německu studoval šest semestrů na Hamburger 
Kunstgewerbeschule a po vojenské službě dva semestry 
na vídeňské Akademii výtvarných umění pod vedením 
C. Fahringera, člena Art-Clubu ve Vídni a člena 
O. Basils magazínu. Do roku 1952 pracoval jako litograf 
v polygrafi cké fi rmě, v letech 1955–1961 působil jako 
ilustrátor v Německu. Byl spoluzakladatelem vídeňské 
školy fantastického realismu12 a v letech 1965-1976 
vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
ve Vídni (třída pro hlubotisk) na Schillerovém náměstí 
(Schillerplatz). Emeritním vysokoškolským profesorem 
se stal roku 1976. Vytvořil knižní a časopisové ilustrace 
pro německé, rakouské a švýcarské vydavatele. 
Usadil se ve Vídni, kde později (ve čtvrti Rodaun v ulici 
Kerngasse № 19) založil svůj domov i ateliér. 
Vztah s Ernou Sylvií vyústil v letech 1948-194913 jejich 
sňatkem. V roce 1950 se jim narodil syn Martin a v roce 
1955 dcera Claudia14. 
Erna Sylvie Behrens-Giegl obdržela za svou literární 
činnost v roce 1982 cenu časopisu „Die Umwelt“, 
v roce 1989 Zlatou medaili Istituto Europeo di Cultura 
Popolare e Ambientale a Dvojitý orlicový kříž Asociace 
Rakušanů za zachování historie Rakouska. Byla čestným 
členem evropsko-amerického výzkumu. V roce 1989 
obdržela dva čestné americké doktoráty (Dr.h.c.) a titul 
vysokoškolského profesora. Z její bohaté literární 
činnosti lze jmenovitě uvést následující díla:
Der Reisegefährte (1946) - Spolucestující
Die Brücke in den Tag (1947) - Most ve dne
Zur Erinnerung (1948) - Vzpomínky
99 % ist wahr, 1929-1945. (1969) - 99 % je pravda, 1. díl 
- Vídeňská kronika, 1929-1945
99 % ist wahr, 1945-1973. (1973) - 99 % je pravda, 2. díl 
- Po bouři, 1945-1973

Die Nacht auf Cuortriste.(1992) - Po noci „Cuortriste”15.
Geheimnisvolle Geschichten (1998) - Tajemné příběhy
Märchen um das Menschenherz (1999) - Pohádka 
o lidském srdci
Die unbenwältigte Gegenwart des Fräulein Sternenglanz 
(1999) - Neomezená přítomnost slečny „Sternenglanz”16

Prof. Walter Behrens zemřel v 88 letech 11. srpna 
roku 1999 v 11 hodin dopoledne ve Vídni - Rodaunu 
v rodinném domě № 19. Jeho žena, prof. Erna Sylvie 

12. Fantastický realismus popisuje styl malby vycházející ze surrealizmu Hanse Bellmera a Salvadora Dalího, který vznikl po druhé světové 
válce a jehož zástupci byli většinou traumaticky ovlivňováni hrůzami druhé světové války.

13. Přesné datum a místo svatby nejsou známy, matriky jsou ještě živé.
14. V roce 2006 napsalo o svém otci knihu: Pekelné a rajské cesty - život a dílo malíře a grafi ka Waltera Behrense.
15. V italštině znamwná Cuore Triste - smutné srdce. Vhodný překlad titulu knihy vyžaduje znalost jejího obsahu.
16. V němčině Sternenglanz je svítící hvězda. Vhodný překlad titulu knihy vyžaduje znalost jejího obsahu.

Profesor Walter Behrens, malíř

Vídeň - Rodaun No.19. Rodinný dům a ateliér prof. Waltra 
Behrense. In Alfred Walk: Heimatkunde Rodau

Druhý zleva 28letý Walter Behrens s gymnasty na stadionu 
v Berlíně v roce 1939 při přípravě na gymnastické události 
„Lingiade“ ve Stockholmu, www.de.wikipedia.org
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Pomník hrobky rodiny Raukenberger
a Behrens - Giegl na hřbitově ve Vídni 
- Atzgersdorf. Detail s nápisy,
www.friedhoefewien.at

prof. Walter Behrens v pozdějším věku 
- autoportrét, de.wikipedia.org

Erna Sylvie Behrens -Giegl na obálce 
její knihy od manžela grafi ka Waltra 
Behrense, de.wikipedia.org

Walter Behrens 1948 - Mysl a pocit (věčnost a čas). Ukázka jednoho obrazu ve stylu fantastického realismu,
www.digitale.belvedere.at/objects

Behrens-Giegl, o čtyři roky později, v 86 letech, 9. února 
roku 2003. Oba byli pohřbeni v rodinné hrobce Gieglů 
na hřbitově ve Vídni - Atzgersdorf17. Společně s nimi 
zde odpočívají i rodiče Erny Sylvie Behrens-Giegl Franz 
Albert a Josefína Giegl.
Použité zdroje
Lexikon österreichischer Frauen, svazek 1
Alfred Walk: Heimatkunde Rodau, Buch-13, s.126
Evidence občanů Oder německé národnosti 1/3. Muzejní 
spolek Rolleder.

Matriky zemřelých Odry, 1918. ZA Opava.
Matriky rodné Odry, 1896. ZA Opava.
Sčítací operáty 1900, Odry, č. p.410. Soka Opava.
Sčítací operáty 1910, 1921 Odry, č. p.5. Soka Opava.
https://kikislittlelen.wordpress.com.
https://de.wikipedia/org/Walter Behrens.

Pro Oderský Zpravodaj připravili za HVS : Pavel Kašpar 
st. a Emil Mateiciuc

17. Od roku 1954 okres ve 23. vídeňském obvodu - Liesing.


