




1862 

KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOSCI 
GERHARTA HA UPTMANNA 

Urod7il się 15 lis topada w Szc-awnie Zdroju. Ojciec jego, Ro bert. był synem tkacza i 
późn iejszego właściciel a hotelu „Zur Krone" (obecnie . .Korona Piastowska''), zaś matka 
Maria. z dom u Straehler, córką inspektora zdrojowego. 
1874 
Przybywa do Wrodawia, gdzie kontynuuje naukę w tzw. Szkole Realnej. 
1877 
Pogarszająca się sy tuacja materialna zmu za rodziców do przcdania hotelu i wynajęcia 

restauracji dworcowej w Szczawienku. 
Pierwsze próby pi ·arskie. 
1878 
Nic uzyskawszy matury opuszcza szko łę. Przez pewien czas przebywa w Róż.cviej, u 
wujostwa Schu bertów, którzy us iłują przygoto ać go do zawod u agronoma. 
188 
Zostaje prz jęty do Szkoły Artystycznej i Przemysłowej we Wrocławiu na wydział rzeźby. 
Poznaje wrocławską cyga nerię i półświatek . 

1882-1884 
Studiuje - mimo braku matury - na un iwersytach w Jenie i Bcrlini , na wydziale rysunku 
drezdeńskiej Akademii Sztuk P1ękn eh, pobiera lekcje ak tors twa. Podróżuje po Włoszech . 

1885 
Pośl ubia Marię Thienemann i wyjeżdża do Berlina. Latem po raz pierwszy przyjeżdża na 
wyspę Hidden ee, która staj si jego drugą ojczyzną. 

1888-1890 
Wyjeżdża do Zurychu. Pisze pierwsze dramaty. Wys tawiona w 1889 w Berlinie sztuka 
„Przed wschodem słońca" wywoł uj e jeden z najwięk szych skandali obyczajowych w historii 
teatru 
1891 
Przeprowadza s ię wraz z bratem Carlem i szwagierk ą Martą (z domu T hienemann) do 
Szkolarskiej Poręby. Zwiedza okolice Gór Sowich. 
1892 
Sukces wys tawionej w Berl inie komedii „Koleg, Crampt n". W Warszawie premiera 
dramatu „Samotni" - pierwszej sztu ki Hauptmanna wystawionej za gramcą . 

1893 
Poznaje Marga retę Marschalk, co wywołuje jedenastoletn i krazy ma łżeński . 26 lu teg 
„Frt:ie Biihne" wystawia „Tkaczy". Zrywa z naturalizmem i pis7e , . Han usię" neoroman-
tyczn baśń sceniczną. 

1894 
Podąża za żoną do Ameryki. Po powrocie do kraju Maria opuszcza z dziecmi Szk l a rską 

Poręb~. 

1896 
O trzymuje austriacką nagrodę im. Grillparzera za „Hanusię" . Ogromny sukces baśn i 

„Dzwon zatopiony" - jest grana we wszystkich niemieckich teatrach. 
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1897 
o,ta leone /Cf\\ anie l il11HI Pod111i11jc I l\1<1rgan:t;i M arschalk po Wio leLh. ,',zwaJC<lnJ i 
N1e111L'ZCLh. 
1898 
Pow,1a.1e I od no I du,ry s11ko.;c, •• v,vniu I kn•l hd"" 

S7c7a11na Zdroju. 
1900 

vtuk..i op rta na w-;pom ieni·Kh 7o.:. 

Po!,11yl l..illnien \\ęg1clny po<l 1 111~ W11'<.Lll5tc111 •' agniątko11 re gdn c ,~dtil resztę Ż)c t a 

1903 
Pdn1 t unki:j~ srd11eg11 prt)'i\~lqn.J 11 J"kniLI l lur1c 
1904 
ROLWOJ/l ~ I <; 

1905 
Otrzym u.1c Jnktnrat huw111, 1.:ausa nd u111\11 er,ytctu 
n amięt 11ośC: do 16-krnie.1 ..il..torl-.i ld) 011110 . 
1906-1911 
Ru~n1c .inac1emc H.1upr rnnna ot1?ymu.1.: kolt:Jlh„ 
wyd:i1111: :thiorowc 11.;go J71cl, V\) glasl..J lianc odczyty 
„Gl upicc . Atl..int)da" lll<1t dram.Ił St /Ilf) . 

1912 

tu! doktora h c .. ukdLuJe się 

PoW'-łilją d\\ic 1ybit c powieM:i 

Urouystosu / ol..J.LJI . tt-le<:ta 11rod1111 \ 1ied111u 1 Uc.lina:. IO grudnia otrL mu.1e Nagrodę 
obla. 

191.ł-1919 

Po<.."L4t l..ow„ 1n1c,1c111e p.11ri,,ty<..1n„ \ '1.1łanc \ ,hud1 ·m i \ IO fll} ~1\iatoY1-CJ us 1ępu 1 

nastrn jorn p;1cyłistyc1n ) m . /\\laszcza po 111 ob1li1u\\an iu ji.;go synów. 
1922 
Manif1::,t.1cyj11c <lhd1ndy 110-b;ia 11r11d1i n: "" \ '1ocł,l\,i11 fe,llwa l s1111k l !aupt111annowsk 1ch 
~ 14 spektakli) 
1925--1928 
Podr01u1c rcgularnit: pu i:al1J Eu,up1•. '11 J.:glllni<; , _,to by\1a 11 Rapałl 

li lnrnwo \\ Crsj,1 „futr.i l10l•r11Y1 gn . 
1929 
K upujc Juni c..:dorn 11a ll1Jdc1i-L1:. 
1932 

Po\ ·staje 

Wyjc1dża / sc11.1 odc1ytó\1 dtl .\mef}l..t n„ 1.1rro'>L 111c t.1mtej'L}i:J. uni\1e s}tCtÓ\1 . Jest u 
s1c1yt11 sł..i"y w ..:ałym kraju udby11,11<1 .·11; 11roi:/)~lm1 t 7 nkuj t Jego 70 uro<ln n. 
193.l 
W pa/d11e 111!..u 1H..lb)ll.ł sic w 1onachium prap1<;mier.1 .;zwl..1 .. L!ota .trfro"' w n bt:rn uśc 1 

Hitlera W 1i,1npad1it.: lrochds wyJa.1 1.i114d1.:nie 1abr:111ia it1 ·c 11yst.1wie1i: ~7 t uk i Ha up-
tmanna 
193~ 

ctc;. tn io: '' pogr1cb1.: s\1cgo L)dcl\\skicgo pl7yJo.1c.tcl.1 1a a PinkU'<I Po \nh z<..L1.1 c ~ię 
dostf7cgac polilyC?nc kulisy f<ht}/11111 
1935--1942 
Po d11 ulct111111 L..1 i-.a1ic 1cl'wnlo1111 1a gran11: 1tul.. Haup1n .urna '>ęJz1\1 y autor p rzerrnt \ ra 
pil~/ ra<.1111 do r11dal..1)w /4t grani~ pm oh1j4i: ·io; nd ~ sp,)lnoti,: l..111 i i Jc;:l)'k.a. 



1942 
Ukazuje si wydan ie 7biorowe dzid w ! 7 tomach, tzw. wydanie ostatniej ręk i. Uroczystości 

z okazj i 80 rocznicy urodzi n we Wrocławiu : te legram od Hitlera. nagroda a rtystyczna 

Dolnego Śl ąsk a . 
1944 
W Jagn i<1 tkowie poszukuj<:: c.:hromenia dl <t ukrywaj:1cej s ię Kiithe Ko łw it7 

1945-1946 
ałą woj nę przeży l w Jagniątkowie. po wyzwoleniu 0LOC1.ony zost a ł o pieką wojsk 

radzieck ich i adrn in isl rnCJi polskiej. Zaproszo ny te:i' 70s ta l do współpracy w budowa niu 
demokra tycznych iemicc. W kwiet niu 1946 zclecyd owal 1ę na przepró \\· adzkę do Be rlina. 

N ie d oczek a ł jednak wyjazd u zma r ł 6 czerwca, a 7włoki jego przewiezion o na H iddensee. 

Opracowa no na podstawie: 
Ka rol Koczy Hcmr1mw111iana. Ka towice 1971 

Stklarska PM~bn dom. 11· kt.ir}m miL"<7lrnl Gerhart lłauptmann wraz L bratem Karo lem. Obecn ie w 

rcmnndc. powstanie tu wkrótce mweum pisarza. 



hata tkac; y w Górach Sowich. 
Śl '!Ska tk aczka 1 Gór owich przy ''""im warvt~ cic. 

W lecie 1890 r. Cerhart I lauptmann odbył razem l bratem Karolem pieszą wycieczkę po 
Dolnym Sląs u. Po drodze zatrzymali się w zklarskiej Porębie i uchwyceni pięknem tej 
miejscowości postanowili osiedlić się tam na sta łe. N poczekaniu nabyli dom, " ktćrym 
zamierza li wspólnie zamieszkać. Nowa siedziba wymagała jednak gruntownej przebudowy, 
to też bracia wprowadzili s ię tam dopiero w ~ierpniu 1891 r. W tymże roku narodził się w 
umyśle Gerharta pomysł nowego dramatu o teockncjach wybitnie spolecmych. Miał to być 
dramat poświęcony walce głodujących tkaczy śląskich w 1844 r „ krwawo stłumionej przez 
r'Ląd pruski. Pradziad poety też był tkac:r.em i mieszkał w miej.o;cowości Malinnik kolo Cieplic. 
Także dziadek. zanim wstąpił do wuj.§ka, ślęczał po dwanaście godzin na dobę pny tkackim 
wan;ztacie i nigdy nie najadł się do syta. Aby poznać bliżej tł owych wydarzeń przed 
pięśd7jesięciu la t, pneczytal H uptmann dzieło Alfreda z·mmennanna pt. Bliiee u11d Verfall 
des leinengewerhes in Schlesien. A na wiosnę 1891 r. wybrał ·ę m Uli tereny objęte ongiś 
powstaniem, gdzie żyl i jeszcze ludzie pamiętający owe wydarzenia. Były to okolice Gór 
Sowich. W drodze towarzyszył mu Myksymilian Bagiil;ki, redaktor socj listycznego pisma 
„ Prolctericr in Eulengebirge". W cz.a ie wędrówki mieli obaj sposobność przekonać się o 
nędzy panującej w dalszym ciągu wśród mieszkaó:ów owych okolic. Widzieli marne chaty z 
gliny i 1 d k 1,asypane śniegiem. W mieszkaniach panowało dokuczliwe zimno. Spotkani 
ludzie okryci lachmanami, wychudzeni i otępiaU, robili pnygnębiające wrażenie. 

Rezulta t tej wędrówki był nader bulesuy i smutny. Po jej odbyciu HauplmllDD oświadczył, że 
umienie pisarza każe mu uczynić tę nęd.L~ przedmiotem dramatu i że spodziewa się trafić nim 

do serc widzów. (-) 
Po powrocie do Szklarskiej Poręby wziął się do pisania (-)· Pierwsza wersja sztuki, 

napisanej w śląskim dialekcie, nosił.a tytuł De Waher. Uialekt ył tu jednak tak trudny i 
niezrozumia ły, że autor zdecydował ię opracow11ć rzec-L na nowo w „złagodzonym dialekcie", 

by aktorom i widzom ułatwi ć zrozumienie. 
Tkacze nie mają jednego bohatera, nie mają jednej centralnej pO'itaci, około której 

kup· laby się a kcja. Bohaterem jest tu ma a, tłum głodujących i rewoltujących się tkaczy. 
'I ylko niek1ae postaci są oslrzej zarysowane, le żadna z nich nie wy uwa się na czoło, 
wszystkie 1>ą w mniej zym lub wi kszym stopniu iwelownne. Założenie sztuki, jej fonna 
wewnętrzna jes t znów epicka. Tkace to j11kby pięć luźnych rozdziałów naturalistycmej 
powieści o śląskiej rewolc ie z ł844 ro u. Rozdział)' le .nają jednak wewnętrzną spójnię: 
pokazują stopniowe nara.stanic, wybuch i ·ui generis kulminacyjny moment buntu. Tu atoli 
uryw· się tok wyd· rzeń. padku pow tania i represji władz pru ·kich Hauptmann już nie 
pokaza ł . .. łu.~znie zwrócono uw gę na to, że Tkac::e są wyrazem głębokiego wspólczucia, jakie 
autor żywił dla ludzi cierpi ących i oiesi.częśliwych, ludzi borykających się ze swym złym 
losem, na tóry wcale nie zasłużyli. fo1eż jego ztuka przepojona jest głębokim humanita
ryzmem, tu po raz pier'łszy w calej pełni oka7anym Jednocześnie są Tka ze potę2:nym 

dramalem walki kia owej, pierwsi:ym tego rozaju dramatem w literaturze niemieckiej. 
Wrażenie Tkac;;y o I· bi jednak ich Lllkończcnie. Z postacią starego Hilsego wchodzi do 

s1tuki oo\\'~ element (-). Hilse to jakby ulowiek z innego świata, z.aplątan) w sprawę., której 
nie może pojąć. I on właśnie zostaje zabit , L jego śmiercią kończy się dramat. N11suwa ię 

pylan·c, czy autor każąc Lgin.ąć wl.aśni człowiekowi, który nie mieszał się do niczego, chciał 
pokazać irracj nalność żvci· , py trar przypadku, czy też - jak tw1erd:zą niektórzy - Hilse 
ginie wł.a-śnie d atego, że nie solidaryzował . ·ę z innymi, ż.e z nimi nie poszedł? („.). 



Po ukończeniu '71ul..i 1.aro1nal Hau(llmann 1. ni<1 '")eh berliit.kich prL)jaciół i dyrektor 
Deutsch~ Thcaler 1dcc)do1rnl 'ie ll)'la11ić ją. jako piern'L), na deskach \\\ojej M:l'n). Ale 3 
Ili 1892 r. prezydium policji bcrliit.kicj rubrunilo jej ll)'la11ienia. Wobec tego premiera 
odbyła się 11 ramach działalności ,.J.rcie Biihnc" (,.\\olnej -.cen)'.) dnia 26 li 189J r. na 
przedsta11ieniu llłmknięt)m. Wrażenie b)lo bard10 silne i wp1olało formalną bur7,ę przeciw 
lłaurtmanncmi 1.c Mron) kół reakc)jn)ch. Gwalt1111ne 'pr1eei11) ro1legl) ' ię na jedn)m z 
posicd1cń Reich,tagu, a jt'tlcn / posłów domagał ,je mmct art"i:r.lowania autora. I laurtmann 
nic uląkł ~ię jednak i a11l'l1rnal o ... tatec1nic do 'llaj'tl) iMcgo Tr) bunału . \dmini~tracyjnego 

RL.l'SZy. ktir) leż u dniu 2 X 1893 r. uch)·lił 1>opr1cd11i rnk:11. l"ym '\Uffi) m Tkac:e uąskali 
oficjalnie do<,1ęp do scen niemiL'Ckich. \\ crd) kl 'iaj11) i.vcgo Ir) buna lu 1.a,l..oc1..1ł \\'L.) ~tkich 
- także i '\amego I lauptmanna - ~pod1il'11Uno ie btmicm ogólnie, że 1aka1 1.oslanic 
L.alrL)man) . Cala ta afora ohur7)ła 11 11)'\okim ... topniu ce...ar1.a \\ilhclma li. żyjącei:o n 
ciągł)m 'trachu pr7ed 'ocjali,lami. 01llad scigal leż lłauplmanna •moja nidaska, a 
prezydcnto11 i ·r r) buna lu 11d1idil d) mi,ji. Oficjalna - publicJ'na premiera 7kt1.-:.1 odb) la sic 
o'\latee111ic dnia 25 IX 181N r. " Dl'ut'\chc' Thl".llcr .. ukcc' v111l..i b)ł !Upcln). 

Lu1i,l<111 .lygulski 
c;a/111rr ( 1'1 11111111,11111 ' : /1 Jl\' lt'h I rn 11/'nl , L{1Ji I 96X 





AKT IV a salon Dreissigera 

Pastor Kittelhaus J~~ Pani 
Kittelhaus JĄ.n..f·/1-wv ~~ Weinhold, "kandy-
dat", guwerner u Dreissigera ~- S--zućvłe-t" , 
Dreisaige r ~ s-"Z.. JD feoToUJ9~--iP8Irl. Dreisaiger 
je go żona /~ t,vbjvik__, Pfeiffer R"-1~ ' 
WS"ł/nA.JMJ Heide, komisarz policji ~~ 
{;/oC4Uo.M../ Moritz Jąger ~°""' ~$~BWS'fe1 
Kutsche '?~ ?r~~ Woźnica Johan Me.
r?/au.J ~ Ansorge ~ ~~~Jt_p 
Backer //U1~ 5~~ Stary Baumert ::a:.ae
µvz · et/'ÓPnn-i~ Wittig ~~~~&,,Ł 
Służąca ~(,(J7J...~M~ Tkacze 7f-u~ 
/~~oa.-K ~ ~-#--







28 VI 1844 
1. Dnia 3 bieżącego miesiąca wieczorem w Pieszycach około 20 osób 

przechodziło kolo bud:vnków składów bawełnianych Zwanzigera śpiewając 
sarkastyczną piesn Podczas powstałego zamieszania przedstawiciel 
sądu, Wagner, zaaresztował uczestnika zamieszania, czeladnika tkackie
go Wilhelma Madera. Następnego dnia po południu zauważono we ws1 
niezwykły ruch między czeladnikami tkackimi; naczelnik policji Krist 
zauważył około 20 osób zebranych za podwórzem więziennym, a wkrótce 
doszło do jego wiadomości, że nowe rozruchy powstały u Zwanzigera. 
W towarzystwie żandarma Rissmana udał się tam i wezwał zgromadzo
nych, którzy właśnie zajęci byli wyrywaniem i wyrzucaniem okien do 
spokoju i porządku, ale nadaremnie, otoczono go, a chociaż przvr~ekł 
wypuścić na wolność Madera, znieważony i pobity musiał u~iekać. 
U~·iadomiony o wypadku landrat wezwał ze Świdnicy pomoc wojskową, 
ktora przybyła następnego dnia. Tymczasem w obu budynkach miesz
kalnych rodziny Zwanzigerów, z których jeden był nowy i dobrze 
urządzony, oraz warsztatach fabrycznych zamieniano w gruzy wszystko, 
co. tylko mogło być zniszczone. Zapasy domowe i towarowe częściowo 
z.mszczyły kobiety i dzieci. Nazajutrz . .. koło południa [tkacze] udali 
się do Bielawy. by tam wywołać podobne ekscesy. 

2. Fabrykanci Fcllmannowie w Pieszycach uratowali swoje zakłady 
tylko dzięki temu, że wypłacili im ryczałtem 280 talarów i rozdzielili 
między nich żywność. 

3. W podobny sposób wyciśnięto od syna niedawno zmarłego fabry
kanta Hoferichtcra pieniądze i środki żywności na około 350 talarów.· 

4. W południe piątego tego samego miesiąca buntownicy pod prze
wodnictwem kilku dobranych tkaczy z Bielawy udali się ze swoją flagą 
z Pieszyc do Bielawy, najpierw przed dom mieszkalny kupców Andritz
kego i Hilberta. Ostatni daremnie próbował uwolnić się od nich przy 
pomocy pieniędzy. Dom zdemolowano, wszystko, co się dało, zniszczono, 
kasę i zapasy towarów zrabowano. 

5. Fabrykantowi Ernstowi udało się złagodzić buntowników pie
niędzmi. 

6. Następnie udali się do budynków kupców Fryderyka i Wilhelma 
Dierig, którzy wspólnie prowadzili handel towarów jedwabnych i baweł
nianych . Fryderyk Dierig, proboszcz Seifert, żandarm Riegel i przedstawi
ciel sądu Werner, gdy buntowników nie można było odeprzeć silą, posta
nowili uspokoić ich przez }1rzyrzeczenie zapłaty pieniężnej, co początko
wo udało się . Wkrótce jednak rzucono się do rozbijania i demolowania 
domu Fryderyka Dieriga oraz niszczenia i rabowania towarów. 

7 Mistrz murarski Mathias i żandarm Riegel przyprowadzili około 
50 ludzi do obrony domu Wilhelma Dieriga, uderzyli na buntowników .. 
i odpędzili ich. Przybyły tu z wojskiem z Pieszyc major Rosenbe1ger 
obsadził dom Fryderyka Dieriga. Wkrótce osoby przybyłe z Pieszyc, któ
re rozpędziły buntowników, zażądały od Wilhelma Dier ig.a •vyp ła ty 

przyrzeczonego im wynagrodzenia. Na prośbę landrata i obszarnika hra
biego von Pfeil z Jugowa w powiecie kłodzkim, który również tam s1ę 
znajdował, major Rosenberger dla przywrócenia spokoju wysłał 20 ludzi 
pod komendą lejtnanta Hille. Wilhelm Dierig właśnie przed swoim 
domem rozdzielał pieniądze. Wkrótce ostatnie szeregi zbuntowanych 
zaczęly nacierać na wojsko. Zawiadomiony o tym major Rosenberger 
przybył na pomoc z 30 ludźmi. KHkakrotne jego wezwania, jak poprzed
nio lejtnanta Hille, pozostały bez skutku. Gdy . . . tysiącami kamieni za
częto ciskać w ollhc: domu Dieriga i w wojsko, komendant rozkazał użyc 
broni. Padło około pięciu osób. Wkrótce ZllO\VU zaczęto n.ucać kamienia
mi na wojsko. Major Rosenberger rozkazał strzelać powtórnie, ale cofnął 
się przed przemocą. Dom Wilhelma Dicriga do późnego wieczora rabo
wano i demolowano jak inne. Zniszczono znajdujące si ę w sąsiednim 

budynku jaquardowskie krosna tkackie. Od rzucanych kamieni doznali 
dotkliwych obrażeń dwaj podoficerowie i jeden szeregowiec. Z okien 
domu Dierigów padł ze strony zbuntowanych jeden strzał w wojskc·, ale 
chybił. Wojsko zastrzeliło 11 osób, a zraniło 20, z których jedna, jak wy
kazano, zmarła. Oprócz tego 2 czy 3 osoby ze zranionych miały umrzeć. 
Zranieni znajdują się po<l opieką lekarską. 

8. W Lutomi, w powiecie świdnickim, dnia 5 tego miesiąca wie
czorem o godzinie 9 wiele osób przybyło pod dom sędziego Wunscha , 
a w Dzierżoniowie [pod dom] dostawcy nici d)a kupca Kertschera, aby 
zażądać pod\'.ryżki zarobków tkaczy, choci-aż sami tam nie pracowali. 
Zgody na to nie można było uzyskać. 

9. W Lutami znaleziono wielką ilość towarów, które porzucili miesz
kańcy tej wsi i Kolonii Dużej i Małej. Naczelnik policji i właściciel 

majątku, Kobelt, przechO\vywal je. Dnia 6 tegoż miesiąca przed jego 
mieszkaniem zebrała się wielka gromada mężczyzn i chłopów uzbrojo
nych w pałki. Później przyłączyło się do niej wiele kobiet i dziewcząt . 

Pod groźbą użycia przemocy zażądali oni wydania towarów, twierdząc, 
że prawo własności do tego majątku uzyskali przez siłę. Dopiero później 
pojawił się Kobelt i równocześnie przybył landrat von Gelhorn. Na 
próżno wzywali do · porządku, a w końcu ustąpili przed przemocą pozo
stawi'ając zbuntowanej gromadzie zrabowany towar. 

10. Dnia 6 tegoż miesiąca około 60-70 mężczyzn wdarło się siłą 

do zamkniętych lokali Gotfryda Winklera w Modlęcinie, powiat Wał-



brzych, który był dostawcą nici dla kupców Zwanzigerów, i zniszczyli 
oraz zrabowali wszystkie zapasy nici i gotowe towary. 

11. List z pogróżkami, datowany w Bielawie 6 tegoż miesiąca, za
powiadał nadleśniczemu w Nowej Rudzie, powiat Kłodzko, zdemolowanie 
leśniczówki, jeśli mieszkańców Bielawy obłoży karami za leśne prze
stępstwa . .. 

Skoro landrat powiatu dzierżoniowskiego, von Prittwitz-Gaffron, otrzy
mał wiadomość o ekscesach w Pieszycach, zjawi ł się na miejscu i spro
wadził wojsko ze Swidnicy. Oddział, składający się z 200 ludzi pod 
komendą majora Rosenbergera, przybył do Pieszyc dnia 5 tegoż mie
siąca w południe, gdzie wszakze dokonano już zniszczenia. Gdy następ
nie ze 150 ludźmi przybył do Bielawy, dum kupców Andritzkego i Hil
berta był już zniszczony ... Prz.vby!y także wezwane ze Swidnicy po
siłki, składające się z 6 kompanii piechoty z baterią składającą się 
z 4 armat. Już w ciągu czterech godzin (6 VI] wojsko zajęło Bielawę, 
z tym że komenda pozostała w Pieszycach ... 

Tymczasem udało się w parę dni przywrócić spokój dzięki temu. że 
najsilniej objęte rozruchami miejscowości : Bielawę, Pieszyce i Lutomit:; , 
obsadzono wojskiem, a w okolicy wojsko było tak rozlokowane, że po
nowne zgromadzenia nie mogły ujść uwagi. . . Wyśledzonych przywód
ców i najbardziej winnych rozruchów przy pomocy wojska aresztowano 
i odwieziono do Swidnicy. Liczba an~sztowdnych przez policję wynosiła 
około 70 .. . 

Wrocław 28 VI 1844 

Rząd Królewski, Oddział Spraw Wewnętrznych 

Urzędowe sprawozdanie z przebiegu powstani<i tkaczy śląskich w Bielawie 

i Pieszycach, F. H o en o w, Chronik vun Langenbielau 

( ... ) Pogłębiający si~ pn \\ojnach napo l eońskich krpys Lkact\\ a ln ianego pociągną! / a 
sobą pogorszenie polozcma tkaczy. nic tylk o chalu pn i kó\~. a le równie.i: tych. k tórą 

po/omie by li mezalt!in1 . Oduul i to rów nic7 roboln icy manufa ktur. Twlaszcza bawclnia · 
nych. Kr)zys spowodował. że pos/(:zególnc firm y, majac eonu większe trudności ze 
zna lezicnicm nahywcm\ na płótno, przes t a ły ku pować je od cha lu pni kó w. wtn1caJilc ich w 
skra jn:i nędzę . Podobn ie stało ,ję v przem)\le bawdn ia ny m. De tego ws1ystkicgo Jo łączy la 

się ostra /ima roku 1844 i n ieurodzaj. Nie zważaj i1c na pugarswj 4ce się polo.i'.enie tl-.ac;y. na 
ich nęd/ę, panowie fcudalm natia! wymagali od n ich wnosten ia o pł a t o pieku1iczych. czynszu 
tkack iego itp. Z tym feuda lnym wy;-ysk1cm splo t! s ię nowy. ka p it a listyczn ·• ze strony 
nakładców . posrcd111 kow i \\ laścicicł i manufal-.tur. Robotnicy 7yli \~ fa ta lnych W) runl-.ach 
mieslkamowych. w manufak tu rach pra~uwali p IO do 14 god/i n. u siebie w do m u be? 
ngraniGcnia .( ... ) 

C ię7kie położen i e proletari.1Lu. vyzysk i m;:dza. przekracza.i •1cc często wszelkie gra nice. 
doprnwacl/..a ly w pierwszej polowie XIX wiek u n iejednok rot nie do wybm:hów rozpaczy i 
buntu . Dochmlz.ilo do nich pr1ede ws7),tk irn wśród robo tn ików przcmyslu tkack iego ( ... ). 
PO\\a7niejs10:: ru;miary pr?ybraly wystąp ienia tkaczy na Dolnym Ś l ;1sku . Ale bo t eż tuta j 

wyzysk i w jego konsek11o::nCJt nędza przek roczyły wszelkie granice. Stwo17ylo to tak dalece 
1apaln<1 sytuaCJ\'.. ż.: 1\ ysta rczył dość drobny raczej wypadcl-.. aby doszło do W) buchu 
gniewu doprowawonej do t)Statecznośc i ludnośc i . Oto w d niu 3 czern1.:<1 I R.W roku w 
Pics1ycach grupa ro bo tników. zgrcimauziwszy sii.: pod 111 ieszka1 iem s;-C7eg,ilnic zn iena
\\id1onego wlaściciela fabryk i Zwanzigera. n ucila pieśń p l. K rll'l/\\'a m::prcnn1. -,k i erowaną 

pr7t:ci1,ku wyt.'rskowi. mal ująca m;dzę. Tak ie miedzy mnymi hyly slm~a : 

Z\\an/lgcr/y ł otr 1 kal. 
slud7) ich sicpac1e 

\\ mękach / na, niejeden pac.IL 
poginęl i ta kC/c. 

Ach. ł otr) wy. :mllanski r lod! 
Ach pycha 11.'r nadęci. 

zj,1c.lm:ic chich. zi.y lacie głód. 

więc h4dźc1.: na m przddęci! 
\ \ la\c11.:1cl k;val ,clrn .'r ta..: jcdnegn / /Cbranych. po ~Z} m oddal go 1\ ręce policj i. To 

Wjdaocmc ;apt>LL;!(km1alo k n1a1H: Ir/} tygoc.lnit •\\ e wy 'l<jp1en ia. k Lón.: (lbj\:ł ) zarówno 

P1ev}cc .1 al-. i s.1s ie<lni•1 Bidawę. dok;!d " na>tępn ym d niu ruszy ł li cnn zorga nizowany 
tłum tkacty Na C/Ck pochodu niesiono h1aly snandar. W obu tych mie 1scowośc i ach tka~1e 

zbur1yh u.,:suowo mies/kania. fabryki 1 Urtl!dtenia fabryczn.:. 1\ lascic1de '~ popłoch u 

uciekali. W 'tarciu zc ' p rm' adzonym1 na pomoc fab rykan to m \lCld zia la mi wojsh1w) m1 
zgmęlo Il 1kauy. rannych hylu ponad :!OO. Pm\ slanic 1ostalo s tł um i one. na przywódcow i 
uczcstnih11\\ spa<lly -.uniwc rcprc>jc. n.:s;towano około 100 ludzi. k tórych z.: sk u tymi 
ręka1111 1 nogam i mhlawiono do \1iąz1enia w Św idnicy. IW wynik u procesu prawic \\styscy 

skazani /Ostal i na kar) o<l JC<lncgo uu J11cwi.;c1u lal '~ i i;1icn ia . Wielu 1kac1y uciek lo [lr/ec.I 
groz4cy1111 1m rcprcs_1am1 \\ gór) . Ju;i po paru <l ni,1ch glóJ 1m usil dzierżon iowsk i ·h tkacz) 
do tcgo. aby /nicn,m 1U/l>n}ch 11 lascu.: icl i ma nufakt ur pros ić o przy 1 ęci e do pracy. 

Ka1i111ierz Pt1pi11łck 

Jli.\tnriu .~/ą,Jw . Ka t1•\\ 1cc 197:! 



Dramat Hauptmanna Ikacze ( Die Weber. 1892 ) je t jedną z najświetn iejszych sztuk o 
losach proletariatu niemieckiego. Po raz pierwszych w niemieckim dra macie bohaterem jes t 
klasa robotnic-La wa lcząca o swe prawa. Na utwór ten zwróci ł uwagę Lenia i spowodowa ł 

jego przekład na język rosyjski. Akcja sztuki rozgrywa s ię w czasie buntu tkaczy ś ląsk ich w 
rok u ł 844. Bohaterem nie jest jednostk a, lecz lud . Wyzyskiwani i uciska nj tkacze żyj ą w 
stra złi wej biedzie i mimo pracy dzieci nie mogą zarobić nawet na ut rzymanie. Nędza rodzi 
sprzeciw, który stopniowo naras ta. Punkt kulminacyjny osiąga sztuka Hauptmanna w 
desperackim szturmie tkaczy na dom fab rykanta i kończy się przeP\!dzeniem żołn ierzy p!7..ez 
zbuntowanych. Zgodnie z założeniam i nat uralizmu Ha uptman n tosuje się ściśle do prawdy 
his to rycznej. K ładzie punkt ciężkości na akcj i wewnęt rz nej , uk azując stopniowo narastanie 
rozpaczy oraz buntu, któ rego motorem jest głód , walka o egzystencję. Pon ieważ akcja nie 
ko ncentruje się wokół Jednostki. lecz wokół problemu, autor odchodzi od tradycyjnej 
budowy dramatu two rząc powieść scen iczną z licznych acz niezbędnych epizodó\ . Ważną 
rolę odgrywa w tym dramacie pierwiastek epicki, oparty na dia logowej formie po· red niego 
opisu. 

Hauptmann wprowadza do dialogów d ialekt ś l ą ki, daje również dok ład ne w kazówk i 
scenograficzne i określ a atmosferę przedstawianych wydarzeń. Nikt przed nim w literaturze 
niemieckiej nie przeds tawił wyzyskiwanych mas ludowych równie rea listycznie, nikt nie 
stworzył równie ws t rząsającego dramatu rewolucyjnego. Do najwybitniejszych os iągn ięć 

liryk i niemieckiej należy opracowana poetycko przez pisarza i włączona do sztu ki Pie.\:11 
1kacz_v .\: ląsk ich . zawołanie ciemiężonego proletariatu do bezwzględnej walki przeciw 
wyzyskiwa(,-zom. „Wywrotowy" dramat Haupt manna przez wiele łat aie mógł być wysta
wia ny na publicznych scenach niemieckich, a w innych państwach napotyka! na opory u 
strony cenzur 

Marian Szyrocki 
Literatu ra niemieckiego obszaru językowego 
w: Dzieje literatur europejskich 1982 

Sztuk a nat ura listów była sztubi fatalistyczną ; niewiara w twórcze si ły człowieka spraw iła. 

że bohate rowie utworów tego okresu bun t uj ą się w porywie rozpaczy i na tej manifestacji 
kończy się społeczny program kierunku. Nic dziwnego, że wkrótce potem również i sami 
twórcy - 7- Gerha rtem Hauptmannem na czele - zarzucą metodę nat u ral i styczną i 
poddadzą się mistycznym czy zgoła forma listycznym wpływom. 

Ale oczyw i ście nie podobał a się nawet owa ograniczona warstwa krytyczna utwor ·w 
epoki na tura li tycznej, a bardziej jeszcze prym itywna w metodzie, ale mocna w wyra1ie 
nisLczycielska pasja w stosunku do za.kłamanej idealizacj i życia niem ieckiego.Św iadczy o 
tym lista za kazów cenzury, dotycząca zwłaszcza najwybitniejszego dzieła Hauptmanna 
Tkaczy: poczy nając od policyjneg sprzeciwu przeciwko premiel7c w Deutsches Theatcr w 
ro ku 1882, a skończywszy na zakazie pol icyj nym we Wrocławiu w roku 1884. a w ięc już po 
wywalczonej premierze be rl i ń s kiej ; gdy ostat ·cznie i tutaj sztuka dota rła do widza, 
wk roczyła wojskowa komenda miasta i dla oficerów oraz żołnierzy wydany zosta ł zakaz 
oglądan ia Tkaczy na scenie wrocławsk iej. 

Wilhelm Szewczy k 

literatura niemiecka X X 11·i<'k11, Katowice 1964 

Zakończenie Ik aczów jest niehis t ryczne. nie od noszące s i ę nawet d teraźniejsze: 1, 

może odnosić się tylko do przyszłości , d rnmat kł am l iw ie h1 to ryt:znym nazwa1:y, i:st w 
istocie rzeczv „m u zyką przy zł ości''. tę p rzyszł o· ć pokazuje. jej k aże ię spodz1ewac. T u 
an t i -spolec~a tendent:ya 1ka zów. tu ich moralna prz.ewro tność i szkod ł iwosć. Prz~sta ~ 
wiając ·ako możliwe zwyci ęs two demagogów. jako usprawiedl iwiony straszny odwet 1e~ncj 
klasy przeciw drugiej , jako konicC?ny 1.brojny gwalt d ramat Hauptmanna JCSt kro_iko 
mówiąc propagato rem rewolucyi socya lnej. Zważmy jego korne . hłodny, ~bojętn~ lemw~ 
G otlieb chwy ta w os tat niej chwili za siek i erę. Hilse niezdolny zrozumienia nowej epoki, 
ginie od kuli , ginie bez willy niby to jako ofi ara wojska. właści wie d latego, że_ nie ~a ~la 
niego miejsca w nowym tanie rzeczy. Na ca łej lin ii zwycięża szczytne hasło ta kich fagerow 

i Biickerów, s iejąc zniszczen ie, mord ując paląc.( ... ) 
Jako utwó r artys tyczny mają Ikac:e chwile w pa n i a ł e, us t ęp silne, lub nawet bardzo 

piękne, ma Jed nak i miejsca. nawet całe akty, słabe. Zachowują_c charakte~ obrazó~ 
cenicznych. szkodzi sobie raczej niż pomaga; cało 'ć jest p tężną głowme dzJęk1 naw kros 
żywotnej t reśc i , szczegóły nieraz ba rdz d rarna tycz.ne, bardzo poety zne. dochodzą czasem 
do szczytu moralnej lub fizycznej ohyd y, zwłaszc-z.a w drugim akcie .. ( ... ) . 

Die Weber jask rawo oskar'L.ają dzi icj zy porządek rzeczy, nic za lecaią drogi pow?lnych 
refo mi, orna nicznej poprawy, lecz z całą siłą talentu poety pod burzaj'! d rewolucy1, iako 
jedynie do

0 
celu prowadzącej. u kazują jej powodzen ie, uspra ied!iwiaJ_'! ok rutną zem tę . I 

dlatego potężn i jako utwór dramatyc2.0y, Tkai.:ze zasł uguią na potęp1c n1C_J ako „propagand~ 
czynu", a po t~ pienie to musr być tern sil niejsze, ile że głos nawo l uiąc do rewolm;y1 

socyalnej wydał tu człowiek bardzo utalentowany. . 
Na zakończenie jedn a uwaga. Tkacze grani w Berlinie i w niekt · rych k r~i a_ch Rzeszy, ~ą 

zakazani w inn eh państwach np. w Aust ryi. W statnich czasach, szczcgolme w W1edm.u 
rozwija si ę agitacya prze iw cenzu17e tea tralnej. Nie boj<1c się, choć przew1.duiąc oburz.eme 
lub śm iech pew nych Judzi, należy stw ierdzić na podstawie sumie nnego rozbioru d ramatu, ze 
zakaz grywania Tkac: ów Hauptmanna jest zupełn ie usprawiedli \ ionym. poży tecznym tak 
da lece, iż gdyby g nie by ł , należałoby go wprowadzić . Za pewne, że Berlw1 . m11n o s:u 1 
w ięcej przeds t awień tej 57tuki , nie w buchta do tąd rewolucya spo~ecz.n~ , l~cz kazdy 
nieuprzed?rmy prLyzna, że Die Weber są groźne dla s połeczeństwa. grozm: me · 1 !ą prawdy 
rzeczowej, lecz grożne tendencyj ności ą 7 ogrom n •m talen tem p!7epr wadzoną . K to 
Tkaczów w ks i ążkowem wyda niu weźmie do ręki. ten zwyk ł ~ ma choćby nieznaczn zm ysł 
krytyczny i za nim się podda wraż niu, zastanowi s i ę, cz też au to r ma 1sto:n1e racyę; w 
teatrze jest za wsze większo śc widzów mało kra tycznych, przez to . ~!~gających. łat w . 
zł udzen i u , że to co scena z werwą 1 plas tyką przedstawia, j · t rzeczyw1sc1e prawdz1w ~ I 

dobrem. Die Weber pod niecaj<! i rozpa l ają n ienaw i ść kla„O\ ą i jako tacy powm111 miec w 

obecncm spo łt:czeństwie ws tęp na cen wzbroniony. 

St11dy11 nwl wspólc:es11 ym 

Jóuf Flach 

dramatem niemieckim, Kra ków I 98 
(zachowano pisow111ę oryginał u) 






