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8 sierpnia 
Makabryczna zbrodnia  
z lubieżną historią w tle

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

W letni sierpniowy poranek wrocławscy stróże 

prawa otrzymali zgłoszenie, że niejaki August 

Stock, szewc pracujący jako stróż i portier  

w willi przy Wichelhausstrasse (ob. ul. Brand- 

ta), nie wrócił po pracy do domu. Policjanci  

udali się pod wskazany adres, gdzie dokonali 

makabrycznego odkrycia – znaleźli dwa ciała. 

Jednym z denatów był poszukiwany pan Stock, 

zaś drugim – właściciel willi, Felix Rosen, pro-

fesor Uniwersytetu we Wrocławiu. Senna i ci- 

Poranek, 9 sierpnia 1925 r. Zabudowany okazałymi willami Biskupin – wówczas 
wieś pod Wrocławiem, zapełnia się funkcjonariuszami policji, dziennikarzami 
i masą ciekawskich osób. Dlaczego? Dlatego, że lotem błyskawicy rozniosła się 
wieść o tym, że w należącej do szanowanego profesora uniwersyteckiego willi 
przy Wichelhausstrasse (ob. ul. Brandta) dokonano makabrycznego odkrycia… 
Wkrótce napiszą o tym nie tylko wrocławskie media, ale także np. brytyjski  
„The Times” i różne gazety amerykańskie. Okazało się, że w nocy z 8 na 9 sierpnia  

w domu tym zamordowano 2 osoby...

cha uliczka szybko zaroiła się od policjantów 

i dziennikarzy oraz zwykłych ciekawskich, 

żądnych informacji o tym, co wydarzyło się  

w domu jednego z najsłynniejszych wrocła-

wian. Wiadomość o zbrodni obiegła nie tylko  

Wrocław i całe Niemcy, ale szybko rozprze-

strzeniła się dalej. Kim był Felix Rosen, że  

o zbrodni w jego domu oraz o przebiegu śledz-

twa informowały nie tylko lokalne gazety, ale  

i te o światowym zasięgu?

Teren przy Hali Stulecia, na którym w 1913 r. prezentowane były zaprojektowane przez Felixa Rosena Ogrody Historyczne, 
fot. Michał Karczmarek
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Urodzony 15 marca 1863 r. w Lipsku Felix 

Rosen pochodził z rodziny o tradycjach dy- 

plomatycznych. Jego ojciec dr Georg Friedrich 

Wilhelm Rosen był konsulem generalnym w Je- 

rozolimie i Belgradzie, natomiast brat Friedrich 

Rosen – orientalistą, dyplomatą i politykiem, 

a w 1921 r. przez kilka miesięcy – ministrem 

spraw zagranicznych Niemiec. Wykształcony  

w Bonn, Detmold i Bazylei Felix swoją przy-

szłość związał z botaniką, a konkretniej: miko-

logią i morfologią roślin. 

Po raz pierwszy we Wrocławiu pojawił się 

w 1891 r., przyjmując stanowisko asystenta 

Ferdynanda Cohna w prowadzonym przez nie- 

go Instytucie Fizjologii Roślin na Uniwersytecie. 

Po śmierci swojego mentora i konflikcie z no- 

wym dyrektorem instytutu, Oskarem Brefel-

dem, zrezygnował z dalszej pracy i w 1899 r.  

wyjechał z miasta. Nie zaniechał jednak dalszych  

prac badawczych dotyczących roślin, których 

wyniki publikował drukiem na początku XX w.  

Równocześnie poświęcił się swojej drugiej pa- 

sji, czyli podróżom, udając się wraz z bratem 

do Abisynii. Owocem tej eskapady były trzy 

poczytne książki opisujące poczynione tam 

obserwacje botaniczne. Do Wrocławia Rosen 

powrócił w 1905 r., a rok później oficjalnie 

został profesorem i dyrektorem Instytutu Fi- 

zjologii Roślin.

Pobyt w nadodrzańskiej metropolii bardzo  

służył Rosenowi. Został członkiem Miejskiej  

Rady Ogrodniczej, opiniując projekty terenów  

zielonych. Razem z prof. Theodorem Schube  

opracowywał koncepcje ogrodów historycz-

nych, w tym renesansowy ogród Laurentiusa 

Scholza. Kolejnym polem jego działalności było  

prowadzenie czterech wycieczek i podróży ba- 

dawczych organizowanych przez wrocławską 

Fundację Schottländera: do Norwegii, na Kor- 

sykę oraz dwóch w alpejskie regiony Salzkam-

mergut i Allgäu. Wykorzystując swoją wiedzę  

z zakresu biologii roślin, historii i historii sztu- 

ki, prowadził wykłady w Śląskim Towarzystwie 

Kultury Ojczyźnianej, w którym pełnił funkcję 

sekretarza sekcji ogrodniczej.

Jednak to była tylko jedna strona osobowości 

Felixa Rosena, tę drugą, bardziej mroczną, wroc- 

ławianie i światowa opinia publiczna poznała 

już po jego śmierci, w trakcie późniejszego 

śledztwa.

Jaki widok zastali policjanci, którzy rankiem  

9 sierpnia 1925 r. odnaleźli ciało zamordowa-

nego minionej nocy 62-letniego Felixa Rosena?  

Denat miał dwie rany postrzałowe – w głowie  

i w sercu. August Stock, stróż, miał rozbitą 

głowę. W trakcie oględzin zauważono, że za  

jednym z okien zwisał sznur zrobiony z powią- 

zanych prześcieradeł. Znaleziono także maga- 

zynek z nabojami małego kalibru, a w szopie 

dla królików – przestraszoną gosposię, panią  

Neumann, jak nazwała ją prasa. W domu nie by- 

ło śladów włamania, a zatem odpadał motyw  

rabunkowy. Podczas ponownego przeszukania 

domu odnaleziono kolejne przedmioty: młotek, 

którym rozbito głowę stróża oraz pończochę 

służącą za maskę. Dodatkowo pani Neumann 

plątała się w zeznaniach. Wspominała o plądru- 

jących dom rzekomych napastnikach i o swojej  

brawurowej ucieczce do szopki, jednak wiele  

wskazywało na to, iż to ona dokonała tej strasz-

liwej zbrodni. Aresztowanej w celu złożenia 

wyjaśnień gospodyni rodzina profesora wy- 

najęła bardzo dobrego adwokata, za którego 

Siedziba Wrocławskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej na wyspie 
Tamka, fot. przedwojenna pocztówka ze zbiorów Michała Karczmarka
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namową zgodziła się na nowatorską, jak na 

tamte czasy, metodę przesłuchania – hipnozę. 

Dzięki temu wkrótce wyszły na jaw mroczne 

sekrety powszechnie szanowanego uczonego... 

Najpierw okazało się, że pani Neuman 20 lat  

temu była prostytutką, którą przygarnął Felix  

Rosen, czyniąc z niej kochankę, gosposię i służą- 

cą oraz matkę ich córki. Lecz nie te informacje 

wywołały największe poruszenie wśród miej-

skiej społeczności. Powszechnie szanowany 

dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin i twórca 

Ogrodu Historycznego na Wystawie Stulecia 

w 1913 r. okazał się być organizatorem orgii 

seksualnych. Przy pomocy wrocławskiego pół- 

światka w swojej willi na Biskupinie urządzał 

pełne wyuzdania, lubieżne spotkania wzoro-

wane na greckich i rzymskich ucztach. 

Kolejne zeznania pani Neumann nie przyniosły 

najważniejszej informacji, czyli przyznania się 

do winy, zatem dwa lata później, w październi- 

ku 1927 r., wypuszczono ją na wolność. Niespo- 

dziewanie kilka tygodni później była gosposia 

zgłosiła się na policję i przyznała do zlecenia 

zabójstwa ojca jej dziecka. Powodem okazała 

się zazdrość...

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Jedna z siedzib dzisiejszego Wydziału Nayk Biologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy ul. Kanonii, gdzie na pocz. XX w. pracował  

prof. Felix Rosen, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Willa, w której mieszkał prof. Felix Rosen, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia


