HELMUTH JAMES
VON MOLTKE
(1907-1945)

U

rodził się 11 marca 1907 r.

przeczeniem Moltkego - żoł-

w Krzyżowej, w rodzinie starej

nierza. Dzięki matce jego cha-

szlachty meklemburskiej. Naj-

rakter ostatecznie ukształtował

słynniejszym z rodu Moltke był feldmar-

się w duchu lojalności wobec

szałek Helmuth Karl Bernhard - stryjeczny

władzy, pacyfizmu, otwartości

dziadek Helmutha Jamesa - wybitny dowód-

poglądów, a także gotowości

ca, twórca nowoczesnej taktyki wojskowej,

niesienia pomocy innym.

jeden z najznamienitszych strategów, autor

Matka – Dorothy Rose Innes

licznych prac z dziedziny wojskowości, na

– była córką liberalnego polity-

których jeszcze w XX w. wzorowali się do-

ka, sędziego Sądu Najwyższego

wódcy.

Unii Południowej Afryki, ministra sprawie-

Działania wojenne, w których feldmarszałek

dliwości. On to pośrednio, a także w bezpo-

von Moltke odgrywał kluczową rolę, toczyły

średnich kontaktach wywarł wpływ na świa-

się w ramach polityki Otto Bismarcka mają-

topogląd wnuka, szczególnie na pojmowanie

cej na celu zjednoczenie Niemiec. W czasie

prawa i pacyfizmu.

wojny francusko-pruskiej był szefem sztabu

Matka zaś, do zupełnie nowego dla siebie

generalnego, a po zwycięskich działaniach

świata wniosła samodzielny osąd ludzi i zja-

obwołano go bohaterem narodowym. Krót-

wisk oraz niezwykle żywe zainteresowanie

ko po śmierci (w 1891 r.) w całej Rzeszy od-

wszelkimi sprawami publicznymi - tak oce-

słaniano jego pomniki, a ulicom nadawano

niała ją synowa Freya von Moltke.

jego imię. Wzniesiono je także w Świdnicy,

Młody Helmuth James najpierw uczył się

i w stolicy prowincji Wrocławiu. Dowodem

w Świdnicy. Realne gimnazjum ukończył

uznania dla tej wybitnej postaci, tak zasłużo-

w Poczdamie a w 1927 r. rozpoczął studia

nej dla historii Niemiec, jest zarejestrowanie

prawnicze i politologiczne we Wrocławiu.

jego głosu w zapisie fonogranficznym przez

Jako student uczestniczył w organizowaniu

firmę „Edison”, jako jednego z pierwszych

obozów tzw. „Wspólnot Roboczych Löwen-

na świecie. Za zwycięstwo odniesione nad

berg” we Lwówku Śląskim, podczas których

armią austriacką pod Sadową (w pobliżu

organizatorzy współpracowali z bezrobotny-

Hradca Kralove) otrzymał donację, za któ-

mi i bezrolnymi chłopami, by informować

rą kupił majątek w Krzyżowej. Tu właśnie

ich o prawach i obowiązkach obywatelskich.

urodził się i dorastał Helmuth James von

W Krzyżowej oddał bezpłatnie część grun-

Moltke.

tów na tworzenie nowych gospodarstw, co

Helmuth James, wychowany w atmosferze

przysporzyło mu niechęci sąsiednich posia-

kultu sławnego krewnego, był jednak za-

daczy ziemskich.
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Dorothy von Moltke
z synem Helmuthem Jamesem
– zbiory Fundacji „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego
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nominacji sędziowskiej łączyło się z człon-

Feldmarszałek Helmuth
Karl Bernhard von Moltke
– zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

kostwem w NSDAP. Otworzył kancelarię
adwokacką, w której, między innymi, udzielał porad prawnych Żydom. Gdy w 1938 r.
władze nazistowskie zabroniły takiej działalności – doradzał im nielegalnie. Odrzucił też
możliwość emigracji do Wielkiej Brytanii,
mimo uzyskania uprawnień adwokackich
w Londynie i Oksfordzie.
Jednak to Berlin i Wiedeń poprzez kontakty
z ludźmi o otwartych umysłach spowodowały zwrot ku innemu myśleniu. W tym czasie
największy wpływ na ewolucję poglądów Jamesa odegrało małżeństwo Schwarzwaldów.
W 1929 r. po zdaniu egzaminu referendar-

W ich salonie spotykały się indywidualności

skiego, w czasie Wielkiego Kryzysu, powró-

z zakresu nauki, sztuki, dziennikarstwa, filo-

cił do Krzyżowej, by pomagać w zarządza-

zofii i polityki. Hermann Schwarzwald był

niu liczącym kilkaset hektarów majątkiem

wybitnym znawcą prawa kredytowego i wa-

ziemskim. Studia prawnicze kontynuował

lutowego. Jego żona – Eugenia – w Zamku

na uniwersytetach w Berlinie, Heidelbergu

Berlińskim prowadziła jadłodajnię dla stu-

i Wiedniu. Wtedy to poznał swą przyszłą

dentów, a nad Grundlsee w Salzkammer-

żonę, studentkę prawa, córkę kolońskiego

gut w Alpach letni ośrodek wypoczynku

bankiera Freyę Deichmann. Młodzi pobrali

„Seeblick” będący prawdziwym międzyna-

się w październiku 1931 r.

rodowym domem spotkań „pięknych umy-

W 1934 r. von Moltke zdał końcowy egza-

słów” epoki.

min asesorski. Jako zdeklarowany przeciw-

Tam młody Moltke wszedł w środowisko

nik nazizmu nie podjął jednak pracy w są-

liberalne i demokratyczne. Poznał styl życia

downictwie III Rzeszy, ponieważ otrzymanie

i kulturę pozostające w wyraźnym kontraście
ze znanym mu klimatem niemiecko-narodowym.
„Duchowy i kulturowy pluralizm, oparta na
wartościach tolerancja i otwarta miłość bliźniego czynią możliwym współżycie z poszanowaniem wzajemnej wolności. Znalazł tutaj w szerszym kontekście to, co wpajano mu
jako życiowe założenia w domu rodzinnym”
– pisał jego biograf Guenter Brakelmann.
Po wybuchu wojny Helmut James von
Moltke, jako specjalista prawa międzynarodowego, powołany został do służby
w Abwehrze – wywiadzie wojskowym III

Pałac w Krzyżowej
– zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
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Rzeszy kierowanym przez admirała Wilhel-
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jako państwa demokratycznego, respektującego wolność słowa i wyznania, opartego
na dialogu poszczególnych grup wyznaniowych i społecznych. Sformułowali także tezę
o „chrześcijańskim obliczu ludzkości”. Nowe
państwo niemieckie, suwerenne i demokratyczne, miało opierać się na modelu federacyjnym określanym przez von Moltke’go
jako idea „małych wspólnot” współpracujących ze sobą. Zakładano także ukaranie winnych zbrodni wojennych oraz stworzenie,
przy udziale Polski, USA i Rosji, europejskiej
federacji państw. Sam Moltke był przeciwny
zamachowi na Hitlera, by nie rozpoczynać
nowego rozdziału w historii od morderHelmuth James w młodości
– zbiory Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego

stwa. Inni członkowie grupy, w tym Peter
Yorck von Wartenburg, uczestniczyli jednak
w przygotowaniach do zamachu z 20 lipca

ma Canarisa. Na swoim stanowisku wielo-

1944 r.

krotnie domagał się humanitarnego trakto-

Uczestnicy spotkań wierzyli, że nazistowski

wania jeńców wojennych.

totalitaryzm zostanie obalony. I nieważne

Od stycznia 1940 r. dwaj przyjaciele – Pe-

czy stanie się to od wewnątrz, czy z zewnątrz,

ter Yorck von Wartenburg i Helmuth von

należy zaplanować, jak Niemcy mają funk-

Moltke – zaczęli rozmawiać o tym, co mogą

cjonować po przejściu kataklizmu, jakim

uczynić „prawi ludzie w czasach tak nieludzkiego bezprawia”. Działo się to w Berlinie
przy ulicy Horensienstrasse 50, w małym
szeregowym domku Yorków.
Rozmowy te przeniosły się na towarzyskie
spotkania w pałacu w Krzyżowej, gdzie powstała konspiracyjna grupa, nazwana później przez gestapo „Kręgiem z Krzyżowej”
(Kreisauer Kreis). Należeli do niej między
innymi: Peter Yorck von Wartenburg, Horst
von Einsiedel, Otto Heinrich von der Gablenz, Adolf Reichwein, Adam von Trott zu
Solz i Alfred Delp. W działaniach „Kręgu”
uczestniczyła także żona Moltkego – Freya.
Mimo licznych różnic światopoglądowych,
uczestnicy spotkań w Krzyżowej dyskutowali o przyszłości Niemiec po upadku nazistowskiego reżimu. Stworzyli wizję Niemiec

Freya von Moltke
– zbiory Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego
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machu na Hitlera z 20 lipca 1944 r. w Wilczym Szańcu a podczas podróży służbowej
do Oslo i Sztokholmu z przywódcami norweskiego ruchu oporu oraz słynną „Grupą
z Sigtuny” (rozwinął je w trakcie kolejnych
spotkań 15-21 września 1942 i 16-27 marca
1943 r. ).
Z najważniejszych zagranicznych podróży
Moltkego należy wymienić wyjazd do Stambułu w dniach 11-16 grudnia 1943 r., podczas którego przekazał Amerykanom zredagowane przez Wilbrandta i Rustowa „dossier
Hermanna” – proponujące im współpracę
polityczną z kręgami niemieckiego ruchu

Symboliczny grób
Helmutha Jamesa i jego
brata Carla Bernharda
(fot. S. Kotełko)

były wojna i hitleryzm. Większość rozmów

oporu oraz kooperację wojskową.

prowadzono między rokiem 1940 a 1943
w domku Yorcków przy Hortensienstraße

Spotkania w Krzyżowej

50 oraz w małym berlińskim mieszkanku

Pierwsze z trzech najważniejszych spotkań

Moltkego przy Derfflingerstraße 10. Latem

odbyło się w Zielone Świątki 22-25 maja

1943 roku von Moltke zredagował doku-

1942 r. Jego tematem, z którego można by

ment Grundsätze für die Neuordnung (Zasa-

się wybronić bez posądzenia o zdradę stanu,

dy nowego porządku) będący jednocześnie

były zagadnienia dotyczące szkolnictwa i ko-

programem „Kręgu z Krzyżowej”.

ścioła.

W tym okresie, korzystając ze znajomości
z czasów związków z Schwarzwaldami, ale
i londyńskiej praktyki czy przedwojennych
podróży, które odbywał w ramach pracy
dla Rzeszy jako specjalista prawa międzynarodowego, von Moltke usiłował budować
społeczny kapitał na lata powojennego nieładu. Właściwie od początku swojej pracy
w Abwehrze utrzymywał stosunki „paradyplomatyczne” z amerykańskimi dziennikarzami i korespondentami: Alexandrem C.
Kirkiem i Georgem F. Kennanem. Spotkania trwały do 1942 r.
9-11 sierpnia 1940 r. von Moltke był służbowo w Brukseli, północnej Francji i Paryżu,
gdzie nawiązał pierwszy kontakt z generałem
Alexandrem von Falkenhausenem, dowódcą
wojskowym w Belgii i północnej Francji, bliskim współpracownikiem uczestników za-
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Ołtarz w Kościele św. Michała przylegającym do
majątku rodziny von Moltke
(fot. S. Kotełko)
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Helmuth James von Moltke przed Trybunałem Ludowym
– zbiory Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Drugie, odbyte w dniach 16-18 październi-

swobodnie krytykował Hitlera, ma zostać

ka 1942 r., było poprzedzone wielomiesięcz-

aresztowany, przekazał mu ją. Ostrzeżenie

nymi rozmowami konspiratorów nie tylko

wyszło na jaw. Helmuth von Moltke został

w Berlinie, ale też w Monachium i Stuttgar-

aresztowany 19 stycznia 1944 r. Na początku

cie. Dotyczyły one kwestii przyszłej odbudo-

był traktowany dobrze, określany jako „in-

wy państwa i gospodarki.

ternowany” i umieszczony w Ravensbrück.

Trzecie spotkanie miało miejsce znowu

Jednak gdy wyszło na jaw, że 30 grudnia

w Zielone Świątki w dniach 12-14 czerwca

1943 r. spotkał się z Clausem Schenk von

1943 r. Poruszano na nim kwestie polityki

Stauffenbergiem, automatycznie i niesłusz-

zagranicznej i powojennego stosunku do

nie skojarzono go ze spiskiem mającym na

nazistów, nazywanych „profanami prawa”.

celu zamach na Hitlera. Po 20 lipca 1944 r.

Spiskowcom chodziło o to, żeby po upad-

zaczął się horror przesłuchań.

ku nazizmu uchronić przed chaosem i same

10 i 11 stycznia 1945 r. odbył się przed Try-

Niemcy, i Europę, która będzie na nowo

bunałem Ludowym pokazowy proces pro-

musiała się podnieść z gruzów.

wadzony przez Rolanda Freislera zwanego

W publikacjach można spotkać rozbieżne

„krwawym katem” ze względu na czerwoną

informacje na temat aresztowania Helmutha

togę i wyroki, które prawie zawsze były wy-

Jamesa von Moltke. Jest pewne, że nie miało

rokami śmierci. Wcześniej skazał na śmierć

ono nic wspólnego z „Kręgiem z Krzyżowej”.

członków opozycyjnej organizacji „Biała

Tego terminu zresztą użyli dopiero naziści,

Róża” i ponad 2500 innych osób.

inspirując się słowami jednego z przesłu-

23 stycznia Freya napisała list do męża z py-

chiwanych przyjaciół, który tak właśnie się

taniem czy przywieźć na widzenie synów.

wyraził.

Jednak list nie dotarł już do adresata. Tego

Helmuth von Moltke, mając informację

dnia Helmuth James von Moltke został za-

o tym, że jeden ze znajomych, który dość

mordowany.
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Wcześniej w liście z 11 października 1944 r. do

W kontraście z taką postawą można zestawić

swych dwóch synków, Helmuta Caspara i Kon-

zarządzenie Himmlera: Ciała mają zostać spa-

rada, zawarł wykładnię swej postawy: Przez całe

lone, a prochy rozsypane po polach. Nie chcemy

życie, już w szkole, walczyłem przeciwko duchowi

mieć najmniejszego wspomnienia w jakimś gro-

ciasnoty i przemocy, zniewolenia, arogancji, prze-

bie lub w jakimś innym miejscu po tych ludziach.

ciwko brakowi respektu przed innymi, nietolerancji

Nie wiadomo czy tak się stało, nie wiado-

i absolutności, przeciwko tej bezlitosnej konsekwen-

mo też, gdzie znajduje się grób Helmutha

cji, jaka tkwi w Niemcach i swój przejaw znalazła

Jamesa von Moltke.

Marzena Gursztyn

w państwie nacjonalistycznym.

Ludzie „Kręgu z Krzyżowej” (za: Freya von Moltke Wspomnienia z Krzyżowej):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernst von Borsig
Alfred Delp (zgładzony w 1945 r.)
Horst von Einsiedel
Otto Heinrich von der Gablentz
Eugen Gerstenmeier
Hans Bernd von Haeften (zgładzony
w 1944 r.)
Theo Haunbach (zgładzony w 1945 r.)
Paulus van Husen
Lothar König
Julius Leber (zgładzony w 1945 r.)
Hans Lukaschek
Carlo Mierendorff
Freya von Moltke

• Helmuth James von Moltke (zgładzony
w 1945 r.)
• Hans Karl Maria Alfons Peters
• Harald Poelchau
• Adolf Reichwein (zgładzony w 1944 r.)
• Augustin Rosch
• Theodor Steltzer
• Carl Dietrich von Trotha
• Margarith von Trotha
• Adam von Trott zu Solz (zgładzony
w 1944 r.)
• Eduart Watjen
• Irene Yorck von Wartenburg
• Peter Yorck von Wartenburg (zgładzony
w 1944 r.)

Pałac w Krzyżowej - współczesnie siedziba Fundacji „Krzyżowa”
(fot. S. Kotełko)

Świdnica, 2017
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ŚWIDNICKIE
ŚRODY LITERACKIE

Ś

widnickie Środy Literackie to impreza kulturalna poświęcona literaturze pięknej skierowana do

odbiorców kultury wysokiej, zarówno czytelników, adeptów pióra, jak i uznanych
pisarzy. Ponad dziesięcioletnia tradycja
organizowania „środowych” spotkań zaważyła na tym, że impreza, która wpisała
się w pejzaż kulturalny miasta, spełniając
funkcję

popularyzatorską,

edukacyjną

i kulturotwórczą, stanowi dziś wizytówkę
Świdnicy i jest ważnym wydarzeniem na
literackiej mapie Polski.
Pomysłodawcą Świdnickich Śród Literac-

odbyło się ponad 70 spotkań z poetami,

kich jest Wojciech Koryciński - świdnicki

prozaikami, krytykami literackimi i li-

pisarz i polonista, który od 2006 r. współ-

teraturoznawcami, a sama impreza, ze

pracuje przy ich organizacji ze Świdnickim

względu na wysoki poziom merytoryczny

Ośrodkiem Kultury zapraszając do miasta

i organizacyjny była włączana zarówno

autorów zarówno uznanych w kraju i za

do ogólnopolskich projektów literackich

granicą, a także obiecujących debiutantów

(m.in. do festiwali „Pora Poezji” i „Pora

oraz pisarzy lokalnych, wśród których spe-

Prozy” pilotowanych przez Instytut Książ-

cjalne miejsce zajmują miejscowi literaci.

ki, do Festiwalu PreTEXTY - organizo-

W ramach Świdnickich Śród Literackich

wanego przez Fundację im. Tymoteusza

Spotkanie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w Świdnicy z Olgą
Tokarczuk – archiwum
Świdnickich Śród
Literackich

Karpowicza), jak i regionalnych projektów
literackich (Rzeźnia Poetycka i Festiwal
Cztery Żywioły Słowa). Dzięki atrakcyjności formuły spotkań oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało
się zaprosić do Świdnicy znanych w ogólSpotkanie z Andrzejem Sosnowskim, jednym
z redaktorów czasopisma „Literatura na Świecie”,
wybitnym poetą awangardowym – archiwum
Świdnickich Śród Literackich

nopolskim środowisku literackim pisarzy,
m.in. na spotkania autorskie przyjechali: Olga Tokarczuk, Wojciech Bonowicz,

ŚWIDNICKIE ŚRODY LITERACKIE
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i wymiany poglądów, a także umożliwiając
prezentację dorobku twórczego miejscowych autorów. O wadze takich spotkań
i dyskusji świadczą liczne sukcesy świdniczan w ogólnopolskich konkursach literackich (m.in. Anny Marii Micińskiej, Pawła
Buczmy, Bartosza Czarnotty), debiuty
prasowe (m.in. Marty Mańdok, Anny
Marii Micińskiej, Elżbiety Szafraniec, Natalii Waligóry, Pawła Buczmy), debiuty
książkowe (m.in. Barbary Elmanowskiej,
Joanny Lasockiej, Bartosza Czarnotty,
Wojciecha Korycińskiego, Krzysztofa PoSpotkanie z Tomkiem
Tryzną – archiwum
Świdnickich Śród
Literackich

Happening z uczniami
I LO (spotkanie z Iwoną
Kacperską i Agatą
Zbierską) – archiwum
Świdnickich Śród
Literackich

Bogusław Kierc, Ryszard Krynicki, Karol

laczenko, Mateusza Witkowskiego) i coraz

Maliszewski, Mieczysław Orski, Maciej

większa liczba publikacji świdnickich au-

Parowski, Edward Pasewicz, Jacek Podsia-

torów „po debiucie” (Teresy Wagilewicz,

dło, Andrzej Sosnowski, Bogdan Zadura.

Tamary Hebes, Tomasza Hrynacza, Ry-

Oprócz znanych pisarzy pojawiali się też

szarda Latko, Grzegorza Woźnego).

na Środach debiutanci, których późniejsze

Świdnicka Środa Literacka doczekała się

kariery literackie poświadczały, że zapro-

kilku omówień w artykułach publiko-

szenia do Świdnicy nie były przypadkowe:

wanych w mediach lokalnych i dolno-

Klara Nowakowska, Julia Szychowiak, Ja-

śląskich, a także w literaturze branżowej

cek Bierut, Tadeusz Dąbrowski, Radosław

(m.in. „Oblicza Edukacji”, rocznik „Po-

Wiśniewski, Bartosz Suwiński – dziś zna-

mosty” wydawany przez Stowarzyszenie

ni i wielokrotnie nagradzani autorzy oraz

Pisarzy Polskich, a także w antologii Roz-

organizatorzy ważnych ogólnopolskich

kład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska

przedsięwzięć literackich.

po 1989 roku).

Spotkania w ramach Śród wpływały również na integrację świdnickiego środowiska

Karolina Moroz

literackiego, stanowiąc przestrzeń dyskusji

Poczęstunek litewski (chleb litewski, sękacz i „trzy
dziewiątki” – popularna nalewka litewska: spotkanie
z Andrzejem Franaszkiem promujące biografię
Miłosza) – archiwum Świdnickich Śród Literackich

Świdnica, 2017
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ŚWIDNICKIE ŚRODY LITERACKIE

ŚWIDNICA PODCZAS
WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ

W

okresie wojny trzydziestoletniej

(1618-1648)

w wielu krajach Europy,

w tym na Śląsku, toczyły się działania zbrojne. Wyjątkowo okrutne żniwo wojna zebrała na terenie księstwa
świdnicko-jaworskiego, zaś Świdnica
zaliczała się do miast, które jej skutkami dotknięte zostały najbardziej. Po
zakończeniu wojny na terenie księstwa
znajdowały się obszary, na których ludność zmniejszyła się o 2/3 w stosunku
do okresu przed jej wybuchem, a niektóre wsie wręcz zniknęły z powierzchni ziemi (np. Laurichendorf na górze
Wawrzyn w pobliżu Bystrzycy Górnej).

Relikty po zabudowie wsi Laurichendorf na górze Wawrzyn
(fot. W. Rośkowicz)

rozpoczęcia

27 marca 1621 r. do Świdnicy przybył

wojny była tzw. defenestracja praska.

margrabia Johann Georg z Karniowa.

23 maja 1618 r. protestanccy parlamen-

Dowodził on wojskami stanów śląskich

tarzyści czescy wyrzucili przez okno zam-

wspierających Czechów. 5 kwietnia mar-

ku królewskiego w Pradze przedstawicieli

grabia opuścił miasto i udał się na Wę-

katolickiego cesarza Macieja Habsburga,

gry. Kilka miesięcy później do Świdnicy

który był także władcą Czech. Sytuacja

wkroczyło 5 chorągwi saskich pod do-

stopniowo się zaostrzała, zwłaszcza po

wództwem pułkownika von Schliebena

śmierci cesarza Macieja, gdy stany czeskie

(w tym okresie protestancka Saksonia to

26 lipca 1619 r. wybrały na króla Czech

jeden z sojuszników katolickich Habs-

protestanta, elektora Palatynatu Reńskie-

burgów). Ich obecność nie była mile

go, Fryderyka V. Władca ten uzyskał rów-

widziana w mieście, gdyż żołnierze pła-

nież poparcie stanów i książąt śląskich. Po

cili monetami o niskiej zawartości srebra

zwycięstwie armii cesarskiej nad wojska-

(tzw. Papphahne) oraz znacznie wzrosły

mi czeskimi 8 listopada 1620 r. w bitwie

ceny żywności. Wojska saskie przebywały

pod Białą Górą w pobliżu Pragi król Fry-

w Świdnicy do 1 grudnia 1621 r.

deryk opuścił Czechy. Działania zbrojne

Do końca 1622 r. armia cesarska spacy-

zaczęły teraz zagrażać Śląskowi.

fikowała Śląsk. Margrabia Johann Georg

Bezpośrednią

przyczyną
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Defenestracja praska

z Karniowa musiał rozformować wojska

siły protestanckie i doprowadziło do

stanów śląskich, po czym zbiegł z kraju.

eskalacji wojny. Książęta śląscy, aby

W grudniu 1623 r. na terenie księstwa

podołać wydatkom wojennym, rozpo-

świdnicko-jaworskiego

zakwaterowano

częli wybijanie niepełnowartościowych

1 000 cesarskich dragonów. Część z nich

monet. Spowodowało to dewaluację

rozlokowano w Świdnicy. Żołnierze re-

pieniądza i wzrost cen. W tym samym

kwirowali ludności konie i wozy oraz do-

roku na Śląsku, także w Świdnicy, wy-

puszczali się innych gwałtów.

buchła epidemia. Innym nieszczęściem

W 1625 r. Anglia, Holandia i Dania

było kwaterowanie cesarskich żołnierzy

zawarły przymierze. Wzmocniło ono

w domach mieszczan. Do tego wszystkiego doszła klęska nieurodzaju.
Świdnica w 1626 r. musiała wystawić
oddział w sile 80 żołnierzy. Został on
przydzielony do kompani kapitana von
Dönhofa. W ciągu trzynastu miesięcy wydano na jego utrzymanie 10 826
florenów. W 1626 r. naczelny dowódca
wojsk cesarskich, książę Albrecht von
Wallenstein, przybył na czele 30 tys.
żołnierzy na Śląsk. 23 sierpnia dotarł
do Świdnicy. Rajcy miejscy postanowili
przywitać księcia i wręczyć mu klucze
do miasta. Nie przyjął ich, a przy okazji napomniał mieszczan, aby docho-

Margrabia Johann Georg z Karniowa

2

wali wierności cesarzowi. Wallenstein
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dał kwater dla żołnierzy. Rada miejska
odmówiła, powołując się na pisemne
rozporządzenie cesarza Ferdynanda II,
w którym miała zapewnienie zwolnienia księstwa świdnicko-jaworskiego od
kwaterunku żołnierzy. Gdy książę zagroził przemocą, odwołała się do starosty księstwa Kaspara von Warnsdorfa,
ten zaś poparł mieszczan. Ostatecznie
stany księstwa świdnicko-jaworskiego musiały się zgodzić na utrzymanie
wojsk i uzupełnienie ich wyposażenia.
Książę, wraz ze sztabem i kilkoma kompaniami żołnierzy, kwaterował w Świdnicy. Miasto musiało przekazać mu
klucze do bram miejskich, wydać dużą
ilość broni z arsenału oraz dostarczyć
Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg

Albrecht von Wallenstein
(fot. W. Rośkowicz)

wojsku mięso, chleb i inną żywność.
Podczas bardzo ostrej zimy w 1627 r.

zamieszkał w kamienicy „Pod Złotym

wielu mieszczan i żołnierzy zmar-

Chłopkiem” (Rynek 8), należącej do

ło. Ponadto ci ostatni przywlekli ze

doktora medycyny Henryka Kunica1.

sobą zarazę, zwaną „chorobą węgier-

W mieście zakwaterowano wyższych

ską”. Stopniowo odbierano

rangą dowódców, zaś pozostałych żoł-

ewangelikom

nierzy rozlokowano w okolicznych

odprawiania

wsiach. Niestety, dokonywali w nich

w świdnickich kościołach. Z na-

wielu szkód, m.in. podpalali domy oraz

dejściem wiosny z utęsknieniem

wypędzali konie i bydło. Z pobytem

czekano na wymarsz wojsk ce-

Wallensteina był związany ciekawy epi-

sarskich. Ich dwudziestotygo-

zod. Podczas dwóch nocy, które spędził

dniowy pobyt na terenie księstwa

w Świdnicy, na Rynku musiała być za-

świdnicko-jaworskiego

chowana bezwzględna cisza, zakazano

240 000 florenów. Jakby nie dość

nawet gwizdania stróżowi nocnemu.

było tego, książę zażądał na zjeździe

Rankiem 25 sierpnia książę wraz z nie-

stanów w Świdnicy następnych kwot

wielkim oddziałem huzarów opuścił

pieniędzy na utrzymanie wojska i jego

miasto i udał się do Ołomuńca na Mo-

uzbrojenie. Przekonywanie, że zdobycie

rawach. Jego dwudniowy pobyt koszto-

takiej sumy jest niemożliwe, na nic się

wał miasto 7 241 florenów.

zdało. 7 czerwca 1627 r. książę Franz Al-

W ostatnim dniu 1626 r. do Świdnicy

brecht von Sachsen-Lauenburg udał się

przybył pułkownik wojsk cesarskich

do wojsk Wallensteina w Głubczycach.

książę Franz Albrecht von Sachsen-

Pozostawił jednak w Świdnicy część

-Lauenburg. 7 stycznia 1627 r. zażą-

swoich żołnierzy. Wymarsz wojsk

możliwość
nabożeństw

kosztował
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Wizerunek cesarza
Ferdynanda II na monecie
świdnickiej z 1622 r.
– zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

4

cesarskich wywołał niebywałą radość.

od kwaterunku. W Świdnicy zaświad-

Była ona przedwczesna, gdyż książę

czenie o odbytej spowiedzi wydawali

przygotował „niespodziankę”. Po ośmiu

dominikanie. Nawet burmistrz miasta

dniach z jego kwatery w pobliżu Nysy

Erasmus Junge nie uchronił się przed

przyszedł list, w którym zażądał zapła-

kwaterunkiem. Dragoni opuścili Świd-

cenia należnych pieniędzy oraz nowej

nicę w styczniu 1630 r. Jeszcze przed

kontrybucji w wysokości 160 tys. flore-

ich odejściem przybyli do miasta jezuici

nów. Książę von Sachsen-Lauenburg po

w celu kontynuowania dzieła rekatoli-

odniesieniu ciężkiej rany w bitwie pod

zacji.

Karniowem przybył 29 czerwca 1627 r.

20 lipca 1629 r. starosta księstwa świd-

do Świdnicy. Wkrótce zawiadomił radę

nicko-jaworskiego Henryk von Bibran

miejską, że swoje ostatnie żądania fi-

wyznaczył nową, złożoną z katolików

nansowe skierowane do miasta zmniej-

radę miejską. Nakazała ona ewangelic-

szył do 150 tys. florenów, lecz suma ta

kim duchownym opuszczenie miasta.

musi być zapłacona w trzech ratach do

Tylko nieliczni protestanci pozostali

świąt Bożego Narodzenia 1627 r. Aby

na stanowiskach we władzach miasta

podołać tym obciążeniom, mieszczanie

a wynikało to jedynie ze zbyt małej ilo-

oddawali klejnoty oraz przedmioty ze

ści katolików mogących podołać temu

złota i srebra.

zadaniu. Rada miejska zabroniła miesz-

Z rozkazu cesarza Albrecht von Wallen-

czanom uczęszczania na nabożeństwa

stein przystąpił do usunięcia ze Śląska

ewangelickie odprawiane w okolicz-

wojsk protestanckich, których przepę-

nych wsiach oraz zarządziła powierzenie

dzenie nie poprawiło położenia ludno-

kształcenia dzieci z rodzin protestanc-

ści, gdyż ich miejsce zajęły wymuszają-

kich jezuitom.

ce kontrybucję oddziały cesarskie. Od 9

W następstwie powtarzających się petycji

do 12 sierpnia 1627 r. w Świdnicy i jej

cesarz Ferdynand II zgodził się 3 sierpnia

okolicach przebywało ok. 15 tys. żoł-

1630 r. zwolnić księstwo świdnicko-ja-

nierzy pod dowództwem Wallensteina.

worskie od wszelkich kwaterunków. Na-

Z ich stacjonowaniem wiązały się kolej-

stąpiło to w okresie, gdy doszło do dalszej

ne dotkliwe obciążenia.

eskalacji wojny spowodowanej włącze-

Zapewne od jesieni 1627 r. do końca

niem się do niej Szwedów. Pod wpływem

1628 r. Świdnica była wolna od kwa-

zwycięstw króla szwedzkiego Gustawa

terunków żołnierzy. 20 stycznia 1629 r.

Adolfa elektorzy saski i brandenburski

w mieście zjawili się osławieni dragoni

przeszli na stronę szwedzką. Wojska tych

Lichtensteina. Władze cesarskie wyko-

władców otrzymały polecenie opanowa-

rzystywały ich do „zachęcania” ewange-

nia Śląska.

lików do powrotu na katolicyzm. Prze-

10 września 1632 r. do Świdnicy wkro-

prowadzano to kwaterując dragonów

czyły oddziały sasko-brandenburskie.

w domach protestantów, gdzie mogli

Utrzymanie ich kosztowało miasto bar-

zabawiać się do woli. Dopiero gdy

dzo dużo, jednak mieszczanie godzili

właściciel domu przyniósł kartkę po-

się na to chętnie, ponieważ w kościele

twierdzającą spowiedź, był uwalniany

parafialnym znowu mogły odbywać się
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nabożeństwa protestanckie. Otwarto

zajęty przez wojska katolickie, zaś Świd-

również ewangelicką szkołę łacińską.

nica nadal była w rękach protestantów.

Po przybyciu wojsk protestanckich wy-

14 czerwca protestancka załoga w mie-

gnano jezuitów oraz katolickiego pro-

ście została wzmocniona przez regiment

boszcza, powrócili natomiast ewange-

Szwedów. W tym okresie z powodu bra-

licki pastor oraz nauczyciele. W 1632 r.

ku wystarczającej ilości kwater wykorzy-

w mieście wybuchła zaraza. 7 paździer-

stano do zamieszkania nawet najbardziej

nika karczmarze zwrócili się do rady

nieodpowiednie miejsca. 4 lipca 1633 r.

miejskiej z prośbą o wydanie zakazu

cesarska armia pod dowództwem Wallen-

opuszczania domów przez ludzi cho-

steina otoczyła Świdnicę. Stanęła obozem

rych oraz ich przychodzenia na targ.

we wsiach: Niegoszów, Wilków, Pszenno,

Próbowano w ten sposób ograniczyć

Jagodnik i Boleścin. Wielu mieszkańców

rozszerzanie się epidemii.

podświdnickich miejscowości uciekło

17 lutego i 18 maja 1633 r. w Świdnicy

przed żołnierzami do miasta. Obroną

doszło do pożarów. Spowodowały one

Świdnicy kierował podpułkownik Schön-

ucieczkę za mury miasta dużej ilości

feld. Aby utrudnić oblężenie, podpalono

mieszkańców ze spalonego południo-

kilkaset budynków na przedmieściach.

wego przedmieścia oraz okolicznych

W czasie pożarów uszkodzeniu uległy

wsi. W 1633 r. prawie cały Śląsk został

m.in. kościoły pw. św. Mikołaja oraz
pw. św. Michała. Szczęśliwie uniknięto
wielkiego nieszczęścia, jakim mogła być
eksplozja 10 000 kg prochu zmagazynowanego na Rynku. 6 lipca 1633 r. pod
Świdnicę podeszła, dla wsparcia jej obrońców,

szwedzko-sasko-brandenburska

armia. Rozłożyła się obozem w pobliżu
Starego Jaworowa, Bolesławic, Zawiszowa i Sulisławic oraz oszańcowała wzgórze
w pobliżu Wierzbnej. Do bitwy jednak
nie doszło. Wręcz przeciwnie, zawarto
zawieszenie broni na cztery tygodnie. 20
sierpnia, podczas jego ratyfikacji, na tzw.
„zielonym polu” pomiędzy Pszennem
i Świdnicą, śmiertelnie ranny został następca tronu duńskiego książę Ulrich (był
dowódcą jednego z regimentów wojsk
protestanckich). Księcia przewieziono do
Świdnicy, gdzie najbliższej nocy zmarł.
Podczas oblężenia z dachów wielu budynków zdjęto gonty, co miało utrudnić
Epitafium Wilhelma von Oberga - kanclerza księstwa
świdnicko-jaworskiego w okresie wojny 30-letniej
(fot. W. Rośkowicz)

rozprzestrzenianie się pożarów. Nieszczęśliwie jednak w tym okresie wystąpiły

ŚWIDNICA PODCZAS WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ

5

W mieście pojawiły się sfory bezpańskich
psów pożerających niepogrzebane szczątki ludzkie. Niektóre z ulic były zupełnie
wymarłe. W związku z epidemią żołnierze zeszli z murów obronnych i obozowali w namiotach na łąkach pod Świdnicą.
26 września 1633 r. razem z pozostałymi
wojskami protestanckimi odeszli spod
miasta. Następnego dnia rozkazał to
uczynić również Wallenstein.
Świdniczanie, aby chronić się przed
bandami plądrujących żołnierzy, uzbroili się i strzegli miasta. Przezorność ta
przydała się rankiem 6 stycznia 1635 r.,
kiedy to pułkownik Klinkowski próbował zdobyć Świdnicę. W nocy ukrył
żołnierzy w piwnicach spalonych domów i planował wtargnąć do miasta w
momencie przejazdu furmanki z sianem przez Bramę Dolną. Na szczęście
świdniczanie czuwali, otworzyli ogień
do napastników i szybko podnieśli zwodzony most.
Cesarz Ferdynand II Habsburg zawarł

Próba zdobycia Świdnicy przez pułkownika Klinkowskiego
– zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

w 1635 r. w Pradze pokój z Brandenburgią i Saksonią. Ewangelicy liczyli,

6

ciągłe ulewy, które niszczyły mieszkania.

że otrzymają wolność religijną. Tak

Dodatkowo wkrótce zaczęło brakować

się jednak nie stało. Nadzieja na szyb-

żywności i zapanował głód. W następ-

kie zakończenie wojny nie spełniła

stwie tego powróciła zaraza. Do 1 stycznia

się. W Świdnicy przekazano jezuitom

1634 r. w jej wyniku umarło, nie licząc

kościół parafialny (obecna katedra).

żołnierzy, 16-17 tys. osób. Niejednokrot-

Ewangelickich

nie dziennie umierało 200-300 ludzi. Za-

no z miasta. Przez pewien czas miesz-

częło brakować grabarzy i nie można było

czanie uczęszczali na nabożeństwa do

nadążyć z usuwaniem zwłok, które leżały

ewangelickich kościołów w Witoszowie

na ulicach. Bogaci mieszczanie oferowali

i Pszennie, ale i to zostało im zakazane.

ogromne sumy, aby zapewnić sobie god-

W latach 1635-1637 świdniczanie po-

ny pochówek. Niejednokrotnie zajmo-

nosili liczne świadczenia na rzecz wojsk

wali się nim żołnierze. Z surowych desek

przechodzących przez miasto. Jednak

zbijali trumny i sprzedawali je po 30-50

szczęśliwie przez następnych kilka lat

dukatów. Często zwłoki wyrzucano do

wydarzenia wojenne omijały je.

fos, a trumny sprzedawano ponownie.

31 maja 1642 r. pod Świdnicę podeszła

duchownych

wygna-
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armia szwedzka pod dowództwem generała Lennarta Torstensona. W mieście
stacjonowały wówczas dwie kompanie
żołnierzy cesarskich pod dowództwem
pułkownika Bourré, dwie dalsze wystawili mieszczanie. Na wieść o wojskach
nieprzyjacielskich oddziały cesarskie
pod dowództwem księcia Franza Albrechta von Sachsen-Lauenburga udały
się z obozu pod Wrocławiem w kierunku Świdnicy. Wódz szwedzki wyszedł
im naprzeciw i pomiędzy Marcinowicami i Szczepanowem doszło jeszcze tego
samego dnia do bitwy. Armia cesarska
została pokonana. Ciężko ranny książę

Generał Lennart Torstenson

von Lauenburg trafił do niewoli i zo-

wań. Gdy w obozie pod miastem oma-

stał przewieziony do Świdnicy, gdzie

wiano warunki poddania, mieszczanie

zmarł. 1 czerwca Torstenson ponowił

na krótko odeszli spod wyłomu. Wy-

oblężenie. Rozpoczęto ostrzał z wielu

korzystali to żołnierze szwedzcy, którzy

kierunków i wkrótce uszkodzono mur

przez niego przedostali się do Świdnicy

przy Bramie Dolnej. Przy powstałym

i otworzyli bramy miejskie. Rozpoczęto

wyłomie stanęli uzbrojeni mieszczanie

plądrowanie mieszkań. Dalszy opór stał

i oczekiwali na szturm. 3 czerwca biciem

się daremny i miasto zostało zdobyte.

w werble zawiadomiono Szwedów, że

W Świdnicy stacjonowała teraz załoga

pułkownik Bourré jest gotowy do roko-

szwedzka. Jeden z komendantów miasta

Bitwa pod Marcinowicami i Szczepanowem
– zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
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zażądał, aby mieszczanie zobowiązali

Niewielką ilość zboża znajdującą się

się pod przysięgą do udzielania pomocy

w ratuszu mielono i sprzedawano po

jego wojskom. Rada miejska nie zgo-

wysokiej cenie. Mąkę na chleb mie-

dziła się, co spowodowało pogorszenie

szano z otrębami, plewami oraz krwią

traktowania świdniczan przez żołnie-

bydlęcą lub końską. Z braku innego

rzy. Aby podnieść obronność miasta,

mięsa, również psy, koty i konie sta-

pułkownik Seestädt, kolejny jego ko-

ły się specjałami, a około Zielonych

mendant, nakazał odbudowanie uszko-

Świąt 1644 r. zabrakło i tych zwie-

dzonych odcinków murów oraz wznie-

rząt. Szwedzki dowódca miał nadzie-

sienie szańca przed Bramą Kapturową.

ję, że ograniczając liczbę mieszkań-

W listopadzie 1643 r. wojska cesar-

ców, przedłuży czas obrony. Otworzył

skie pod dowództwem pułkowników

bramy miejskie i kilkaset osób opu-

Kapouna i Tappa rozpoczęły oblęże-

ściło Świdnicę. Żołnierze wykorzy-

nie Świdnicy, które trwało pół roku.

stali to natychmiast, włamali się do

Niestety, mieszkańcy na czas nie zdą-

opuszczonych domów, rozbierali je

żyli się zaopatrzyć w żywność i drew-

i sprzedawali pozyskane drewno.

no. Około świąt Bożego Narodzenia

Niedługo miasto stało się rumowi-

zjedzono prawie całą żywność i od-

skiem. Generał Torstenson polecił

dawano za nią najcenniejsze mienie.

jak najdłużej bronić Świdnicy i osta-

Szwedzki komendant nie godził się

tecznie kapitulować na honorowych

na uszczuplenie zapasów wojskowych.

warunkach. W końcu nadszedł ten

2

Herb Albrechta Vejkarta
Kapouna von Svojkowa
– zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

dzień. Podczas pertraktacji o poddaniu zezwolono jedynie na wolne
odejście dowódcom i niższym rangą
oficerom, pozostali żołnierze mieli
zostać wcieleni do armii cesarskiej.
Wkroczyła ona do miasta 17 maja
1644

r. Według jednego z kroni-

karzy, w Świdnicy po zakończeniu
wojny znajdowało się jedynie 118
nędznych domów, w których mieszkało 200 zubożałych mieszczan. Odbudowa miasta postępowała bardzo
powoli i Świdnica już nigdy nie odzyskała dawnego znaczenia na Śląsku.

Wiesław Rośkowicz
1)
2)

Świdnica, 2017
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Ojciec astronomki Marii Kunic.
Pułkownik Albrecht Vejkart Kapoun
von Svojkow za okazane męstwo podczas
wojny 30-letniej, w tym podczas oblężenia
Świdnicy, otrzymał tytuł barona.

ŚWIDNICA PODCZAS WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ

ŻYDZI W ŚWIDNICY
W XIX I XX WIEKU

L

udności żydowskiej nie wolno było

żydowskiej, a w latach 1938-1939 zaled-

osiedlać się w Świdnicy od połowy

wie 311. Niewątpliwie wpływ na to miała

XV w. Zakaz ten obowiązywał do

rasistowska polityka III Rzeszy, zmuszają-

końca panowania Habsburgów na Śląsku.

ca Żydów do masowej emigracji.

Dopiero po przejściu pod władzę Prus,

W miastach na terenie powiatu wskaźniki

w połowie XVIII w., sytuacja stopniowo

były jeszcze niższe. Maksymalny procent

zaczęła ulegać zmianie. Fryderyk II, król

ludności żydowskiej wynosił tu zaledwie

pruski (1740-1786), doceniał rolę gospo-

2,5%, a w 1939 r. tylko około 1%.

darczą Żydów i nie czynił im trudności

Podstawową jednostką organizującą życie

zarówno w osiedlaniu się w miastach ślą-

religijne i społeczne Żydów były nadal

skich, jak i w podejmowaniu działalności

gminy wyznaniowe. Państwo pruskie pod-

produkcyjnej czy handlowej. Dopiero

porządkowało je jednak w dużym stopniu

jednak tak zwany Edykt Emancypacyjny

miejscowej administracji. Ich status praw-

z 1812 roku przyznał Żydom zrównanie

ny uregulowała ustawa Prawo o stosunkach

praw z innymi mieszkańcami państwa

żydowskich z 23 czerwca 1847 r. Potwier-

pruskiego.

dzała ona zrównanie Żydów z poddanymi

Brak jest jakichkolwiek informacji doty-

chrześcijańskimi, nadawała gminom rangę

czących osiedlania się Żydów w Świdnicy

publicznoprawnych korporacji, gwaran-

przed rokiem 1812. Jedyna wzmianka
dotyczy kupca Wolfa Löbela Lohnsteina,
który zamieszkał tu w 1799 r. Dysponujemy natomiast danymi z okresu po wejściu w życie powyższego edyktu. Należy
zaznaczyć, że napływ ludności żydowskiej
do miast śląskich, szczególnie w rejonie
Przedgórza Sudeckiego, był powolny,
a przez cały wiek XIX nie przekraczał on na
ogół 1% ludności. Przykładem może być
właśnie Świdnica. W 1815 r. mieszkało tu
tylko pięć rodzin żydowskich, w 1825 –
68 osób, w 1864 – 188, w 1867 – 399,
a w 1880 – 453 (szczyt). W późniejszym
okresie liczba ta zaczyna spadać: w 1933 r.
pozostało już tylko 114 osób narodowości

Synagoga świdnicka w końcu XIX w.
- źr. ilustracji: http://www.mojemiasto.swidnica.pl
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synagogalnej podlegały działające na tym
terenie gminy podstawowe. Na czele każdej stał zarząd z rabinem jako oficjalnym
reprezentantem. Gmina musiała posiadać
własny statut, miejsce modlitwy, mykwę2,
szkołę wyznaniową oraz wyspecjalizowane
bractwa, które pełniły funkcje religijne
i opiekuńcze. Pierwszy statut gminy świdnickiej pochodził z 1835 r. Utrzymywała
się ona ze składek swoich członków. Świdnica od 1847 r. była gminą synagogalną.
Podlegały jej gminy wyznaniowe w powiatach: świdnickim, wałbrzyskim, średzkim,
strzegomskim, dzierżoniowskim i niemczańskim. Gmina wałbrzyska oderwała się
w 1875 r., tworząc własny okręg. Osobowość prawną gminy utraciły dopiero na
Synagoga na rycinie z przełomu XIX i XX w.
- źr. ilustracji: http://www.mojemiasto.swidnica.pl

mocy ustawy o obywatelstwie III Rzeszy

towała prawo swobodnej zmiany miejsca

Dom modlitwy istniał w Świdnicy już na

zamieszkania, przyznawała prawo do pia-

początku XIX w., nie mamy wszakże bliż-

stowania funkcji urzędowych z wyjątkiem

szych informacji na jego temat. Od 1847

stanowisk kierowniczych, dawała dostęp

r. za synagogę służyła salka w kamienicy

do studiów wyższych, posad nauczycie-

„Pod Złotym Chłopkiem” w Rynku. Dom

li i wykładowców. Gminy podzielono na

ten był wówczas własnością żydowskie-

podstawowe (wyznaniowe) oraz tzw. syna-

go kupca Seeligera. Już w 1858 r. zarząd

gogalne, z reguły pokrywające się z obsza-

gminy podjął starania o budowę własnej

rem jednego lub kilku powiatów. Gminie

synagogi. Zamiar ten udało się jednak zre-

w 1939 r.

Sklep żydowskiego kupca
L. Pinkusa na ul. Kotlarskiej
- zbiory H. Adlera
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alizować dopiero w 1877 r. Piękną synagogę w stylu neoromańskim wzniesiono przy
dzisiejszej Alei Niepodległości3.
Mimo prawnego zrównania, integracja
ludności żydowskiej z chrześcijańską przebiegała wolno. Ciążyła tu wielowiekowa
tradycja separacji oraz niechęci wyznaniowej. Ludność żydowska, szczególnie
inteligencja oraz bogaci kupcy i przedstawiciele przemysłu, często odchodziła od
swoich tradycji a nawet religii mojżeszowej

Winieta papieru firmowego fabryki magnezytówWeissenberga
- źr. ilustracji: http://www.mojemiasto.swidnica.pl

i asymilowała się z resztą społeczeństwa,
co budziło sprzeciw kręgów ortodoksyj-

ścijańskich, co powodowało konflikty,

nych. W 2 połowie XIX w. pojawiła się

a nawet skargi kierowane do władz pań-

tendencja odstępowania od tej moderni-

stwowych. W 1848 r. do świdnickiej gmi-

zacji, co zaowocowało budzeniem się ży-

ny żydowskiej należało już 19 kupców.

dowskiego nacjonalizmu oraz tendencjami

Byli to zarówno hurtownicy, jak i detaliści.

syjonistycznymi.

W 2 połowie XIX w. rozpoczyna się dzia-

Podział na zwolenników zmian i ortodok-

łalność żydowskich przemysłowców. Jeden

sji zaznaczył się, między innymi, w kształ-

z nich, przedsiębiorca Meyer Kaufmann

ceniu dzieci i młodzieży. W Świdnicy ist-

wraz z synami, w latach pięćdziesią-

niała szkoła żydowska, ale wielu Żydów

tych przekształcił prowadzoną wcześniej

kształciło swe dzieci w szkołach katolic-

w Świdnicy produkcję nakładczą w fa-

kich czy ewangelickich. Dziewczęta naro-

bryczną, zakładając zmechanizowane przę-

dowości żydowskiej były na przykład dość

dzalnie oraz tkalnie we Wrocławiu i Głu-

często wychowankami gimnazjum Urszu-

szycy. Przedsiębiorstwa te systematycznie

lanek.

rozbudowywał, wprowadzając nowocze-

Żydzi w regionie podsudeckim zajmowali
się przede wszystkim handlem. Dość wysoki był też ich udział w przemyśle i rzemiośle oraz gastronomii i hotelarstwie.
Inteligencja żydowska w tym okresie to
przede wszystkim wolne zawody (lekarze i prawnicy), ale również nauczyciele
i urzędnicy. Uderza natomiast niewielka
liczba osób zatrudnionych w rolnictwie
(około 3%) oraz robotników (około 5%).
Te proporcje wyraźnie wystąpiły w samej Świdnicy. Tutejsi Żydzi zajmowali
się przede wszystkim handlem, zwłaszcza
artykułami spożywczymi i tekstylnymi.
Stwarzali konkurencję dla kupców chrze-

Niesistniejący dzisiaj budynek - siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Polsce na ul. Bohaterów Getta
- źr. ilustracji: http://www.mojemiasto.swidnica.pl
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dukowała przełączniki elektryczne a od
1923 r. odbiorniki radiowe „Nora”. Nazwa
jej brzmiała H. Aron Elektrizitäteszählerfabrik G.m.b.H. Po dojściu do władzy
Hitlera zmieniono jej nazwę na Heliowatt
Werke Elektrizitäts Aktiengesellschaft5.
Jeszcze jednym przedsiębiorstwem przemysłowym była firma Moryca Ticotina.
Powstała przy ul. Bystrzyckiej w latach
dziewięćdziesiątych XIX w., początkowo
jako przetwórnia wełny odpadowej, później jako zakład produkcyjny6. W 1938 r.
została przejęta w ramach wywłaszczenia
przez władze hitlerowskie. Zresztą ten los

Część pomieszczeń budynku na rogu ulic Bohaterów Getta i 1-go Maja spełniała
po II wojnie światowej funkcje synagogalne
(fot. W. Rośkowicz)

4

spotkał wówczas w ramach tzw. „aryzacji”
większość żydowskich firm i zakładów.

sne technologie. Miał on duży wpływ na

Żydowscy przedsiębiorcy odegrali zatem

gospodarkę regionu.

sporą rolę zarówno w rozwoju oraz moder-

Drugim pionierem nowoczesnego prze-

nizacji świdnickiego przemysłu, jak i cało-

mysłu tekstylnego był Joseph Rosenthal,

ściowego życia gospodarczego miasta.

który już w 1840 r. założył tkalnię mecha-

Stosunki gminy żydowskiej z ludnością

niczną przy dzisiejszej ul. Równej4. Zakład

„aryjską” Świdnicy układały się popraw-

ten ulegał ciągłej rozbudowie, dochodząc

nie do początku lat trzydziestych ubiegłego

aż do obecnej ul. Westerplatte. Był to

wieku. Dojście Hitlera do władzy w 1933 r.

największy i zarazem najnowocześniejszy

stało się kresem dotychczasowej koegzysten-

zakład przemysłowy w mieście. Pod koniec

cji. Rozpoczęły się ekscesy antyżydowskie,

XIX w. pracowało w nim już 350 maszyn

przechodzące z czasem w regularne prześla-

tkackich, zatrudniał 400 osób, a w latach

dowania. W Świdnicy rozpoczęły się one już

dziewięćdziesiątych otrzymał, jako pierw-

w 1933 r. Obok haseł antysemickich poja-

szy w Świdnicy, oświetlenie elektryczne.

wiły się wezwania do bojkotu żydowskich

W przededniu I wojny światowej zatrud-

sklepów, kancelarii adwokackich, gabinetów

niał już ok. tysiąca pracowników.

lekarskich etc. Osoby pochodzenia żydow-

Od 1897 r. działała w Świdnicy fabryka

skiego zwalniano z państwowych stanowisk.

mechanizmów zegarowych oraz liczników

Zmieniano nazwy żydowskich przedsię-

elektrycznych berlińskiego Żyda Herman-

biorstw. Grupy nacjonalistów dopuszczały

na Arona. Początkowo była zlokalizowana

się dewastacji żydowskiego mienia przy bier-

przy dzisiejszej ul. Bolesława Chrobrego,

nej postawie policji.

później we własnym budynku przy obec-

Norymberskie ustawy rasowe z 1935 r. po-

nej ul. Waleriana Łukasińskiego. Fabryka

zbawiły Żydów obywatelstwa niemieckie-

ta odegrała dużą rolę w życiu gospodar-

go, a równocześnie zakazywały małżeństw

czym miasta. W 1929 r. zatrudniała już

aryjsko-żydowskich w imię „czystości

1800 pracowników. Prócz liczników pro-

rasy”. Rasizm stał się jednym z fundamen-
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tów ideologii faszystowskiej. Odebranie
obywatelstwa łączyło się z wyjęciem Żydów spod opieki prawnej, co umożliwiło
odbieranie im majątków w imię „aryzacji”.
Ludność żydowska zaczęła masowo opuszczać Niemcy, a ci Żydzi, którzy pozostali,
stali się ofiarami prześladowań i coraz częściej zaczęli trafiać do więzień czy obozów
koncentracyjnych.
Społeczeństwo „aryjskie” początkowo niechętnie patrzyło na te wydarzenia, później
jednak, pod naciskiem faszystowskich
władz oraz rasistowskiej propagandy, zaczęło je akceptować, a w najlepszym razie
przyjmowało postawę bierną.
Kulminacyjnym punktem prześladowań

Cmentarz żydowski w Świdnicy
(fot. W. Rośkowicz)

stała się tak zwana „noc kryształowa”

usiłowała ratować budynku, tylko chroni-

(Kristallnacht) z 9. na 10. listopada 1938 r.

ła sąsiednie domy. Pożar zniszczył tę cieka-

Pretekstem do jej przeprowadzenia stał się

wą budowlę doszczętnie.

wcześniejszy o dwa dni zamach polskiego

Po „nocy kryształowej” prześladowania

Żyda, Herschela Grünspana, na Ernsta

ludności żydowskiej trwały nadal i nasila-

von Ratha, sekretarza ambasady niemiec-

ły się z każdym miesiącem. Konfiskowano

kiej w Paryżu. Pogromy objęły całe Niem-

majątki żydowskie, nie tylko sklepy i za-

cy. Na Dolnym Śląsku przybrały charakter

kłady produkcyjne, ale i nieruchomości

masowy. Samych synagog spalono osiem-

czy walory bankowe. W Świdnicy odebra-

dziesiąt. Masowo demolowano żydowskie

no właścicielom kilka kamienic w Rynku

sklepy, zanotowano szereg pobić a nawet

i jego najbliższym sąsiedztwie. Rozpoczęła

morderstw. Dokonano masowych aresz-

się deportacja ludności żydowskiej. Naj-

towań, a uwięzionych Żydów osadzano

pierw pozbawiono ją mieszkań i skoma-

w obozach koncentracyjnych, głównie

sowano w dwu kamienicach: w Rynku 27

w Buchenwaldzie, Sachsenhausen i Da-

i przy obecnej ul. Księżnej Agnieszki, na-

chau.

stępnie wywożono partiami do Wrocławia,

W Świdnicy wydarzenia tej nocy miały

a stamtąd do obozów. Ocaleli ci Żydzi, któ-

podobny przebieg jak w innych miastach.

rym udało się wcześniej wyjechać za granicę

Relacje prasowe były sprzeczne. Wydaje

- do Europy Zachodniej, Ameryki czy Pa-

się, że do pierwszych ekscesów sprowo-

lestyny. Pod koniec 1939 r. w mieście prze-

kowanych przez grupy SA i SS doszło już

bywało już tylko 18 osób narodowości ży-

9 listopada w godzinach wieczornych.

dowskiej. Tym niemniej jeszcze w 1942 r.

Awantury połączone z demolowaniem

mamy wzmianki o zamieszkujących tu

żydowskich sklepów a nawet mieszkań

nielicznych „półżydach”, czyli mieszanych

trwały przez całą noc. Wczesnym rankiem

małżeństwach bądź ich dzieciach. Jakie

podpalono synagogę. Straż pożarna nie

były ich późniejsze losy – nie wiemy.
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Ostatni okres świdnickiej społeczności ży-

niu 1946 r. W 1946 r. liczba tej ludności

dowskiej rozpoczął się w 1945 r. Holocaust

rosła w miarę przybywania kolejnych grup

przeżyło około 300 tys. Żydów mających

z ZSRR. Najwcześniejsza grupa przesie-

obywatelstwo polskie, z tego 150-250 tys.

dleńców o nieznanej liczebności przybyła

w ZSRR. 6 czerwca 1945 r. została za-

do Świdnicy w kwietniu 1946 r. W lipcu

warta umowa między Tymczasowym Rzą-

liczba ludności żydowskiej w mieście wy-

dem Jedności Narodowej a rządem ZSRR

nosiła już 2377 osób, by w październiku

w sprawie ewakuacji polskich obywateli

tegoż roku wzrosnąć do maksymalnego

narodowości żydowskiej. Przed władzami

stanu 2700. Późniejszy spadek wynikał,

polskimi stanęło zadanie przyjęcia i osie-

między innymi, z faktu, że część Żydów

dlenia tych osób. Rodzinne miejscowości

traktowała Polskę tylko jako przejściowy

nie wchodziły raczej w rachubę w związ-

etap i wyruszała w dalszą drogę do Euro-

ku ze zniszczeniem bądź przejęciem przez

py Zachodniej, Ameryki bądź Palestyny,

ludność polską pożydowskiego mienia

gdzie tworzyło się w tym czasie państwo

oraz nastrojami antysemickimi. Pozosta-

Izrael. Początkowo polskie władze nie czy-

ły tzw. Ziemie Odzyskane. Po wielu dys-

niły w tym zakresie trudności, dopiero

kusjach jako miejsce osiedlenia wybrano

w lutym 1947 r. zamknięto granice.

Dolny Śląsk. Żydzi, którzy przeżyli Holo-

Przybyłej ludności trzeba było dać mieszkania

caust w kraju, pojawili się tu już w 1945

i zapewnić pracę, co było trudnym zadaniem

r. W celu przygotowania warunków do

dla władz miejskich. Wśród ludności żydow-

osadnictwa, zaczęli tworzyć Komitety Ży-

skiej przybywającej na Dolny Śląsk przeważali

dowskie podporządkowane Wojewódz-

rzemieślnicy (26,9%) bądź ludzie bez zawodu

kiemu Komitetowi Żydowskiemu, powo-

(37,2%). Trzeba było zatem zmienić tradycyj-

łanemu na konferencji w Dzierżoniowie

ną strukturę zawodową tej grupy w celu jej

w czerwcu 1945. Pierwsza grupa przesie-

produktywizacji. Zaczęto tworzyć liczne kursy

dleńców przybyła na Dolny Śląsk w stycz-

zawodowe mające przystosować przybyszów
przede wszystkim do pracy w przemyśle. Przeszkolone osoby kierowano do zakładów przemysłowych bądź lokowano je w specjalnie tworzonych spółdzielniach produkcyjnych.
W Świdnicy Żydów zatrudniano we wszystkich zakładach przemysłowych, często na
stanowiskach

zajmowanych

dotychczas

przez ewakuowanych Niemców. Spotykało
się to z niechęcią kierownictw tych zakładów,
ponieważ Niemcy byli fachowcami w danej
branży, a słabo przeszkoleni nowi pracownicy nie potrafili ich zastąpić. Dość liczna
żydowska partia Frakcja PPR poszerzała
ponadto w zakładach wpływy komunistów
i często obsadzała stanowiska kierownicze
Wizyta urodzonego w Świdnicy ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera
(fot. W. Rośkowicz)
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ludźmi niemającymi do tego żadnego przy-
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gotowania, co skutkowało niezadowoleniem
polskich pracowników i ujemnie odbijało się
na produkcji.
Nieco inaczej wyglądała sytuacja w spółdzielczości. Sami Żydzi organizowali, przy
pomocy miejscowych władz, spółdzielnie
pracy, najczęściej o profilu rzemieślniczym. W Świdnicy powstało kilka takich
zakładów: spółdzielnia krawiecka „Nowe
Życie”, szewska „Jedność”, transportowa
„Siła” i parę pomniejszych. Niektóre z nich
uległy później „spolszczeniu” i funkcjonowały przez długie lata.
Na terenie Świdnicy działało kilka partii ży-

Fundamenty Synagogi
(fot. M. Barcicki)

dowskich, które z grubsza można podzielić

legitymował się niepełnym wykształceniem

na syjonistyczne i socjalistyczne bądź ko-

podstawowym i nie umiał poprawnie mówić

munistyczne. Do pierwszej grupy należały:

po polsku.

Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza

Świdnicka społeczność żydowska była dy-

Poalej Syjon oraz Żydowska Syjonistyczno-

namiczna zarówno pod względem gospo-

Socjalistyczna Partia Pracy Hitachdud. Jako

darczym jak i kulturalnym. Istniała szkoła

główne zadanie stawiały sobie budowę ży-

żydowska stopnia podstawowego, która pro-

dowskiego państwa oraz przygotowanie nie-

gramowo nie różniła się od polskich, tyle, że

zbędnych kadr. Do drugiej grupy należały,

w programie miała także język jidysz. Istniał

między innymi: Bund – partia socjalistyczna

żydowski żłobek, przedszkole a także religij-

o programie zbliżonym do PPS oraz Frak-

na szkoła - cheder. W 1951 r. szkoła uległa

cja PPR o profilu komunistycznym. Po tzw.

likwidacji z powodu małej liczby uczniów.

zjednoczeniu ruchu robotniczego w 1948 r.

Młodzież żydowska uczęszczała do szkół

na ich miejsce powstała jedna partia Frak-

polskich, szczególnie średnich. Integrowa-

cja PZPR będąca przybudówką Polskiej

ła się z młodzieżą polską i utrzymywała

Zjednoczonej Partii Robotniczej. W życiu

z nią dobre, koleżeńskie stosunki. Aktywi-

społeczności żydowskiej największą rolę

zowała się także w życiu sportowym. Dużą

odegrały dwie ostatnie ściśle współdziałają-

rolę w życiu kulturalnym miasta odegrało

ce z komunistycznymi władzami polskimi,

Żydowskie Towarzystwo Kultury, którego

odżegnujące się od syjonizmu i obsadzające

oddział powstał w Świdnicy już w styczniu

swymi ludźmi czołowe stanowiska w go-

1947 r. Jego zadaniem było rozwijanie naro-

spodarce oraz – często – instancjach poli-

dowej kultury żydowskiej i kontynuowanie

tycznych. W Świdnicy Żydzi piastowali na

jej postępowych tradycji. Po 1950 r. funkcję

przykład kierownicze stanowiska w komite-

tę przejęło Towarzystwo Społeczno-Kultural-

tach Miejskim i Powiatowym PPR a później

ne Żydów w Polsce (TSKŻ), które działało

PZPR (do 1956 r.). O ich poziomie może

do 1970 r. Miało ono własną siedzibę przy

świadczyć osoba powiatowego instruktora

ul. Bohaterów Getta (budynek dziś nie istnie-

do spraw kultury i oświaty Wachtera, który

je) i prowadziło szeroką działalność kulturalną,
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tworząc własne zespoły artystyczne, wspierając

położony na wzgórzu u zbiegu ulic Esperan-

twórczość żydowskich artystów i literatów

tystów i Bogusza Stęczyńskiego.

etc. Synagoga mieściła się na tej samej ulicy

Ostatni okres w dziejach świdnickich

w kamienicy sąsiadującej z TSKŻ-tem. Przez

Żydów został zamknięty.

pewien czas działał tu również Żydowski

Stanisław Kotełko

Klub Sportowy.
Sytuacja uległa zmianie po 1956 r. Przede
wszystkim Żydzi zaczęli masowo wyjeż-

1)

dżać do Izraela bądź Ameryki. Zajmowane
przez nich stanowiska w gospodarce czy
administracji oraz partii przejmowali Po-

2)
3)

lacy. W 1961 r. w Świdnicy mieszkało już
tylko 255 Żydów, a po antysemickiej nagonce w latach 1968–1969 pozostało tylko 109 osób, które zresztą systematycznie
opuszczały miasto w następnych latach.
Społeczność żydowska praktycznie przestała istnieć.
Stosunek polskiego społeczeństwa do Żydów był raczej niechętny. Świdnica nie była
terenem antysemickich zajść, ale wzajemne
stosunki tych dwóch grup ludnościowych
nie były nacechowane wzajemną sympatią. Trafiały się drobne incydenty w postaci
wyzwisk, zaczepek etc. W latach sześćdziesiątych dewastacji uległ żydowski cmentarz

4)
5)
6)

Dane liczbowe zaczerpnięte z pracy Anny
Gruźlewskiej Żydzi z prowincji. Świdnicki
i wałbrzyski okręg synagogalny 1812-1945,
Dzierżoniów, 2016.
Łaźnia do obmywań rytualnych.
Narożnik dzisiejszej ul. Nauczycielskiej. Synagoga została spalona w „noc kryształową” jesienią
1938 r. Ocalał jedynie dom rabina przy pl.
Wojska Polskiego, dziś nieistniejący. Przez wiele
lat w miejscu synagogi był skwer. W ostatnich
latach wzniesiono tu duży budynek mieszkalny.
Po 1945 r. przekształconą na Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej.
Po 1945 r. Zakłady Wytwórcze Aparatury
Precyzyjnej MERA PAFAL.
Po 1945 r. – po przekształceniach – Świdnickie
Zakłady Przemysłu Wełnianego „Siwela”.
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Synagoga świdnicka z lotu ptaka
– zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Świdnica, 2017
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