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Jedną z najciekawszych postaci na Śląsku Cieszyńskim w początkach XX wieku 
był niewątpliwie Tadeusz Reger. Ten nieprzeciętny człowiek znany był szeroko 
przede wszystkim ze swej działalności politycznej i społecznej, jako poseł do 
parlamentu austriackiego i polskiego, animator ruchu socjalistycznego na Śląsku 
oraz wydawca prasy lewicowej1. Mniej wiemy o jego zainteresowaniach bibliofils
kich, a przecież naturalnym wydaje się, iż człowiek o tak szerokich horyzontach 
myślowych i tak wysokiej kulturze musiał dysponować pokaźną biblioteką.

Szkic ten nie rości sobie miana do wyczerpującego naukowego opracowania 
zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera. Jest on jedynie próbą zwrócenia uwagi 
na jej niebagatelną wartość. O rozjaśnienie tej strony życia Regera postarali się już 
częściowo Wanda Zajączkowska w swojej pracy „Zbiór Tadeusza Regera, znanego 
działacza socjalistycznego ziemi cieszyńskiej”2 oraz Andelin Wadowski autor 
„Księgozbioru Tadeusza Regera w Cieszynie”3

Nie wiadomo dokładnie od kiedy Reger zaczął gromadzić książki, prasę, druki 
ulotne oraz inne dokumenty związane ze swoimi zainteresowaniami społecznymi 
i politycznymi. Możemy jedynie przypuszczać, iż miało to miejsce w Krakowie 
przed rokiem 1890, to znaczy w okresie jego pierwszych kontaktów z ugrupowania
mi rewolucyjnymi. W 1895 roku Reger przeprowadził się do Poręby na Śląsku 
Cieszyńskim, a następnie do samego Cieszyna, gdzie zamieszkał przy ulicy 
Sienkiewicza 10. Z Cieszynem też jego księgozbiór związany był najdłużej.

Powiększająca się ciągle biblioteka umieszczona była na stałe w specjalnie do 
tego celu skonstruowanych drewnianych skrzyniach, co znacznie ułatwiało jej 
przewożenie4. Było to niezbędne z uwagi na częste podróże Regera, wynikające 
z natury jego działalności, podczas których to często musiał on korzystać ze swoich 
zbiorów. Andelin Wadowski słusznie zauważył, że księgozbiór Regera był bardziej 
warsztatem pracy niż biblioteką w tradycyjnym tego słowa znaczeniu5.

Trzon kolekcji Tadeusza Regera stanowiły pozycje z zakresu problematyki 
socjalistycznej, związkowej, parlamentarnej, narodowościowej i kościelnej, głów
nie w języku polskim, czeskim i niemieckim. Widzimy tu, że pasje polityczne
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j społeczne Regera wyraźnie determinowały charakter jego biblioteki. Reger mógł 
poszczycić się też zbiorem niezwykle cennym silesiaków, zwłaszcza tych, które 
dotyczyły Śląska Cieszyńskiego. Wydaje się to naturalne z uwagi na fakt, iż we 
wszystkich przełomowych dla tego regionu chwilach znajdował się on w ścisłym 
centrum wydarzeń. Margines księgozbioru stanowiły pozycje przyrodnicze, medy
czne i literackie.

Bezpośrednio po śmierci Regera, w październiku 1938 roku, ze względu na 
wartość i wszechstronność jego spuścizny, wiele instytucji wyraziło chęć jej 
przejęcia. Dora Kłuszyńska, wybitna działaczka PPS, która przybyła na pogrzeb 
Regera, wyselekcjonowała z księgozbioru materiały dotyczące PPSD i za zgodą 
wdowy, Michaliny Regerowej przekazała je do Centralnego Archiwum PPS 
w Warszawie, dokonując tym samym pierwszego wyłomu w bibliotece6. Podczas 
wojny niemieckie władze okupacyjne przewiozły je wraz z innymi archiwaliami PPS 
do Poczdamu i Gdańska-Oliwy. W 1945 roku zostały one odnalezione przez 
żołnierzy Armii Czerwonej i przekazane do Moskiewskiego Instytutu Marksizmu 
Leninizmu. W 1957 roku, w ramach akcji rewindykacyjnej, ich część powróciła do 
Polski i złożona została w Zakładzie Historii Partii przy Komitecie Centralnym 
PZPR, przemianowanym następnie na Centralne Archiwum PZPR. W latach 
1970—1975 Związek Radziecki przekazał tej instytucji resztę odnalezionych w 1945 
roku materiałów. Obecnie zdeponowane są one w Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie.

Ta, jak można powiedzieć, „warszawska” część spuścizny po Tadeuszu Regerze 
nie stanowi odrębnej całości. Wchodzi ona w skład działu V Archiwum PPS pod 
nazwą Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1892—1919. 36 
jednostek inwentarzowych pochodzi tu z dawnych zbiorów Regera. Są to przede 
wszystkim druki ulotne PPSD z lat 1914—1919, materiały kongresów tej partii oraz 
działalności jej Komitetu Wykonawczego i komitetów terenowych.

Inną partię biblioteki Regera zakupiło jesienią 1938 roku Muzeum im. Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi. Po wojnie została ona przekazana tamtejszemu Archiwum 
Miejskiemu funkcjonującemu obecnie jako Archiwum Państwowe w Łodzi. 
Muzeum w Łodzi zakupiło szczególnie cenne ze swojego punktu widzenia pozycje 
bezpośrednio związane z polityczną i niepodległościową działalnością Regera: 
ogółem 969 pozycji. Na księgozbiór ten składają się m.in. prace teoretyków 
i przywódców socjalistycznych (Marksa, Engelsa, Lassalla, Proudhona, Limanow
skiego, Daszyńskiego) oraz materiały dotyczące historii i działalności ugrupowań 
lewicowych w poszczególnych krajach. Na uwagę zasługują też pieczołowicie 
gromadzone przez Regera, unikatowe dziś wydawnictwa polskich partii robot
niczych i ludowych. Są to różnego rodzaju broszury, prasa, programy, ulotki 
—m.in. PPS, PSL, SDKPiL, PPSD i innych. Wspomnieć też należy liczne materiały 
związane ze sprawą polską podczas I wojny światowej (druki NKN i legionowe). 
Wszystkie pozycje pochodzą z lat 1867—1935. Księgozbiór ten posiada odrębny 
W went ar z oraz dwa katalogi — alfabetyczny i rzeczowy, dzielący go na 21 działów7.

Zdecydowaną większość zbiorów Tadeusza Regera zakupiły w tym samym 1938 
roku władze Cieszyna i 28 listopada przekazały Muzeum Miejskiemu. Podczas 
okupacji hitlerowskiej materiały te szczęśliwie uniknęły zniszczenia. W 1960 roku
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przekazane zostały one nowoutworzonemu wówczas Oddziałowi Zabytkowemu 
Biblioteki Śląskiej w Cieszynie. W 1988 roku po rezygnacji Biblioteki Śląskiej 
z kurateli nad zbiorami cieszyńskimi, księgozbiór Regera znalazł się w Oddziale 
Zabytkowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszynie, obecnie funkcjonującym 
samodzielnie jako Książnica Cieszyńska.
Zbiory Regera tworzą tu odrębny zespół. Inwentarz księgozbioru sporządzony 
w 1961 roku wykazuje 5023 pozycje. W okresie powojennym do zbioru tego 
dołączono nieznaną niestety liczbę druków, nie będących własnością Regera. 
Świadczyć o tym może chociażby występowanie w bibliotece książek z lat 
1939—1943.

Zdecydowaną większość tej partii kolekcji stanowią broszury, czasopisma i druki 
popularne z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej, z cyklów „Rój”, 
„Latarnia”, „Czerwone Światła” , „Kosmos-Verlag” . N a wzmiankę zasługują też 
liczne pozycje prawnicze, historyczne i socjalistyczne. W księgozbiorze napotyka
my liczne prace na temat m.in. ustawodawstwa pracy, ruchu robotniczego, 
problemu żydowskiego i stosunków państwo — kościół. Zbiory książkowe Regera 
w Cieszynie posiadają osobny inwentarz i katalog alfabetyczny. W ich skład 
wchodzą dokumenty i akta urzędowe, notatki, korespondencja, wycinki z gazet, 
druki ulotne etc., związane bezpośrednio z osobą T. Regera, bądź z osobami, 
organizacjami i instytucjami, z którymi współpracował lub których działalnością 
się interesował. W sumie stanowią one bezcenną bazę źródłową do badań nad 
historią Śląska Cieszyńskiego w okresie od lat dziewięćdziesiątych XIX w. aż do 
1938 r.

W bibliotece Regera znajdowały się też liczne wydawnictwa literackie i al
bumowe. Zważywszy na wyjątkową pozycję społeczną i zawodową ich właściciela, 
przypuszczać należy, iż miały one dużą wartość. Tę część księgozbioru zatrzy
mała dla siebie wspomniana już wcześniej Michalina Regerowa. Ponieważ książki 
te nie występują obecnie w żadnej znanej bibliotece, należy uznać je za roz
proszone.

Nie potrafimy dziś niestety stwierdzić ile pozycji zdołał zgromadzić Reger 
w ciągu swojego bogatego życia. Wzorem wielu sobie współczesnych nie inwen- 
taryzował on swoich zbiorów. Oszacowanie kolekcji utrudnia też szybkie jej 
rozproszenie po śmierci właściciela, dołączenie do cieszyńskiej partii zbiorów 
nieokreślonej liczby druków „obcych” oraz fakt, iż nie znamy ilości książek 
zatrzymanych przez Michalinę Regerową. Całość zbioru, na podstawie wątłych 
danych jakimi dysponujemy, można ostrożnie ocenić na około 15000 książek 
i jednostek archiwalnych.

Zbiory Regera stanowią ze zrozumiałych względów jedno z cenniejszych źródeł 
do najnowszej historii Śląska Cieszyńskiego.
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