
Sobótka 1974 2 

WANDA MALEWICZOWA 

DZIAŁALNOSC PASTORA KLEINA, PROBOSZCZA W DUSZNIKACH, 

I JEJ REPERKUSJE (1890-1894) 

W czerwcu 1888 r. nominację na proboszcza w parafii ewangelickiej 

w Dusznikach otrzymał pastor Ernst Klein, przybyły z Berlina. Niewi�le 

mamy o nim danych biograficznych. Wiemy tylko, że urodził się 28 IV 

1863 r. 1 i że studiował w Berlinie, gdzie ożenił się z córką pastora Kogela, 
nadwornego kaznodziei cesarskiego. 

Parafia protestancka w Dusznikach była niewielka, liczyła około 500 

osób, w tym 9 rodzin (38 osób), zajmujących się tkactwem 2, resztę lud

ności na tym obszarze stanowili katolicy, między którymi też nie brako

wało tkaczy. Nędza tkaczy śląskich, a specjalnie kłodzkich, to sprawa 

dawna i niejednokrotnie omawiana; ostatnio pisał o niej A. Galos 3• Lecz

nędza ta stale narastała. W 1889 r. wybuchły strajki głodowe w fabry

kach tkackich w Bielawie 4, a w lipcu 1890 r. burmistrz Dusznik, Paweł 
Dengler, pisa:ł do landrata kłodzkiego 5 o tragicznym położeniu tkaczy 

z okolic Dusznik (253 rodziny, posiadające 315 warsztatów). Obliczał on, 

że tkacz zawodowy zarabia netto około 60-70 fenigów za 16-godzinny 

dzień pracy, a tkacz niezawodowy odpowiednio mniej, tj. 30-50 feni

gów. Pisał tąż, że powiat nie może tej nędzy opanować własnymi siłami 
i pomoc władz jest konieczna. W grudniu tegoż roku ponawiał swą 
prośbę o pomoc. 

W sierpniu 1890 r. landrat z Wałbrzycha donosił Rejencji Wrocław

skiej o fatalnym położeniu miejscowych tkaczy (około 2087 warsztatów). 

W kwietniu 1890 r. tkacze z Gór Sowich złożyli petycję do cesarza, przed-

1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zesp. $ląski Konsystorz Ewangelicki 
(dalej: $1. Kon. Ew.), sygn. II/2098, k. 178. 

r $1. Kon. Ew., II/2098, k. 1. 
3 A. Ga 1 o s, Przemysł tekstylny w rejonie kłodzkim na tle przemysłu Sląska 

(1849-1914) (Studia i Materiały z Dziejów $ląska, t. III, 1S60). 
' Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zesp. Rejencja Wrocławska, (dalej Rej. 

Wr.), sygn. I/9884. 
& Tamże, I/9864, k. 40. 
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stawiając swą tragiczną sytuację. Petycję tę podpisało• 730 tkaczy 6
• 

W miesiąc później podobną petycję, podpisaną przez 1364 osoby, złożyli 
tkacze z okolic Dzierżoniowa 1. 

Nędza tkaczy wynikała przede wszystkim z głębokich zmian gospo
darczych, które zachodziły pcd wpływem postępu techniki i rozwoju 
przemysłu maszynowego. Koniec 1890 r. pogorszył jeszcze, i tak bardzo 
ciężkie, warunki bytowania całej ludności Dolnego Sląska. Jesienią tego 
roku nie obrodziły ziemniaki, a potem przyszła wyjątkowo mroźna i dłu
ga zima. Nie było kartofli, zabrakao ludziom opału, podrożały wszystkie 
środki żywności i potworna nędza wkradła się do domów uboższej lud
noś.ci, a przede wszystkim do domów tkaczy kłodzkich. Według oficjal
nych wykazów ustalonych w Rejencji Wrocławskiej powiat kłodzki na
leżał do tych, gdzie ludzie najmniej zarabiali 8

. 

Widząc to wszystko, młody, bo zaledwie 27 lat liczący, pełen energii 
pastor Klein przystąpił do walki o poprawę warunków bytowych głodu
jącej ludności. W grudniu 1890 r. zorganizowaił z darów społecznych 
kuchnię ludową dla ubogich, w styczniu 1891 r. zaś wydrukował 
w „Reichsbote" odezwę nawołującą do składania ofiar na rzecz głodu
jących ludzi, żyjących z rzemiosła tkackiego. W lutym tegoż roku uka
zał się w „Gartenlaube" obszerny artykuł pt. Nędza tkaczy w hrabstwie 

kłodzkim 9. W przejmujących słowach mówił tu Klein o 16-17-godzin
nym dniu pracy tkacza, o przeciętnych zarobkach 4 marki na tydzień, · 
przy czym dla ich osiągnięcia jedna lub dwie osoby musiały pomagać 
przy nawijaniu przędzy. Opowiadał o bezlitosnych przedsiębiorcach-po
średnikach, rozdzielających przędzę do tkania, o nędzy dzieci, które od 
piątego roku życia muszą pomagać przy nawijaniu szpulek, i o wielkiej 
liczbie chorych, kalek i osób niedorozwiniętych jako wyniku odwiecznej 
nędzy w tych stronach. Współczując gorąco nędzarzom, Klein nawoływał 
przede wszystkim do ofiarności publicznej w celu przyniesienia szybkiej, 
doraźnej pomocy. Chciał organizować tanie kuchnie, dostarczyć głodują
cym żywności, opału i odzieży. Apelowali: jednocześnie do władz państwo
wych, aby zajęły się losem tkaczy. Postulował udzielanie nisko- lub bez
procentowych pożyczek tkaczom chałupnikom. Podkreślał konieczność 
przeprowadzenia nowych połączeń komunikacyjnych, a przede wszystkim 
kontymiowania budowy linii kolejowej ze Szczytnej przez Duszniki do 
Nachodu, gdyż niektóre okolice Kłodzka były wprost odcięte od świata. 
Proponował premiowanie tkaczy uczących swe dzieci innego zawodu 

6 Tamże, I/9865, s. 361. 

1 Tamże, I/9865, s. 37Q. 

8 Tamże, 1/9865, s. 322. 
9 Śl. Kon. Ew., II/2098, k. 36a. 
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niż tkactwo lub kupujących nowoczesne tkackie warsztaty Jacquarda, 
a nawet ewentualne przesiedlanie tkaczy na tereny Poznańskiego lub 
Prus Wschodnich. I jeszcze raz nawoływał gorąco do składania ofiar 10. 

W lutym 1891 r. Klein ogłosił nową ulotkę (zob. aneks), w której 
powtarzał przytoczony wyżej opis nędzy i środki zaradcze. Jednocześnie 
zdawał sprawę ze swej działalności charytatywnej. 

Mimo że nędza tkaczy śląskich nie była sprawą nową i obcą społe
czeństwu i władzom państwowym, działalność i artykuły prasowe pastora 
wywołały z jednej strony wielkie zainteresowanie i zrozumienie, z dru
giej - ogromne oburzenie. Cała prasa niemiecka podchwyciła jego apele 
o pomoc oraz opisy potwornej nędzy i rozbudziła wielką ofiarność spo
łeczną. Ni� brakło jednak niechętnych, a nawet oburzonych. W pierwszej
linii oburzyli się miejscowi notable, przede wszystkim wspomniany już
burmistrz Dusznik Paweł Dengler, który powołując się na swoje długo
letnie doświadczenie i doskonal� znajomość miejscowych stosunków ostro
zaatakował pastora. Zapominając o swych własnych pismach, alarmują
cych o tragicznej nędzy miejscowej ludności, "Dengler twierdził, że in
formacje Kleina są przesadzone, że bieda nie jest większa niż w latach
poprzednich, że nie ma wypadków tyfusu głodowego (choć pojedyncze
wypadki były) i że warunki egzystencji ludności bardzo się poprawiły
dzięki budowie linii kolejowej Kłodzko-Duszniki. Dr Schubert, lekarz
komunalny, gorliwy poplecznik Denglera, głosił, że pastor przesadza
i bezzasadnie alarmuje społeczeństwo. Nie był też zadowolony kler kato
licki. Najbardziej zaś obrazili się miejscowi fabrykanci, a jeden z nich,
Friedrich Dierig z Bielawy, właściciel firmy „Christian Dierig", potępiał
w prasie Kleina i wyrażał swe uznanie dla Denglera i Schuberta. Po
średnicy, rozdzielający przędzę, na publicznych zebraniach protestowali
przeciwko enuncjacjom pastora. Również i władze państwowe poczuły
się obrażone zarzutami bezczynności i obojętności na panującą nędzę
i wkraczaniem pastora w kompetencje przysługujące władzom.

W lutym i marcu 1891 r. w pismach do Śląskiego Konsystorza Ewan
gelickiego Rejencja Wrocławska wyrażała swe oburzenie na „szkodliwą" 
działalność pastora i jej fatalne skutki. Według doniesień Rejencji fabry
kant Dierig z Bielawy poczuł się tak urażony enuncjacjami Kleina, że 
postanowił nie zatrudniać ·więcej tkaczy kłodzkich 11. Szęśliwie na ·skutek 
interwencji pewnej wpływowej osoby udało się zażegnać tę groźbę. Roz
porządzeniem z 17 III .1891 r. Rejencja Wrocławska zabroniła przedsta
wicielom gmin i nauczycielom współpracy z pastorem 12, a poczmistrz 

10 Tamże, II/2098, k. 169a. 
11 Tamże, II/2098, k. 3-4a. 
12 Tam�e, II/2098, k. 142.
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Scerlo, który gorliwie popierał działalność Kleina, został służbowo prze
niesiony do innej miejscowości. 

Napływały zarzuty, najczęściej śmieszne i nieistotne, ale jakże dob
rze przedstawiające atmosferę zawiści i niechęci, która towarzyszyła 
działalności pastora. Zarzucano mu, że jest za młody, niedoświadczony 
i nietaktowny, że nie zna miejscowych stosunków i w ogóle nie rozumie 
wielu spraw. Mówiono i pisano, że wydaje pieniądze na fotografie swoje 
i swojej małżonki podczas prac charytatywnych, a każda fotografia ko
sztuje 10 marek, że fotografuje najnędzniejsze, walące się domy, prze
znaczając te fotografie do pism ilustrowanych. Donoszono, że zatrudnia 
2 sekretarzy, opłacając ich zapewne z otrzymanych pieniędzy, że wspo
maga również katolików, i to spoza własnej parafii. Obliczano, że 5 tys. 
marek wystarczyłoby całkowicie na poprawienie losu miejscowej biedoty. 
Donoszono, że obdarowani przez pastora sprzedają otrzymane dary i idą 
zaraz pić do szynku, że sam pastor spóźnił się raz na pogrzeb, a kiedyś 
nie przygotował odpowiedniej ilości hostii na nabożeństwo. Zarzucano, 
że kierowniczka kuchni j:st za młoda, a panie, które jej pomagają, uczą 
się dopiero gotować i wobec tego jedzenie bywa niesmaczne, raz fasola 
się przypaliła, a raz trzeba było w ogóle wylać niesmaczną zupę. 

Gorszono się, że pastor rozdaje czekoladę, szynkę i kluski ludziom 
przyzwyczajonym do zupy, kartofli i chleba. Martwiono się, że do taniej 
kuchni przychodzą ludzie z domów, w których dzieci chorują na choroby 
wysypkowe, co może się przyczynić do rozprzestrzenienia epidemii. Po
jawiły się też zarzuty poważniejsze, że pastor demoralizuje ludzi, ucząc 
ich nieróbstwa i żebraniny, oraz że rozdmuchuje nienawiść klasową, 
a cała jego działalność to woda na młyn socjaldemokracji. 

Młody pastor bronił się energicznie, a fakt, że teść jego był kazno
dzieją cesarskim i popierał działalność zięcia u cesarza i cesarzowej, 
umacniał jego pozycję. Jednocześnie naplywa'ły bogate dary i wzmagała 
się istna lawina artykułów prasowych popierających akcję pastora i obu
rzających się na przykrości i niesprawiedliwości, jakie go spotykały. Akta 
sprawy Kleina zawierają setki wycinków prasowych dotyczących jego 
działalności. A sprawa stawała się coraz głośniejsza: zainicjowana przez 
pastora akcja dobroczynna objęła nie tylko .całe Niemcy, ale znalazła 
również oddźwięk i za granicą, zewsząd napływały bogate dary. Przy
chodziły też liczne listy dziękczynne, wiersze i pisma zbiorowe, błogo
sławiące akcję pastora. 

Zdezorientowany Konsystorz Ewangelicki, bezpośrednia władza pa
stora, zasypywany pismami Rejencji Wrocławskiej, żądającej usunięcia 
i ukarania pastora, atakowany i krytykowany przez prasę za nieprzy
chylne dla pastora stanowisko, naglony przez Naczelną Radę Kościoła 
Ewangelickiego, zażądał od Kleina wyjaśnień i doklł'adnych sprawozdań. 
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W obszernym elaboracie z 6 IV 1891 r. pastor tłumaczył swe postępowa
nie 1s. Twierdził, że nic nie przesadzi:!: w opisach nędzy tkaczy, bo mężowie 
zaufania i reporterzy prasowi w całości potwierdzili jego opinię, że sta
rał się legalnie o współpracę z władzami, że wciągnął do pracy nauczy
cieli za pozwoleniem Powiatowego Inspektoratu Szkolnego, że zwracał 
się o pomoc do burmistrza Denglera, że Komisje Pomocy (Nothstand
commissionen) zorganizował za pozwoleniem Rejencji Wrocfawskiej, że 
porozumiewał się ustnie i pisemnie z landratem kaodzkim, Rejencją 
Wrocławską i Naczelnym Prezydium Prowincji ·Śląskiej, że działalność 
prasowa polegała na· przedstawianiu opinii publicznej wniosków opraco
wanych przez wspomniane Komisje Pomocy. Na koniec obiecywał, że 
stosownie do rozmowy z radcą Konsystorza, drem Erdmannem, nie bę
dzie już więcej propagował wiadomości o nędzy tkaczy kłodzkich. Oś
wiadczył też, że napływ darów się zmniejsza a podziękowania, ogłaszane 
w prasie, mają wyjaśnić, że nędza zostafa złagodzona. Zastrzegał się 
jednak, że nie może stwierdzić, jakoby władze państwowe zajmowały 
się losem biedujących tkaczy, gdyż oświadczenie takie nie byłoby zgodne 
z prawdą. Tłumaczył następnie, że nie może przekazać innym czynnikom 
(o co go wciąż indagowano) sum, które wpłynęły na jego ręce i do jego
uznania, bo to nie byłoby zgodne z wolą ofiarodawców, przedstawi nato
miast' w najbliższym czasie dokładne rachunki i sprawozdanie z użycia
otrzymanych darów. I prosił wreszcie uniżenie, aby Konsystorz nie za
braniał mu wspomagać nieszczęśliwych, �odujących ludzi, gdyż będzie
to czynił nie zaniedbując swych obowiązków, oraz o to, by Konsystorz
po dokładnym zbadaniu sprawy wziął go w obronę przed oszczerstwami
i kłamstwami.

Tymczasem wynikła nowa sprawa. Pastor wystarał się o ziarno siewne 
dla swoich podopiecznych, lecz pozbawiony pomocy nauczycieli i przed
stawicieli gmin oraz szykanowany przez podburzane przez Denglera 
Komisje Pomocy w Szczytnej i Dusznikach, nie był w stanie osobiście 
rozdzielić ziarna między potrzebujących. Opóźnienie rozdawnictwa wy
wołało groźbę poważnych rozruchów wśród miejscowej ludności. Mini
ster handlu i przemysłu telegraficznie odwołał zakaz wspó!łpracy z pa
storem 14, a przerażone władze miejscowe szybko przekazały to polecenie 
dalej. Ku wielkiemu niezadowoleniu władz cała ta sprawa stała się 
głośna i znalazła gorący odzew w prasie. Rejencja Wrocławska, ogarnięta 
prawdziwą pasją, zażądała kategorycznie usunięcia pastm:a. 

Jednocześnie krąg osób zainteresowanych położeniem tkaczy śląskich 
znacznie się rozszerzył. Interweniowali ministrowie: spraw wewnętrz-

13 Tamże, 11/2098, k. 114. 
u Rej, Wr., Wl870, s. 220. 

7 - Sobótka 1974, z. 2 
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nych, handlu i przemysłu oraz spraw religijnych, oświaty i zdrowia. 
Przyszli też oni tkaczom z pomocą. Cesarzowa na specjalnej audiencji 
przyjęła pastora Kleina, a cesarz wyasygnował 35 tys. marek dla synów 
tkaczy, aby się uczyli innych rzemiosł. 

W Berlinie 7 III 1891 r. odbyła się specjalna konferencja 1s pod prze
wodnictwem ministra handlu i przemysłu w sprawie pomocy dla głodu
jących ludzi. Obecni na niej byli m. in. prezydent Rejencji Wrocławskiej 
oraz 7 posłów do Landtagu. Mieli oni reprezentować interesy tkaczy 
śląskich. 7 VII 1891 r. Komisja Kontrolna, zwołana na żądanie pastora 
Kleina, pod przewodnictwem hr. Pfeila 16 stwierdziła, że na ręce pastora 
wpłynęło 54 391 marek, z czego wydatkowano 52 511. Akceptowali też 
celowość wydatków, podkreślając wzorowy porządek we wszystkich ra
chunkach. Stwierdzili wreszcie, że pastor nie przesadz� opisując nędzę
tkaczy. Naczelna Rada Kościoła Ewangelickiego w piśmie z 12 XI 1891 r. 
ostro skrytykowała postępowanie Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego 
i zażąiała wyjaśnień, dlaczego nie wziął Kleina w obronę. W tym samym 
miesiącu zebrał się w Berlinie Ewangelicki Synod Generalny 11 specjal
nie po to, aby omówić sprawę Kleina. Synod ten wyraził uznanie dla 
pracy i wysiłków pastora. Mimo to w piśmie· z 20 VII 1892 r. Naczelna 
Rada Kościoła Ewangelickiego pisała do Konsystorza Śląskiego 18

, że nosi 
się z· zamiarem przeniesienia Kleina na inną parafię. Kiedy to się· stało, 
nie można dokładnie ustalić. W każdym razie pastor opuścił Duszniki, 
lecz działalność jego nie· poszła na marne i pozostawiła po sobie trwałe 
skutki. 

Pomijając już dorażną pomoc, która pozwoliła najbiedniejszym prze
trwać ciężkie czasy nieurodzaju i mrozów, kampania prasowa, prowa
dzona przez pastora, zwróciła uwagę spo'łeczeństwa i władz państwowych 
na wyjątkową nędzę tkaczy śląskich. Zbudowano liczne drogi, kontynu
owano budowę linii kolejowej przez Duszniki do Nachodu. Uchwalono 
cały szereg zapomóg i postarano się o ułatwienia w nabywaniu warszta
tów Jacquarda. Rzeczą może najważniejszą było zorganizowanie licznych 
szkół dla dzieci tkaczy, aby się uczyły innych rzemicsł. A:r:tykuł w „Schle
sische Zeitung" w marcu 1896 r. wylicza 13 tkackich szkół na terenie 
pow. kłodzkiego. 

Nie wiemy, jak się potoczyły dalej losy pastora Kleina. Pewne świa
tło rzuca na nie umieszczony na końcu poszytu dotyczącego spraw pa
stora 19 wycinek prasowy z „Das Volk" z 28 IV 1896 r. Czytamy w nim: 

1s Tamże, ·wr., I/9865, s. �9. 
16 SL Kon. Ew., II/2099, s. 110.
11 Rej. Wr., I/9871, s. 271. 
1s SL Kon. Ew., II/2099, s. 224.
19 Tamże, II/2099, zakończenie poszytu. 
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,,Gmi.na przedmieścia Lichtenrade w pow. Teltow, stacja kolejowa Ber
lin-Zossen, która cd lat żyła w zgodzie ze swym proboszczem, pastorem 
Kleinem, zięciem zmarłego nadwornego kaznodziei cesarskiego Kogela, 
23 kwietnia r. b. zgłosiła w sądzie (z wyjątkiem 5 rodzin) swe wystąpie
nie z Kościoła Ewangelickiego. caaa wieś liczy 400 mieszkańców. Klein 
był przedtem pastorem ,",., Dusznikach i został stamtąd przeniesiony za 
przedstawienie nędzy tkaczy w »Gartenlaube«. Sposób jego postępowania 
(zebrał dzięki swym apelom duże sumy, z których część przekazał du
chownym z sąsiednich okręgów do rozdziału) wywO!łał sprzeciw miejsco
wych przemysłowców oraz władz komunalnych i innych. Wywołał też 
ostry konflikt ze Śląskim Konsystorzem i Rejencją Wrocławską. Ale 
Klein cieszył się specjalną opieką cesarzowej i został przeniesiony na 
dobrze wyposażoną parafię do Lichtenrade". 

Już pierwsze wystąpienia Kleina obudziły niepokój władz i przemy
słowców śląskich. Posypały się zarzuty, że Klein prowadzi niebezpieczną 
gr_ę, podsycając antagonizmy klasowe na terenach, gdzie nie wygasły 
jeszcze wspomnienia powstania tkaczy w 1844 r. W prasie socjalistycz
nej pojawiły się liczne artyktill"y i ulotne utwory o nędzy panującej wśród 
wyzyskiwanych tkaczy. Rejencja Wrocławska w swym piśmie do Naczel
nego Prezydium cytuje jako przykład wiersz 20, drukowany w socjal
demokratycznej „Volkswacht" z 26 III 1891 r. W tym samym okresie 
Rejencja Wrocławska zażądała od Konsystor21a Ewangelickiego, aby 
ukrócił działalność pastora, gdyż toruje on drogę wpływom socjaldemo
kratów. 

A oto,, jak się przedstawiały w porządku chronologicznym meldunki 

napływa_iące do władz o wzmożeniu tych wpływów na terenach objętych 
działalnością pastora. 23 VIII 1891 r. landrat kłodzki donosił Rejencji 21, 

że na strzelnicy w Dusznikach odbyło się zebranie socjaldemokratów. 
Trzech z nich pochodziło z Kłodzka, pozostali z Dusznik i okolicy. Ze
branie trwało przeszło godzinę. Jeden z uczestników podejrzany był o kol
po-rtaż zabronionych ulotek, które w wielkiej ilości krążyły w okolicy 
Dusznik. W obszernym piśmie do Konsystorza z 31 X 1891 r. 22 Rejencja 
Wrocławska skarżyła się, że według sprawozdań landrata kłodzkiego po 
wystąpieniach pastora działalność socjaldemokratów, której nigdy dotąd 
na tych terenach nie spotykano, ogromnie się rozwinęła. Rejencja zarzu
cała Kleinowi, że jest niedoświadczony i krótkowzroczny, bo przedsta
wiając stosunki w ten sposób, jak by władze zupełnie się nie troszczyły 
o losy ludności, wywołuje jej niechęć i rozgoryczenie, a socjaldemokra-

20 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Naczelne Prezydium Prowincji Ślą
skiej, {dalej: Nacz. Frez. Prow. ŚL), sygn. 645, k. 13a. 

21 Rej. Wr. I/9870, s. 360. 

22 ŚL Kon. Ew., II/2099, k. 12-115. 
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cja wyzyskuje to dla agitacji wywrotowej. W Złotnie, gdzie pastor rozpo
czął swoją działalność „charytatywną", i w okolicy Dusznik pojawiły 
się masowo ulotki agitacyjne, podpisane przez dwóch znanych socjalde
mokratów: majstra krawieckiego Kuhna i redaktora (byłego szewca) Ba
gińskiego. Były one rozlepiane na drzewach i budynkach i masowo roz
rzucane między ludźmi. I dalej pisała Rej�ncja, że 6 września w Szczyt
nej odbyło się drugie z kolei na tych terenach zebranie socjaldemokratów. 
Obec_nych było około 400 osób, a mowę agitacyjną wygłosił Kuhn, oto
czony grupą towarzyszy partyjnych. Informowano następnie Konsystorz, 
że w ostatnich czasach ogromnie wzrósł na omawianych terenach kol
portaż socjaldemokratycznego pisma „Der Proletarier aus dem Eulen
gebirge", na którego łamach wciąż się roztrząsa i przypomina powstanie 
tkaczy w 1844 r. Pismo Rejencji kończyło się ponownie kategorycznym 
żądaniem usunięcia pastora. 

Jednocześnie na redaktora wspomnianego wyżej pisma „Der Proleta
rier", Franciszka Feldmana (byłego introligatora), zapadł w październiku 
1891 r. wyrok skazujący na 2 miesiące więzienia za wydrukowanie pieś
ni tkaczy z 1844 r. 2a Pełny tekst pieśni w wolnym rosyjskim przekła
dzie podaje S. B. Kan 24. Wreszcie w grudniu 1891 r. burmistrz Dengler 
zameldował Rejencji, że w Szczytnej odbyło się kolejne zebranie socjal
demokratów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że natchnieniem i mo
torem wymienionych wydarzeń była działalność pastora Kleina. 

Kampania prasowa Kleina wywołała jeszcze inne niespodziewane re
perkusje. Po wystąpieniach pastora pojawiły się liczne utwory literackie 
omawiające położenie tkaczy śląskich. Rejencja Wroc8:awska donosiła, że 
niejaki Semmig napisał dramat na temat tragicznych warunków tkaczy, 
podobnie jak naturalistyczny pisarz Gerhard Hauptmann, który wydał 
swój rewolucyjny dramat pt. Tkacze.

Długotrwałą, dramatyczną walkę o wystawienie Tkaczy na scenie 
wrocławskiej opracował dokładnie A. Galos 2s. Moim zadaniem jest tylko 
podkreślenie, że Rejencja Wroclawska łączyła jak najściślej pojawienie 
się dzieła Hauptmanna z akcją pastora Kleina. Prezydent Rejencji pisze 
o tej sprawie w następujący sposób 2s. W 1891 r. szerokie koła spoaeczeń
stwa niemieckiego zostały zaalarmowane przesadzonymi wiadomościami
o nędzy tkaczy śląskich, głoszonymi przez socjaldemokratów i młodego,
niezrównoważonego pastora Kleina. Wkrótce potem wyszed9: z druku

2s Nacz. Prez. Prow. śl., sygn. 645, k. 26.
24 S. B. Ka n, Dwa wosstanija silezskich tkaczej 1793-1844, Moskwa-Lenin

grad 1948, s. 296. 
25 A. Ga 1 o s, Walka o wystawienie „Tkaczy" Hauptmanna na scenie wrocław

skiej (Zeszyty Wrocławskie, R. VI, 1952, nr 2). 
ro Nacz. Prez. Prow. Śl., nr 645, k. 1-25. 
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dramat Tkacze znanego poety śląskiego Gerharda Hauptmanna. Dramat 

ten, w którym wciąż występującym motywem jest rewolucyjna pieśń 

tkaczy, jest jakoby osnuty na tle wydarzeń w 1844 r. Jednak te dwie 

akcje (socjaldemokratów i pastora) sprawiły, że zagadnienia nędzy tka

czy śląskich uważa się i dzisiaj za bardzo aktualne. Prezydent Rejencji 

zwrócili: następnie uwagę, że nazwiska osób występujących w dramacie 

Hauptmanna są tylko nieco zmienionymi nazwiskami współczesnych fa

brykantów. Np. Dreissiger zamiast Zwanziger, Dittrich zamiast Dierig, 

Tramtra zamiast Kramsta, co całkowicie potwierdza tezę, że w Tkaczach

poruszane są aktualne, a nie przebrzmia!łe problemy. 

ZUR WEBERNOTH IN DER GRAFFSCHAFT GLATZ. DANK UND BERICHT. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Sląski KonsystoTZ Ewangeli_cki, sygn.

II/2098, k. 168. 

Filr die vielen und reichen Gaben, die ich von allen Seiten zur Linderung der 

Noth der armen Weber hiesiger Gegend empfangen habe, sage ich noch einmal 
namens vieler Elender meinen herzlichsten Dank. Gott vergelte einem Jeden, was 
er gethan hat! 

Was die V e r  w e  n d u n g d e s  m i r  a n v e r  t r a  u t  e n  G e  l d e s  betrifft, so 
bemerke ich, dass in der von mir hierorts errkhten Volkskiiche jetzt taglich ge
gen 400 Arme (im ganzen seit Mitte December bis jetzt 8500) zum Theil unentgel
tlich, zum Theil filr 10 Pfennige, jedesmal einen Liter Essen erhalten. Da die 
Einrichtung getroffen ist, dass unter gewissen Bedingungen auch mehrere Portio
nen auf einmal mit nach Hause genommen werden konnen, so stromen zu dieser 
Kiiche die Leute meilenweit herbei. Die Kiichenarbeit besorgen unter Mithllfe 
einer Diakonissin abwechselnd etwa 30 Damen unserer Stadt und ihrer nachsten 
Umgebung. Es drangt mich, diesen Damen fiir ihre schwere, aufopfernde Thatig
keit hierdurch offentlich meinen herzlichsten Dank zu sagen. Mochte ihr Beispiel 
an vielen Orten befolgt werdenl Ferner habe ich ebenfalls in Reinerz eine Natural
vertheilungsstation gegriindet. In derselben werden taglich 4-0-80 Arme aus der 
ferneren Umgegend mit Kohlen, Brot, Cerealien und Fleisch bedacht. Bis jetzt 
gelangten darin an 1000 Personen: 2500 Brote, 2000 Pfund Cerealien, 500 P.fund 
Fleisch, 400 Centner Kohlen zur Verteilung. Auch bier wird der Grundsatz befolgt: 
die Aermsten umsonst, dle weniger Bediirftigen zu halben Preise. 

Von den mir von vielen Seiten, vor allen aber durch giitige Vermittelung der 
neuen Berliner Omnibus und Packettfahrt-Aktiengesellschaft in dankenswerthester 
Weise zur Verfiigung gestellten Kleidungsstucken sind bisher 80 Familien beschenkt 
worden. 

Sammtliche Gabenempfanger werden moglichst auf ihre Bediirftigkeit gepriift. 
Keiner erhii.lt etwas ohne die Bescheinigung seiner Armuth seitens einer Vertrauens
person. Auf sammtlichen Dor.fern der Umgegend heben sich hierzu Ausschiisse be
stehend gewohnlich aus dem Gemeindevorsteher, dem Schullehrer und einem Mit
gliede des Ortsverbandes gebildet. Endlich habe ich von den mir gesandten Gaben 
den Nachbarbezirken von Lewin und Cudowa-Tscherbeney, zu Handen der Weber

nothstands-Commissionen, die dort au.f Veranlassung der Koniglichen Regierung 

gewii.hlt worden sind und die jetzt ebenfalls eine Volkskiiche beziehungsweise 
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Naturalverpflegungsstationen errichten wollen, filr den Anfang 500 und 300 Mark 
senden konnen. 

Mit den erwachenden Fri.ihjahr werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Armen 
der Umgegend Saatkartoffeln und Getreide, die jetzt schon vielfach verzehrt sind, 
zu billigen Preise oder ganz umsonst erhalten. 

Zur A u g e n  b lic k l  i c h  e n  L a g e d e r  hi e s  i g e n  V e r  h a l  t n i s  s e  thei
le ich folgendes mit: Ein Fabrikant, der in unserer Gegend ilber 1000 Websti.ihle 
beschii.ftigt, soviel ich weiss, der Einzige, der hier noch arbeiten lasst, schrieb mir 
vor einzigen Tagen, er habe hier schon immer Opfer gebracht, er verliere jetzt auch 
die Lust, er wolle dem Beispiel aller anderen folgend, seine Aurtrage auch ein
stellen; damit es nicht so scheine, als ob er sich an dem Elend der Ungli.icklichen 
bereichere. Es ware filrchterlich, wenn auch dieser Schlag noch unsere arme Ge
gend trafe. Viele verdienen so wie so nichts mehr ! Und dann? ... Der betreffende 
Fabrikant gibt als Grund der beabsichtigen Arbeitseinstellung auch das an, dass 
„die in dem Welt verbreiteten Gerilchte" den Fabrikanten an dem Elend der 
Weber Schuld geben. Ich glaube, dadurch di.irfte er sich nicht beeinflussen lassen: 
denn diese „Gerilchte" beruhen auf einer falschen An1assung der Verhaltnisse und 
werden wohl nur von wenigen geglaubt. Ich filr meinen Theil wenigstens erklare 
hiermit frei und offen, dass es von jeher und auQh heute noch meine Ansicht ist, 
dass an der Webernoth die Fabrikanten, .;eneicht mit wenigen Ausnahmen, keine 
Schuld haben. Besonders hat der Fabrikant, den ich oben erwahnte, nach allem, 
was ich bisher von ihn gehort habe, unseren Weber gegeni.iber bis jetzt seine volle 
Schuldigkeit gethan. 

Die Ursachen unserer Webernoth sind aber folgende: 
1. Der Mangel an geeigneten Verkehrswegen hat in unserem Gebirgswinkel

wentg 1nctustrlelle ThatlgKe!L aufleommen lassen. 
21, Die Konkurrenz der Maschine hat die Handweberei erdrilckt und auf Hun

gerlohne herabgesetzt. 
3. Durch die seit Jarhunderten betriebene Weberei ist das jetzt hier lebende
Durch die seit Jahrhunderten betriebene Weberei ist das jetzt hier lebende

Webergeschlecht grossenteils zu entnervt, geistig verki.immert, verkri.ippelt, krank
lich und energielos gemacht, urn aus eigenem Antrieb sich ein neues Arbeitsfeld 
zu suchen. Selbst fi.ir die Weberei sind viele nicht mehr recht brauchbar, viel we
niger also noch fi.ir schwerere Handarbeit. 

4. Die Mac-Kinley-Bill in Amerika und einige andere Umstande haben auf dem
europaischen Weltmarkt einen Dberfluss von gewebten Stoffen angehauft. 

5. Der Zwischenhandel zwischen Fabrikant und Weber fordert verhaltnissmassig
zu hohe Opfer. 

6. Eine Erhohung aller Lebensrnittelpreise, eine spottschlechte Kartoffelernte,
ein tiberaus strenger Winter und Arbeitsmangel haben die bestandig schleichende 
Noth zum Ausbruch gebracht. 

Auf Veranlassung der Koniglichen Regierung sind vor wenigen Tagen in hie
siger Gegend 4 Commissionen, bestehend aus angesehenen Mannem der Gegend 
zusammengetreten, welche die Aufgabe haben 11,, die Lage der Weber zu untersu
chen, ,2. die Mittel zur Linderung der augenblicklichen Noth und 3. zur Hebung 
der dauernden Noth zu beraten. Da ich allen 4 Commissionen als Mitglied angehore, 
bin ich in der Lage naheres i.iber ihre Beschlilsse mitzutheilen. Ad 1. Zur Lage 
der Weber erklarten 2 Commissionen einstimmig, dass ein Nothstand, der sofortige 
Hilfe verlange, vorliege. Die einstimmigen Beschltisse der beiden andern Commi
ssionen lassen sich ungefahr dahin zusammenfassen, dass infolge eines strengen 
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Winters, theilweisen Arbeitsmangels, hohen Lebensmittelpreise, gesunkener Lohne 
(in letzter Zeit urn 200/o), hoher Abztige, die seit langerer Zeit bestehende dauernde 
Hilfsbedtirftigkeit der Weber noch grosser geworden ist, und dass die Aussichten 
ftir die Zukunft trostlos seien. Oberforster und Amtsvorsteher Beck in Tscherbeney
Cudowa, der Vorsitzende der dortigen Regierungs-Commission, hat mich ermach
tigt, die Ergebnisse seiner eingehenden Untersuchungen in seinem Amtsbezirke zu 
verćiffentlichen. Derselbe sagt: 

Die Weberbevćilkerung unseres Bezirks theilt sich in 3 Klassen, welche nach 
der von ihnen zu lie.fernden Arbeit und namenUich Giite der Arbeit unterschieden 
werden. •

Die erste Klasse, welche fiir die beste Arbeit und das, Stiick a 100 Meter 
10 Mark und dariiber erhfilt, ist hier gar nicht vertreten, oder nur in einzelnen 
Webern, welche nicht in Betracht kommen konnen. 

Die zweite Klasse theilt man in 2 Abtheilungen und zwar bessere und weniger 
gute Weber. Dieselbe verdienen durchschnittlich: 

a) gute Weber 1 Sttick zu 100 Meter Lange: 7,50 M. Arbeitszeit: 8 volle
Arbeitstage von Friih bis Abends 10 Uhr. Zur Anfertigung 1 Weber, ein Spuler. 
Von dem Verdienst sind Unkosten: 

Petroleum fiir volle Tage und Schlichte zusammen 
Spuler 

Verdienst 
Unkosten ab 

bleibt 

5,85 fiir 8 Tage = 73 P.fennig pro Tag fiir die ganze Familie. 

0,90 M. 
0,75 " 
1.65 [M.] 

7,50 M. 
1,65 " 

5,85 M. 

b) weniger gute Weber 1 Sttick zu 100 Meter - 6 M. Arbeitszeit: 8 vÓlle Tage.
Zur Anfertigung 1 Weber 1 Spuler. Die Unkosten wie oben. 

Verdienst 
Unkosten 

bleibt 

4,35 fiir 5 tage = 54 Pfennig pro Tag fiir die ganz� Familie. 

6,00 M. 
1.65 " 
4,35 M. 

Dritte Klasse. Schlechte Weber wirken ganz billige Sorten und erhalten ftir 
das ganze Stiick 2,50 M. zu 80 Meter Lange. Arbeitszeit volle 5 Tage. 

Unkosten fiir 
Spuler 

Verdienst 
Unkosten ab 

Petroleum und Schlichte 0,50 M. 
0,75 " 
1,25 [M.] 

2,50 M. 
1,25 " 

bleibt 1,25 M. 

1·,25 fiir 5 Tage = 25 Pfennig pro Tag fur die ganze Familie. 
Was die Eintheilung det· Weber nach Zahl in den einzelnen Verdienst-Klassen 

anbelangt, so sind: 
300/o Klasse Ila fiir 8 Arbeitstage - 7,50 M. Brutto, 5,85 [M.J Netto, a Tag -

73 Pf. 
500/o Klasse Ub ftir 8 Arbeitstage - 6 M. Brutto, 4,35 M. Netto, a Tag - 54 Pf. 
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2<J-O/o Klasse III ftir 5 Arbeitstage - 2,50 M. Brutto, 1,25 [M.] Netto, a Tag -
25 Pf. zu rechnen. 

Es ergiebt sich hieraus, dass Klasse Ila als die besten Weber bei einem Ver
dienst von 73 Pf. pro Tag in Noth leben, die anderen Klassen aber in Elend und 
am Hungertuch nagen, was die bleichen Gesichter und abgezehrten Gestalten auch 
bestatigen. Durchschnittlich sind 6 Familienglieder zu rechnen. 

Was dem Lehensunterhalt anbelangt, s·o eń.tspricht derselbe dem Verdienst, ist 
ein solcher fast gar nicht zu nennen, und besteht im Allgemeinem in folgenden 
Mahlzeiten: Friih - dtinner Kaffee mit trockenem Brot, welches eingebrockt wird, 
Mittags - Kartoffeln, Kartoffelsuppe, Mehl oder Wassersuppe mit trockenem Brot,
doch immer nur das eine oder andere, Abends - dtinner Kaffee mit trockenem 
Brot, oder eine Suppe. Zweites Friistlick oder Vesper giebt es nicht. Fleisch kommt 
den besser situirten nur an Fest und Feiertagen in kleinen Quantitaten, bei dem 
grossten Teil fast gar nicht auf den Tisch. 

Vorstehende Angaben wurden von den Mitgliedern der Regierungs-Commission 
Cudowa-Tscherbeney und mit geringen Abweichungen auch von denen der Regie

rungs-Commission Lewin einstimmig bestatigt und zu Commissionsgutachten er
hoben. 

Betreffs der Hohe der Abziige (d. h. der Strafen, welche von den Wollausge
bern fiir mangelhafte Arbeit von dem oben naher angegebenen Verdienste einge
zogen werden) sei es mir erlaubt, nur einen Fall zu erwahnen: eine alleinstehende 
Frau schreibt an mich (ich gebe das Schriftstiick, mit Fortlassung aller Personalien, 
wortlich wieder). ,,Dass ich N. N. zum Ausgeber X arbeite und dass ich am letzten 
Stiick 114 Tage gearbeitet habe, und dass derselbe, als ich ihm das Stiick ablieferte, 
mir statt 5 Mark nur 2 Mark Lohn gab. Er gab an, es seien Fehler im selbigen 
Stlicie, desshalb wollte er mir Anfangs kein Lohn geben, dann aber, als ich urn 

Gotteswil).en bat, gab er mir 2 Mark und ich hatte dazu noch 14 Tage keine Ar
beit. Eine Mark gab ich auf Miethe, da blieb mir noch eine Mark und wenn ich 
nicht gute Leute gehabt hatte, hatte ich mit meinem Kinde erhungem und er.frie
ren miissen. Jetzt habe ich wohl Arbeit bekommen, weiss aber nicht, wo ich 
meinen Lebensunterhalt hernehme, bis ich abgearbeitet habe. Gott sei mein Zeuge, 
dass dies die volle Wahrheit ist". 

Urn den betreffenden Wollausgeber Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss 
man bedenken, dass leider manche Weber trotz aller Strafen immer wieder von 
dem ihnen zur Bearbeitung tiberlassenen Garne zuriickbehalten, dass andere aus Un
fahigkeit und Leichtsinn fehlerhaft arbeiten, und dass fiir mangelhafte Gewebe 
der Fabrikant dem Wollausgeber und wiederum der Kaufer dem Fabrikanten selbst
verstandlich weniger als fiir ein gutes Stiick bezahlt. Deshalb werden, wie die 
Verhfiltnisse liegen, Abziige immer vorkommen miissen. Aber trotzdem, ihre Hohe 
ist im Hinblick auf die hiesige Noth und den geringen Verdienst erschreckend, und 
so wie jetzt konnen die Verhaltnisse nicht bleiben. - Doch kehren wir wieder• zu 
unseren Commissionen zuriick: 

Ad. 2. M i  t t e 1 z u r L i  n d e r u n g d e r a u g e n b 1 i c k 1 i c h e n N o t h: 

Zwei Commissionen beschlossen einstimmig Nahrungsmittel- und Kohlenverteilung 
nach den im Anfange erwahnten, fiir Reinerz geltenden Grundsatzen. Die 3-te 
Commission (Rtickers), in deren Gebieten die wirtschaftlichen Verhiiltnisse am giin
stigen liegen, erklarte (wiederum einstimmig) dass ihr nichts mehr zu thun iibrig 
bleibe, da die Privatwohlthatigkeit schon gentigende Fiirsorge getroffen habe. Die 
4-te Commission ist noch zu keinen endgiiltigen Entschlusse gekommen.

Ad. 3. M i t t e l  zur H e b u n g  d e r  d a u ernde n No th: Mancherlei Vor-



Działalność past.ora Kleina w Dusznikach 261 

schlage wurden in den Commissionssitzungen laut und hier und dort oder auch 

i.iberall zum Beschlusse erhoben. Als die wichtigsten, die die meiste Zustimmung_ 

fanden, habe ich folgendes hervor: 

a) die Konigliche Regierung wolle die Bahnstrecke Ri.ickers-Reinerz-Lewin

Nachod sofort in Angriff nehmen (und zwar als Nothstandsbahn) und dieselbe 

moglichst noch in dieser Session dem hohen Abgeordnetenhause empfehlen. 

b) Die Konigliche Reg_ierung wolle den Ausbau des Wegenetzes im Oberkreise

Glatz beschleunigen. 

c) die Konigliche Regierung wolle Mittel fliissig machen, aus denen den armen

Besitzern der hiesigen Gegend Hypotheken zu billigem Zins (incl. Amortisation) 

geliehen werden konnen. 

d) die Konigliche Regierung wolle den Webern die Ansiedelung in Posen und

Westpreussen vielleicht auch die Einwanderung in deutsches Schutzgebiet erleichtern. 

e) die Konigliche Reg_ierung wolle den Webern die Vortheile der socialen Ge

setzgebung zu Gute kommen lassen. 

f) Dringend wi.inschenswert ist es, dass Pramien ausgesetzt werden fiir Weber,

die zu einem anderen Berufe iibergehen, fiir Weber, die ihre Kinder einem anderen 

Berufe zufiihren, fiir Weber, die Jacquardweberei lehren, erlernen oder sich einen 

Jacquardstuhl kaufen. 

All diesen· Beschliissen konnte ich nur von ganzem Herze zustimmen. O moch

ten sie bald zur Ausfiihrung gelangen! Und mit ihnen noch einige andere Vorschliige, 

die ich hiermit der Beachtung empfehle: der Staat (oder auch grossere Anstalten 

u. s. w.) trete fiir seine Bediirfnisse durch eigene kotrollierte Wollausgeber in unmi

ttelbare Verbindung mit unsern Weber, er err:ichte in hiesiger Gegend eine Gewer

beschule. Die Privatwohlthatigkeit raffe sich auf, urn Arbeitsnachweisebureaus fi.ir·

Weber und Weberkinder zu griinden.

Alle Diejenigen, die diese Zeilen lesen, bitte ich im Namen mehrerer Tausend 

hilfsbedilrftiger Menschen: Helft weiter nach Euren Kraften dass das Elend und 

der Hunger fiir immer aus unserer Gegend schwinden. So wie es jetzt ist, kann 

und dar! nlcht bleiben. Den Webern muss gehoUen werden. Heilt rur sprechend, 

rathend, rettend ! Helft urn Gotteswillen ! 

E r n s t K 1 e i n, P a s t o 1-

Reinerz, im Februar 1891 




