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CIESZYN

Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie

Działalność Czytelni Ludowej (1861—1922), instytucji zasłużonej dla rozwoju 
polskiego życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim, doczekała się już stosunkowo 
licznych opracowań. Przyczynek niniejszy dotyczy jednej z ważniejszych, a nie 
analizowanych dotąd szczegółowo form jej aktywności, jaką stanowiła działalność 
biblioteczna.

Geneza założonego w 1861 r. księgozbioru Czytelni Ludowej bezpośrednio łączy 
się z działalnością pierwszej oficjalnej instytucji polskiego życia kulturalnego 
w Cieszynie — Towarzystwa Cieszyńskiego dla Wydoskonalenia Się w Języku 
Polskim, lepiej znanego pod nazwą Czytelni Polskiej. Instytucja ta, powołana 
29.10.18481, a działająca od 15.11.1848 skupiała przedstawicieli miejscowej in
teligencji, mieszczaństwa i zamożnego chłopstwa. Funkcję prezesa Towarzystwa 
pełnili kolejno: ksiądz Józef Paduch (1848), ksiądz Jerzy Prutek (1848—1849) 
i adwokat Ludwik Klucki (1849—1854). Cele Czytelni Polskiej — upowszechnianie 
polskiego języka literackiego i kultury polskiej — obliczone były na szerokie 
oddziaływanie społeczne, a realizowane poprzez różne formy pracy kultural- 
no-oświatowej, np. organizowanie lekcji języka polskiego, wieczorów literac- 
ko-muzycznych i amatorskich przedstawień teatralnych oraz działalność wydaw
niczą.

W pracach Czytelni Polskiej ważną rolę odegrała powołana 18.03.1849 Biblio
teka Ludu Kraju Cieszyńskiego2 — pierwszy polski księgozbiór publiczny na 
Śląsku Cieszyńskim. Powołana przez Czytelnię Polską Biblioteka zachowywała 
jednak organizacyjną i finansową autonomię. Właścicielem księgozbioru ustano
wiono „lud kraju Cieszyńskiego w granicach od Ostrawicy aż do Białki”3. 
Interesująco zaplanowano procedurę zarządzania biblioteką: w dotyczących jej 
kwestiach oprócz wydziału Czytelni Polskiej decydować mogli bibliotekarz, 
„opiekun k r a j o w y oraz „zastępca czytelników”5. Za realizowanie przyjętych 
uchwał odpowiedzialni byli deputowani „[...] których miasto Cieszyn sześć, inne 
miasta po dwóch, a na wsiach każda parafia i każdy zbór po jednym obierać prawo 
mają”6. Zgodnie z celem działalności Biblioteki, jaki stanowić miało „dobro ludu
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przez ponauczanie”1, planowano gromadzenie książek „z większej części dla ludu 
wiejskiego p r z y m ie r z o n y c h Z powodu trudności finansowych Biblioteki na 
przeważającą część jej księgozbioru złożyły się dary (księga inwentarzowa5 
odnotowuje tylko 2 tomy pochodzące z zakupu), nadsyłane w wyniku apeli jednego 
z inicjatorów założenia Czytelni Polskiej Pawła Stalmacha, który rozesłał listowne 
prośby do „redakcyj i księgarzy polskich oraz znajomych osób ",0. Na najszerszy 
odzew natrafiły one w Galicji — w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu, Bochni, 
a zwłaszcza we Lwowie. Dary książkowe przekazywali księgarze i nakładcy11, 
instytucje, redakcje czasopism, społeczności lokalne oraz osoby prywatne, głównie 
przedstawiciele inteligencji i arystokracji. Na pewną część księgozbioru złożyły się 
dary przekazane przez ofiarodawców z terenu Śląska Cieszyńskiego: polskich 
działaczy narodowych, uczniów, mieszczan i zamożnych chłopów. Nazwiska 
ofiarodawców publikowane były w „Tygodniku Cieszyńskim” i „Gwiazdce 
Cieszyńskiej” , a także zapisywane w specjalnej księdze pamiątkowej12 oraz 
inwentarzu biblioteki. Na podstawie odnotowywanych w księdze inwentarzowej 
źródeł nabycia poszczególnych materiałów ustalono następującą listę ofiarodaw
ców (podanych poniżej w porządku alfabetycznym, wraz z ilością przekazanych 
woluminów lub zeszytów):
hr. Ferdynand Bąkowski z Uścia w powiecie stanisławowskim (34);
J. Bernacik, kupiec z Cieszyna (1);
Józef Brodowski, profesor sztuk pięknych z Krakowa (42);
Seweryn Celarski ze Lwowa (7);
Czesi uczący się w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie (5);
Dawid Dawidowicz, wikary przy archikatedrze ormiańskiej we Lwowie (1); 
„Dzwonek” , redakcja we Lwowie (8);
Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze ze Lwowa (7);
Julia Goczałkowska, pisarka i wychowawczyni, działająca w Tarnowie i Lwowie
(9);
Górnoślązacy (4);
Bogusław Jerzy Heczko, pastor z Cieszyna (1);
Julian Horoszkiewicz (1);
Kajetan Jabłoński, księgarz ze Lwowa (62);
Marcin Jabłoński, malarz ze Lwowa (23);
Jeleń, księgarz w Przemyślu (od 1846 r. księgarnię w Przemyślu prowadził (od 1849 
r. — wspólnie z bratem Pawłem) urodzony w Cisownicy Jan Jeleń)13 (1);
Julian Aleksander Kamiński, bibliotekarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Lwowie (21);
Ludwik Klucki z Cieszyna (18);
Joanna Komarnicka ze Lwowa (22);
Krakowianie (41);
Tomasz Kulczycki ze Lwowa (10);
Laurency Kutowicz (1);
Jan Kwapuliński z Frysztatu (12);
Jan Łodyński z Tamowa (1);
Józef Łodyński z Tamowa (14);
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Paweł Mamica z Podobory (1);
Jan Matuszek z Olbrachcie (2);
hr. Miączyński z Freywaldau (obecnie Jesenfk) (19);
Jan Milikowski, księgarz ze Lwowa (61);
P. Milikowski (3);
Feliks Miski (1);
Klemens Mochnacki, nauczyciel prywatny, spiskowiec (18);
Morawska Jednota Cyryla i Metodego z Brna (2);
W. Morawski z Freywaldau (obecnie Jesenik) (11);
P. Mrózek, urzędnik pocztowy (1); 
obywatele obwodu tarnowskiego (56);
Franciszek Piller, księgarz ze Lwowa (37);
Wawrzyniec Pisz, księgarz z Bochni (47);
E. Plucar, nauczyciel w gimnazjum cieszyńskim (3);
Jerzy Prutek, ksiądz katolicki z Cieszyna (9);
Stanisław Przyłęcki, bibliotekarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Galicyj
skiego Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie (19);
[?] Santarius, (2); 
ks. J. Sapieżyna (10);
Wincenty Smagłowski, nauczyciel z Galicji, bibliofil (1);
P[aweł?] Starzyk, księgarz ze Lwowa (2);
Henryk Suchecki, pisarz (4);
Jan Szpaczek, ksiądz kooperator w Brusowicach (1);
Jan Ściborski (1);
Jan Tarkota, uczeń katolickiego gimnazjum w Cieszynie (25);
„Tygodnik Mariański” z Piekar (19);
Edward Winiarz, księgarz ze Lwowa (18);
Hipolit Witowski, pisarz (16);
Wolański (2);
Józef Wyskoczil (1);
Zakład Narodowy im. Ossolińskich ze Lwowa (20);
Michalina Żarska ze Lwowa (1).

9.10.1850 r.14 w skład Biblioteki wszedł przekazany w formie depozytu pierwszy 
z założenia polski księgozbiór na Śląsku Cieszyńskim, zgromadzony przez 
Towarzystwo Uczących Się Języka Polskiego na Ewangelickim Gimnazjum 
w Cieszynie (1847—1850) — młodzieżową organizację samokształceniową, stawia
jącą sobie za cel doskonalenie się uczniów w dziedzinie literatury i języka polskiego. 
Biblioteka tworzona była ze składek członków. W jej skład weszły publikacje 
w różnych językach słowiańskich zebrane przez P. Stalmacha wśród studentów 
w Wiedniu i Bratysławie15, zdobyte w 1847 r. podczas wyprawy P. Stalmacha 
i Andrzeja Cindały do Krakowa, przywiezione przez z Krakowa A. Cinciałę w 1848 
r.16 oraz przesyłane przez niego do Cieszyna po podjęciu studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim17. Zawartość biblioteki Towarzystwa dokładnie zanalizowała Maria 
Pawłowiczowa18. Księgozbiór ten, „[■■■] chociaż mocno przypadkowy, gromadzony 
w wyjątkowym trudzie, w niecodziennych okolicznościach [...] odegrał istotną rolę
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w życiu narodowym i kulturalnym regionu. Stosunkowo licznej grupie młodzieży 
umożliwił dostęp może nie tyle do literatury polskiej, ile do polskiego języka 
literackiego"19. W literaturze20 liczebność tej biblioteki określana jest na 2071. (150 
w języku polskim, 50 w innych językach słowiańskich i 7 niemieckich). Na 
podstawie zapisów proweniencyjnych w księdze inwentarzowej Biblioteki Ludu 
Kraju Cieszyńskiego ustalić można, że liczba włączonych do niej książek z biblio
teki Towarzystwa Uczących Się Języka Polskiego wyniosła 185 dzieł w 244 t. 
(numery inwentarzowe 470—601, 615—667; numery 470—601 zajmują książki 
polskie, 615—667 — winnych językach, zczego wnioskować można, że księgozbiór 
ułożony był według kryterium językowego).

Księgozbiór Biblioteki Ludu Kraju Cieszyńskiego posiadał sporą wartość, 
wszechstronnie prezentując polskie dziedzictwo literackie, historyczne i kulturowe. 
Dokładnej analizy jego zawartości dokonał Jan Konieczny21. Najliczniejszą grupę 
(ponad 100 tytułów) stanowiły w nim utwory literackie pisarzy polskich wszystkich 
epok, wydane głównie w I połowie XIX w. (m.in. dzieła S. Szymonowica, J. Ch. 
Paska, I. Krasickiego, H. Kołłątaja, A. Naruszewicza, J. U. Niemcewicza, K. 
Brodzińskiego, A. Malczewskiego, W. Pola, K. Ujejskiego, A. Fredry, K. 
Hoffmanowej). N a szczególną uwagę zasługuje dar mieszkańców obwodu tarnows
kiego, w skład którego weszły m.in. emigracyjne pierwodruki dzieł wielkich 
romantyków: Księgi narodu ipielgrzymstwapohkiego A. Mickiewicza (Paryż 1832), 
J. Słowackiego Kordian (Paryż 1834), Trzy poemata (Paryż 1839), Książę niezłomny 
(Paryż 1844), Beniowski (Lipsk 1841) oraz Irydion Z. Krasińskiego (Paryż 1836). 
Historię Polski prezentowały prace H. Kołłątaja, J. Lelewela, A. Grabowskiego, J. 
Łepkowskiego, J. Muczkowskiego, K. Szajnochy (ogółem ok. 50 dzieł) oraz 
broszury i rozprawy polityczne, dotyczące wydarzeń od końca XVIII w. do Wiosny 
Ludów. W skład księgozbioru weszły również podręczniki literatury i gramatyki 
polskiej, wypisy, antologie, słowniki i gramatyki obce, kilkadziesiąt polskich 
przekładów literatury obcej (m.in. Orland Szalony L. Ariosta w przekładzie P. 
Kochanowskiego (Kraków 1799), tłumaczenia dzieł Moliera, F. Schillera, W. 
Scotta), ponad 70 tytułów utworów religijnych (głównie wydanych w latach 
1845—1850 we Lwowie, Bochni i Piekarach), dzieła o tematyce przyrodniczej, 
rolniczej i technicznej. W Bibliotece znalazły się czasopisma polskie wydane we 
wszystkich trzech zaborach oraz za granicą, m.in. Dziennik Narodowy (Lwów), 
Gazeta Narodowa (Lwów), Ziemianin Galicyjski (Lwów), Przyjaciel Ludu (Lwów), 
Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy (Lwów), Jutrzenka (Kraków), Pamiętnik Krakow
ski Nauk i Sztuk Pięknych (Kraków), Biblioteka Warszawska (Warszawa), 
Pamiętnik Warszawski (Warszawa), Przegląd Poznański (Poznań), Tygodnik 
Literacki (Poznań), Szkoła Polska (Poznań), Demokrata Polski (Paryż) oraz 
czeskie: Narodni Noviny (Praga), Ponaućne i Zabame Listy (Brno), słoweńskie 
i chorwackie, w tym Slovenija (Lubiana) i Slavenski Jug (Zagrzeb). Ilościowo 
dominowały w bibliotece druki w języku polskim, zdecydowanie mniej licznie 
reprezentowane były języki niemiecki, łaciński, czeski, słowacki, serbs- 
ko-chorwacki i słoweński, co odpowiadało jej założeniom statutowym („Do 
biblioteki mają się kupować książki Polskie [...]; piąta część dochodów biblioteki 
może się wynałożyć także na inne słowiańskie książki, mianowicie czeskie’122).
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Wydaje się, że taka zawartość księgozbioru stanowić może potwierdzenie tezy, że 
„kultura polska występowała wówczas nie tyle jako zjawisko samoistne, ile jako 
cząstka, być może dominująca, ale nie wyłączna, kultury ogólnosłowiańskiej"23. 
Dowód na takie właśnie postrzeganie Biblioteki stanowić może również dedykacja 
na jednej z książek: ,.Bibliotece Sławianow w Cieszynie podawa N... Raszka. 
W Bystrzycy d. 16. Grudnia 1848"2*.

Brak niestety bezpośrednich informacji dotyczących wykorzystania księgo
zbioru; nie zachowała się księga pamiątkowa, zawierająca nazwiska czytelników25. 
Bezpłatne prawo do korzystania z biblioteki przysługiwało członkom Czytelni 
Polskiej, a za wniesieniem opłaty księgozbiór dostępny był dla wszystkich 
chętnych26. Już w 1848 r. „Tygodnik Cieszyński” zachęcał do korzystania 
z Biblioteki: „Współziomkom naszym daje się do wiadomości, że w Cieszynie się 
założyła Czytelnia Polska, w której się znajdują czasopisma polskie i innosłowiańskie 
a niemieckie. Zawiadamiamy o tym szczególnie naszych wieśniaków, któryż by chcieli 
mieć udział w czytaniu takich pism, zwłaszcza gdy warunki, pod którymi się 
uczestnymi stać mogą, nie są zbyt uciążliwe. Warunki bowiem dla nich są: wpłat 
wstępny 30 kr. m. r., a miesięczny 10 kr. m. r., za co sobie pisma do domu na 
wyznaczony czas pobierać mogą"21. W celu spopularyzowania nowo założonej 
instytucji, w lipcu 1849 r. Ustawy Biblioteki rozesłano do wójtów wszystkich gmin 
Śląska Cieszyńskiego, wikariusza generalnego w Cieszynie i seniora bielskiego 
Schimki oraz do wszystkich księży i nauczycieli obydwóch wyznań28. Sprawą 
biblioteki zainteresował się generalny wikariusz bielski ks. Mateusz Opolski, który 
18.07.1849 zwrócił się z wezwaniem do podwładnych mu nauczycieli i duchowieńst
wa, aby „[...] zyskiwało członków w calem Księstwie Cieszyńskiem celem dopo- 
możenia do ponownego uzyskania utraconego prawa obywatelskiego wyrugowanemu 
językowi krajowemu i podniesienia przez czytanie polskich książek oświaty w każdym 
kierunku wśród śląskiego ludu’’29. Trudno jednoznacznie stwierdzić, wjakim stopniu 
osiągnięty został główny cel „dobro ludu przez ponauczanie ”, a więc rozpropagowa
nie idei Biblioteki polskiej wśród ludności wiejskiej; wydaje się, że księgozbiór 
w większym stopniu zainteresować mógł inteligencję. Prawdopodobnie nie sprzyjał 
wykorzystaniu biblioteki rodzaj zgromadzonej w niej literatury, wśród której 
przeważały polskie wydawnictwa o tematyce świeckiej, „[...] ponieważ książki 
polskie, oprócz niektórych religijnych, były na Śląsku jeszcze rzadkością jak jaskółki 
białe; [...] trzeba też było zachęcać do obeznania się z literaturą polską”10. „Czy 
jednak książka świecka na szerszą skalę społeczną mogła mieć wówczas ten sam 
wysoki prestiż co literatura religijna, trudno przesądzić. Tym bardziej, że była to 
polska książka świecka, dobro raczej nowe, do tego prezentujące mało znany świat 
wartości”31. Biblioteka „[...] stanowiła instytucję na tyle nową w tym środowisku, że 
mimo wszelkich akcji popularyzatorskich oraz organizatorskich nie od razu spotkała 
się z powszechniejszym zainteresowaniem tych środowisk, dla których była prze
znaczona w pierwszej kolejności”32. Jak donosił „Tygodnik Cieszyński” „[...] 
czytelników nie zgłosiło się tyle, ileśmy się spodziewali. Oczekiwaliśmy, że przynajm
niej z  każdej wsi po kilku czytelników biblioteki się zgłosi, tymczasem jeszcze się nie 
wypełniły te nasze nadzieje, a liczba czytelników jest jeszcze mała, ażeby liczbie 
chociaż wsi naszych wrównać”33. Mimo tego jednak znajdywali się, chociaż
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jeszcze nie bardzo liczni, ale gorliwi czytelnicy ”M. ,,Światlejsi z pomiędzy wieśniaków 
okolicy zaczęli też ochotnie korzystać z tego zakładu, jakkolwiek w początkach 
skromnego "35. Mimo krótkiego okresu działania Czytelnia Polska i założona przez 
nią pierwsza publiczna polska biblioteka na Śląsku Cieszyńskim odegrały więc 
ważną rolę w rozwoju polskiego życia kulturalnego, kształtowaniu nawyków 
w zakresie uczestnictwa w kulturze, a zwłaszcza popularyzacji języka i literatury 
polskiej. ,.Wyprowadziły język i kulturę polską ze swoistej konspiracji, w jakiej 
kultywowały je tajne związki młodzieży szkolnej. Wyprowadziły je też z układów 
rodzinno-środowiskowych na forum publiczne. Stworzyły wokół kultury i języka 
polskiego atmosferę społecznej akceptacji [...] Umacniając funkcję języka polskiego 
jako narzędzia technicznej komunikacji społecznej nasiliły proces jego transformacji 
w czynnik kształtowania więzi emocjonalnej z  kulturą i tradycją narodową. Przy
czyniły się do nawiązania kontaktów kulturalnych z innymi ziemiami polskimi, przede 
wszystkim z czołowymi centrami polskiego życia kulturalnego w zaborze austriackim 
— Krakowem i Lwowem”36.

Trudno jednoznacznie ustalić ilość wchodzących w skład biblioteki woluminów. 
Zachowana księga inwentarzowa księgozbioru z lat 1849—1866(?) zawiera 796 
jednostek inwentarzowych, w tym 22 tytuły starodruków i 48 tytułów czasopism37. 
Przytaczana w opracowaniach liczba 621 dzieł w 842 woluminach nie stanowi więc 
ilości wszystkich zgromadzonych przez Bibliotekę Ludu Kraju Cieszyńskiego 
publikacji, lecz liczbę pochodzących z tego zbioru wydawnictw przejętych przez 
Bibliotekę Czytelni Ludowej w Cieszynie w 1863 r. Książki sygnowane były 
numerem inwentarzowym, a niektóre z nich — dodatkowo — naklejką o treści 
„Własność Biblioteki Ludu Kraju Cieszyńskiego” . Obok zachowanej do dziś księgi 
inwentarzowej księgozbioru38 istnieć musiały również katalogi, o czym świadczy 
zapis w „Ustawie biblioteki” : „Każdy uczęstnik ma prawo [...] wybrać sobie do 
czytania książki podług katalogów i metryki’69.

Siedziba Czytelni Polskiej i biblioteki mieściła się początkowo w domu L. 
Kluckiego przy dzisiejszym placu Teatralnym (w budynku nr 150 „pod kasar- 
niami”). Po pożarze budynku w 1849 r. przeniesiono ją  do lokalu redakcji 
„Tygodnika Cieszyńskiego” , a księgozbiór oddano pod opiekę P. Stalmacha.

W 1855 r.40, w związku z represjami po stłumieniu Wiosny Ludów, władze 
austriackie rozwiązały Czytelnię Polską, a jej księgozbiór skonfiskowały. Na mocy 
rozporządzenia nr 475 Rządu Krajowego w Opawie z 18.03.1855 r.41, protokołem 
z 15.04.1855 został on wcielony do Biblioteki L. J. Szersznika w Cieszynie, gdzie 
uległ rozproszeniu z powodu rozdzielenia publikacji do różnych działów tematycz
nych. Książki opatrzono pieczęciami Biblioteki Fundacji L. J. Szersznika oraz jej 
sygnaturami. Do inwentarzy wpisano wówczas 499 dzieł w 693 woluminach42.

Kilka lat później, w 1861 r.43 powołano w Cieszynie Czytelnię Ludową 
instytucję mającą kontynuować zapoczątkowane przez Czytelnię Polską 

tradycje pracy kulturalno-oświatowej. ,,Była ona następczynią mieszczańskiej 
w zasadzie "Czytelni Polskiej" z 1848/49, ale program jej działania rozrósł się 
i rozwinął, dając jej możliwości oddziaływania na cały Śląsk Cieszyński”44. Przez 
wiele lat stanowiła ośrodek polskiego życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim, 
popularyzując kulturę polską, rozwijając amatorski ruch artystyczny i kształcąc
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publiczność kulturalną. Jedną z ważniejszych form pracy oświatowej tej instytucji, 
skupiającej przedstawicieli miejscowej inteligencji, mieszczan i bogatych chłopów, 
a także członków spoza terenu Śląska Cieszyńskiego, głównie inteligencję i ziemi ań- 
stwo galicyjskie, stanowiła działalność biblioteczna, a zgromadzony przez nią 
księgozbiór w istotny sposób przyczynił się do narodowego odrodzenia ludności 
Śląska Cieszyńskiego.

Na księgozbiór Biblioteki Czytelni Ludowej złożyły się prawie wyłącznie dary, 
przekazy wane na apel jednego z założycieli Czytelni Ludowej P. Stalmacha („[...] 
udałem się przede wszystkiem do ówczesnego burmistrza dra Kluckiego, który się 
zgodził na moje przedstawienie, gdy ofiarowałem dla niej (t.j. Czytelni) gazety (w 
liczbie 60) i przyrzekłem staranie o książki i o wsparcie na urządzenie”45). 
Korzystając ze swych kontaktów z licznymi wydawcami, księgarzami i literatami 
polskimi, redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” zwrócił się do nich z prośbą o pomoc 
w kompletowaniu księgozbioru. „[...] pisałem niezliczone listy do księgarń polskich 
i do różnych osób, i wskutek tychże rychło nadeszły nietylko paki książek od 
księgarzy, ale też kilka set reńskich od dobroczynnych osób zpoza Śląska, tak iż 
„Czytelnia” mogła być pięknie urządzoną”*6. P. Stalmach, zwłaszcza w latach 60. 
XIX w., żywo propagował ideę Czytelni Ludowej na łamach „Gwiazdki Cieszyńs
kiej” , a jako redaktor pośredniczył w zbieraniu książek i darów pieniężnych47. 
Publikacje przekazywane były z terenu wszystkich zaborów48 oraz z zagranicy. 
Nazwiska ofiarodawców częściowo odtworzyć można na podstawie zapisów 
w księgach inwentarzowych, notatek w „Gwiazdce Cieszyńskiej” oraz dorocznych 
sprawozdań z czynności Wydziału Czytelni Ludowej. Dary książkowe nadsyłali 
najwybitniejsi polscy księgarze i wydawcy, m.in. W. L. Anczyc, G. Gebethner i A. 
R. Wolf, H. Natanson, K. Bernstein49, J. Milikowski (ponad 300 tomów), 
poznański księgarz J. K. Żupański, literaci (m.in. J. I. Kraszewski), instytucje (m.in. 
Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze we Lwowie, Zakład Narodowy im. Os
solińskich, Krakowskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Literac- 
ko-Historyczne w Paryżu za pośrednictwem W. Czartoryskiego, redakcje 
czasopism, głównie warszawskich, (np. Przyjaciel Dzieci, Kmiotek, Ruch Muzycz
ny, Kółko Domowe, Tygodnik Ilustrowany, Gazeta Rolnicza), arystokraci, m. in. 
Leon Sapieha i Jan Radwański. Czytelnia Ludowa, a wcześniej Biblioteka Ludu 
Kraju Cieszyńskiego utrzymywały również kontakty z ośrodkami śląskimi, np. 
Piekarami, skąd regularnie otrzymywały tamtejsze publikacje50.

Ponieważ na przeważającą część księgozbioru złożyły się dary, znaczna liczba 
książek opatrzona jest zapisami proweniencyjnymi polskich i obcych księgo
zbiorów historycznych. Jako przykłady wymienić można znaki własnościowe 
Jerzego Samuela Bandtkiego, Benedykta Chmielowskiego, Kazimierza Sapiehy, 
Jana Tęczyńskiego, Józefa Andrzeja Załuskiego, Biblioteki Czartoryskich, Kole
gium Jezuickiego w Wilnie, Ecole d’Artillerie w Strasburgu, Muzeum Narodowego 
w Rapperswilu.

Dary książkowe przekazywali Czytelni Ludowej również miejscowi polscy 
działacze narodowi i instytucje (np. A. Cinciała, ks. Paweł Matuszyński, P. 
Stalmach, Jan Śliwka, Edward Świerkiewicz, redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej”).

Na szczególną uwagę zasługuje działalność wywodzących się ze Śląska Cieszyń
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skiego księgarzy, którzy znacznie przyczynili się do powiększenia księgozbiorów 
Czytelni Ludowej i jej poprzedniczki Biblioteki Ludu Kraju Cieszyńskiego, 
zarówno poprzez przesyłanie publikacji, jak i -  zapewne -  popularyzowanie idei 
cieszyńskiej książnicy w środowiskach literatów, księgarzy i wydawców. Należy tu 
wspomnieć nazwiska:
— urodzonego w Oldrzychowicach Jana Milikowskiego (1781-1866), właściciela 
księgarń we Lwowie, Tarnowie i Stanisławowie51, zaopatrującego Bibliotekę Ludu 
Kraju Cieszyńskiego, księgozbiór Czytelni Ludowej i inne biblioteki na Śląsku 
Cieszyńskim w publikacje wydawane własnym nakładem i pośredniczącego 
w zbieraniu i przekazywaniu książek od licznych ofiarodawców lwowskich52. „Do 
biblioteki gimnazjum ewangelickiego i Czytelni Ludowej w Cieszynie przysłał 
kilkakrotnie po 200— 300 tomów książek polskich, a za jego wpływem inni księgarze 
również zaopatrywali biblioteki szkolne śląskie i wiejskie w książki, dostarczając ich 
bezpłatnie”53;

braci Jana (1808—1874) i Pawła (1813—1888) Jeleniów, pochodzących z Ciso- 
wnicy, prowadzących księgarnię w Przemyślu54;
— Jana Andrzeja Pelara (1822—1894), urodzonego w Cieszynie-Bobrku, kierują
cego filią księgami J. Milikowskiego w Stanisławowie, a od 1848 r. prowadzącego 
własną księgarnię w Rzeszowie55;
— (?) Brody, zarządcy księgarni H . Natansona w Warszawie, wspierającego W. L. 
Anczyca w akcji zbierania darów książkowych wśród księgarzy warszawskich56;
— Pawła Starzyka (1831—1895) — księgarza we Lwowie.

Z czasem, zależnie od finansowych możliwości, mogła Czytelnia Ludowa 
uzupełniać księgozbiór także poprzez zakupy (głównie z zakresu poczytnej 
współczesnej literatury pięknej) oraz prenumeratę czasopism.

Największe zespoły proweniencyjne stanowią:
— przejęty przez Czytelnię na mocy rozporządzenia nr 5887 Śląskiego Rządu 
Krajowego w Opawie z 2.06.186357, protokołem z 2.09.1863 księgozbiór Biblioteki 
Ludu Kraju Cieszyńskiego. Opracowania różnie podają ilość przejętych przez 
Czytelnię Ludową woluminów58. Księga inwentarzowa Biblioteki Czytelni Ludo
wej odnotowuje, że w ciągu 1864 r. włączono do jej księgozbioru 621 dzieł w 842 
woluminach. Księgozbiór ten zachował jednak autonomię — mimo opatrzenia 
książek pieczęcią Biblioteki Czytelni Ludowej pozostawiono ich dawne numery 
inwentarzowe, poprzedzając je literą B;
— bogaty księgozbiór przekazany Czytelni w 1866 r. przez hr. Mieczysława 
Dzieduszyckiego (1823—1872), który już wcześniej regularnie przesyłał Czytelni 
dary książkowe59;
— przekazana w 1876 r. biblioteka dzieł teologicznych i historycznych kanonika 
krakowskiego ks. Karola Teligi (1808—1884) (1027 dzieł w 1884 t., w tym 
starodruki i rękopisy). Wraz z księgozbiorem przekazana została Czytelni sporzą
dzona w 4 egzemplarzach księga inwentarzowa księgozbioru („Spis dzieł Czytelni 
Ludowej w Cieszynie przez X. Karola Teligę ofiarowanych”), podzielona na 
następujące działy tematyczne:

I. Dzieła teologiczne (nr 1—3199)
II. Dzieła naukowe i klasyczne (nr 1—319)
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III. Dzieła historyczne (nr 1 258)
IV. Dzieła poetyczne i beletrystyczne (nr 1—110)
V. Pisma peryjodyczne i gazety (nr 1—21).
Księgozbiór K. Teligi, zgodnie z życzeniem ofiarodawcy, był wyodrębniony 

z całości biblioteki i oznaczony specjalną pieczęcią;
.— biblioteka rozwiązanego w 1877 r. Towarzystwa Kształcącej Się Młodzieży 
Polskiej w Monachium (256 dzieł w 3711., głównie literatura piękna oraz archiwalia 
Towarzystwa, zawierające m.in. protokoły jego posiedzeń);
— przejęta przez Czytelnię Ludową w 1888 r. na mocy testamentu Ignacego 
Bagieńskiego z Odessy jego biblioteka dzieł dotyczących dziejów Polski (ponad 
7 tys. woluminów). Przekazanie daru było konsekwencją wcześniejszych kontak
tów I. Bagieńskiego ze Śląskiem Cieszyńskim60, datujących się od czasu jego wizyty 
w Cieszynie. Podobnie jak w przypadku daru K. Teligi, materiały z kolekcji
I. Bagieńskiego oznaczone zostały specjalną pieczęcią;
— ofiarowany Czytelni w 1895 r. wartościowy księgozbiór Emy Stokowskiej61;
— w okresie międzywojennym księgozbiór Czytelni Ludowej, będący już wówczas 
własnością Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, miał zostać wzbogacony 
417 dziełami ze spuścizny po Hilarym Filasiewiczu oraz z zakupionej prywatnej 
biblioteki ze Skieniewic62.

Biblioteka Czytelni Ludowej liczyła ok. 15.000 tomów, w tym ponad 2.000 
starodruków, 10 inkunabułów w 11 woluminach63 i ok. 20 rękopisów z XV-XIX 
w.64 Księgozbiór w przeważającej części złożony był z druków w języku polskim. 
Mimo niejednolitego charakteru stanowi jednak zespół o poważnej wartości. 
Znalazło się w nim wiele utworów literackich wszystkich epok, dzieła historyczne 
i historyczno-literackie, utwory religijne, filozoficzne, rolnicze65 i muzyczne, w tym 
pozycje rzadkie i cenne, jak Biblie Leopolity, brzeska, nieświeska, Jakuba Wujka 
(pierwodruk), gdańska, Statut J. Łaskiego z 1506 r., XVI i XVII-wieczne wydania 
kronik W. Kadłubka, J. Długosza, M. Miechowity, M. Kromera (np. Chronica 
Polonorum M. Miechowity (Kraków 1521), Postilla Catholica i . Wujka (Kraków 
1584), Gniazdo cnoty B. Paprockiego (Kraków 1578), Kronika polska M . Bielskiego 
(Kraków 1597), Nowe Ateny B. Chmielowskiego (Lwów 1745—1746) z autografem 
autora. Na uwagę zasługuje nie notowany w bibliografiach kancjonał, tzw. 
Reformowany Katechizm Królewiecki (Królewiec, J. Daubmann, ok. 1560)66. 
Wśród wydawnictw obcych wyróżniają się: kompletny egzemplarz Wielkiej 
encyklopedii francuskiej, De rebus a Carolo Gustavo S. Pufendorfa oraz jedyne 
zarejestrowane w Polsce egzemplarze Quadragesimale de Christiana religione 
Bernarda ze Sieny (Lyon, J. Carcain, ok. 1490) i Epistoła de morte Hieronymi 
Euzebiusza z Cremony (Kolonia, U. Zell, 1470).

Przy bibliotece funkcjonowała czytelnia czasopism, zawierająca liczne polskie 
periodyki wydane we wszystkich zaborach i na emigracji, a także czasopisma 
czeskie, morawskie, słowackie, austriackie, węgierskie, łużyckie i inne, np. Ateneum 
(Warszawa), Biblioteka Warszawska (Warszawa), Kłosy (Warszawa), Niwa (War
szawa), Tygodnik Ilustrowany (Warszawa), Przegląd Lwowski (Lwów), Przegląd 
Polski (Kraków), Przegląd Powszechny (Kraków), Katolik (Bytom), Nowiny 
Raciborskie (Racibórz), Gazeta Opolska (Opole), Gazeta Gdańska (Gdańsk),
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Wiener Allgemeine Zeitung (Wiedeń), Kraj (Petersburg), Polak w Ameryce (Buffalo) 
i inne. Gromadzone były również czasopisma lokalne: Gwiazdka Cieszyńska 
(Cieszyn), Silesia (Cieszyn), Miesięcznik Pedagogiczny (Cieszyn), Pszczółka (Cie
szyn), Wieniec Polski (Cieszyn), Przyjaciel Ludu (Nawsie, Cieszyn), Rolnik Szląski 
(Nawsie, Cieszyn), Przegląd Polityczny (Nawsie, Cieszyn). Nie wszystkie z prenu
merowanych periodyków zachowywano jednak w zbiorach Czytelni Ludowej 
— czasopisma o mniejszej wartości początkowo były bezpłatnie przekazywane 
członkom Czytelni, a następnie (od lat 80. XIX w.) sprzedawane w drodze 
licytacji67. Tematyczny zakres gromadzonych czasopism był dosyć szeroki. Obok 
sporej liczby dzienników czytelnia zaopatrzona była w czasopisma ogólne, 
kulturalne, jak np. Echo Muzyczne i Artystyczne (Warszawa), Biesiada Literacka 
(Warszawa), a także periodyki specjalistyczne, np. Przegląd Pedagogiczny (War
szawa), Przegląd Sądowy i Administracyjny (Warszawa), w tym zwłaszcza popular
ne wśród czytelników liczne pisma o tematyce rolniczej, np. Ogrodnik Polski 
(Warszawa), Przyrodnik (Tarnów), Rolnik (Lwów), Tygodnik Rolniczy (Kraków), 
Der Praktische Landwirth (Wiedeń), Bartnik Postępowy (Lwów). Wydaje się, że 
właśnie czasopisma przez cały okres działalności Czytelni stanowiły najbardziej 
wykorzystywaną przez czytelników część jej księgozbioru. Pierwsze periodyki 
znalazły się w czytelni już przy jej inauguracji, podarowane bibliotece przez P. 
Stalmacha. Do połowy lat 60. XIX w. czasopisma dostarczane były bibliotece przez 
„Gwiazdkę Cieszyńską”68, a także - w niewielkiej liczbie - zakupywane ze składek 
członków69, po czym zaczęto prenumerować je z własnych funduszy Czytelni 
Ludowej, przeznaczając na to rocznie kilkadziesiąt złotych70. Liczba tytułów 
wahała się, zależnie od finansowych możliwości Biblioteki, jednak stale dostępnych 
było kilkadziesiąt periodyków. „Czasopism wyłożonych na stole Czytelni jest co 
roku kilkadziesiąt tak treści politycznej, jak naukowej i kronikarskiej w różnych 
językach, a osobliwie w języku ojczystym; zdołają one zadowolnić nawet bardzo 
wybrednego czytelnika [...] Żywym dowodem na to są owe tłumy młodzieży, które 
[...] nieraz stoły Czytelni tak oblegają, korzystając z tych świeżo z pod pióra polskich 
uczonych i literatów wydanych artykułów, że prawie nieraz Członkom samym 
docisnąć się trudno'm. „Pewna część członków a zwłaszcza zamiejscowych oprócz 
książek wyczytane gazety z Czytelni do dalszego czytania [...] do domu pobierali"12. 
W 1878 r. Jerzy Kotula zorganizował w lokalu Czytelni wystawę czasopism 
polskich „[■■■] tak politycznych, jakoteż literackich i naukowych, zebranych 
z wszystkich ziem polskich, a nawet z Ameryki’™. O sporym zainteresowaniu 
czasopismami świadczyć może fakt, że wystawę tę, czynną zaledwie 3 dni, zwiedziło 
110 osób74.

Na uwagę zasługuje również zgromadzony przez Czytelnię Ludową zespół 
rękopisów73. Przeważająca jego część pochodziła prawdopodobnie z darów I. 
Bagieńskiego oraz K. Teligi. Rękopisy, głównie pochodzące z XVII- -XIX w. (listy, 
mowy sejmowe, uniwersały) dotyczyły przede wszystkim dziejów Polski. Najstar
szy z nich, nie zachowany do dzisiaj pergaminowy rękopis z XV w. opatrzony był 
interesującym zapisem proweniencyjnym: „Rękopis darowany A. Naruszewiczowi 
przez króla Stanisława Augusta, jako prawo kanoniczne w Polsce obowiązujące 
a pisany w 1452 r." Osobną grupę stanowiły rękopisy z XVII—XIX w. dotyczące
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dziejów miejscowości na Śląsku Cieszyńskim: Strumienia (3 jednostki, praw
dopodobnie stanowiące całość proweniencyjną) i Grodziszcza (1 jednostka).

Czytelnia Ludowa zgromadziła więc księgozbiór o charakterze w przeważającej 
mierze naukowym, co oczywiście nie mogło sprzyjać jego wykorzystaniu.,,Księgo
zbiór Czytelni powstał prawie wyłącznie z  darów, gdyż czytelnia nie posiadała nigdy 
odpowiednich środków, aby znaczniejsze czynić mogła zakupna. Ztąd też w bardzo 
przeważnej części składa się z dzieł starszych, bardzo różnej wartości i użyteczności, 
a mniej jest zasobny w nowsze dzieła, szczególnie powieściowe, któreby z natury 
rzeczy w naszych stosunkach najwięcej mogły być przydatnemi”16. Mimo tego jednak 
wykorzystanie księgozbioru było dość znaczne. Już w dniu otwarcia Czytelni,,[...] 
nęciły [...] uwagę ozdobne dzieła i czasopisy warszawskie oraz nuty, które nadesłali 
a darze pp. księgarze i redaktorzy z Warszawy"77. Do użytku odwiedzających 
wyłożone były „pisma czasowe i książki w języku polskim, jak też w pokrewnych 
narzeczach słowiańskich78. Zarząd Czytelni przykładał dużą wagę do popularyzo
wania czytelnictwa i upowszechniania polskiej książki. „Biblioteka bowiem dla 
Czytelni jest rzeczą niezbędną; bez niej Czytelnia nie mogłaby istnieć, a przynajmniej 
nie w tym stopniu oświatę szerzyć"19. Pod koniec 1861 r. opracowano „Tymczasową 
instrukcję dla bibliotekarza i członków Czytelni Ludowej względem zachowania 
i wypożyczania książek z księgozbioru tejże czytelni”80, precyzującą prawa 
czytelników i obowiązki bibliotekarza. Jednorazowo czytelnicy miejscowi wypoży
czyć mogli 2 książki na okres 14 dni (książki o objętości poniżej 10 arkuszy) lub 
miesiąca (książki powyżej 10 arkuszy); czytelnicy zamiejscowi — odpowiednio 
1 lub 2 miesiące. Za przekroczenie terminu zwrotu groziła kara 1 kr.w.a. za dzień 
zwłoki od każdej wypożyczonej książki. W razie zniszczenia książki czytelnicy 
zobowiązani byli do wniesienia opłaty w ustalonej przez wydział wysokości lub 
zakupienia innego dzieła. Do 1886 r. zanotowano ok. 18 tys. wypożyczeń, w latach 
1892—1896 ok. 500 dzieł (1000 wol.) rocnie81, na początku XX w. ilość ta 
znacznie się zmniejszyła. Książki wypożyczano bezpłatnie, początkowo tylko 
członkom Czytelni Ludowej, a z czasem również nauczycielom i młodzieży 
szkolnej. „[...] żaden inteligentny Polak śląski nie mógł się poprostu obejść bez 
Czytelni, a korzystali [...] z  czasopism także starsi uczniowie z cieszyńskiego 
gimnazjum niemieckiego”82. Z księgozbioru korzystali czytelnicy z odległych nawet 
miejscowości83, a mimo to w 1887 r. P. Stalmach wysunął jednak pod adresem 
zarządu Czytelni zarzut o zbyt słabym propagowaniu czytelnictwa: „[ochota do 
czytania ] mogła być jeszcze większą, zwłaszcza co do mieszczan, których można było 
do czytania polskiego pozyskać. Książki w bibljotece ludowej nie są dla moli 

Początkowo książki ewidencjonowane były w inwentarzu Biblioteki oraz 
katalogach książkowych, prowadzonych do 1876 r.85 Do dziś zachował się pierwszy 
tom inwentarza, z lat 1861—1866?, zawierający numery 1—2415. Wnioskując na 
podstawie zachowanych w komplecie katalogów książkowych, drugi tom inwen
tarza prowadzony był co najmniej do 1876 r. i obejmował numery 2416—2583. 
Wspomniane katalogi książkowe umożliwiają odtworzenie treściowej i ilościowej 
struktury księgozbioru w początkowym okresie działania Czytelni. Składają się one 
z zeszytów obejmujących następujące działy tematyczne:
I- Teologja, Filozofja, Nauki moralne, Prawnictwo (nr 1—479)
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II. Historja, Statystyka, Polityka, Etnografja, Podróże itd. (nr 1—653)
III. Przyrodoznawstwo: Historja naturalna, Fizyka, Chemja, Lekarstwo; Mate

matyka, Jeometrja, Astronomja itd. (nr 1—123)
IV. Gospodarstwo, Rzemiosła, Przemysł, Handel, Sztuki (nr 1—240)
V. Księgi dla młodzieży (nr 1 —180)
VI. Poezja, Dzieła dramatyczne (nr 1—657)
VII. Powieści (nr 1—375)
VIII. Filologja, Gramatyki, Słowniki, Bibliografia (nr 1—95)
IX. Pisma czasowe: dzienniki, tygodniki itp., roczniki, kalendarze itd., wreszcie 

Rozmaitości (nr 1—276)
X. Nuty muzyczne, dzieła muzykalne, artystyczne (nr 1—87).

Książki opatrzone były numerem inwentarzowym oraz sygnaturą, obejmującą 
rzymski numer działu oraz numer kolejny w jego obrębie — prawdopodobnie więc 
księgozbiór ułożony był na półkach według powyższego schematu działowego. 

Do znakowania książek stosowano następujące rodzaje pieczęci:
1. pieczęć owalna z napisem „Czytelnia Ludowa w Cieszynie”;
2. pieczęć owalna z napisem „Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie”;
3. pieczęć podłużna z napisem „Czytelnia Ludowa” .

Materiały pochodzące z kolekcji K. Teligi i I. Bagieńskiego oznaczane były 
wspomnianymi już odrębnymi pieczęciami:
1. pieczęć podłużna z napisem „Czytelnia Ludowa w Cieszynie. Biblioteka Ks. 

kanonika Teligi” ;
2. pieczęć podłużna z napisem „Czytelnia Ludowa w Cieszynie. Biblioteka im. 

Bagieńskich” .
Po początkowym okresie rozkwitu działalności Czytelni Ludowej już w latach 

80. XIX wieku rozpoczął się jej kryzys. Trudności lokalowe sprawiły, że ciasny 
lokal biblioteki odwiedzano rzadko, książki zaś spakowane były w skrzyniach. 
Księgozbiór opracowany był w nikłym stopniu, choć kolejni bibliotekarze, 
świadomi zarówno wartości księgozbioru, jak i braków w opracowaniu, starali się 
— w miarę możliwości — zaradzić temu stanowi rzeczy. ,,Każdorazowy biblio
tekarz, o ile czas mu na to pozwalał, porządkował księgozbiór, jak mógł. Że praca 
taka przerastała siły jednego człowieka [...] to jasne’*6. Stan opracowania zbiorów 
zatrzymał się na etapie osiągniętym przez pierwszego bibliotekarza, P. Stalmacha, 
który w 1887 r. wspominał: „[...] zapisywałem [...] książki do katalogów. Szkoda, 
że tych katalogów, już nader zużytych, późniejsze wydziały nie zdołały przynajmniej 
odpisać'*1. Przekazany Czytelni przez K. Teligę księgozbiór został jedynie roz
pakowany i ustawiony w szafach88, opracował go jednak dopiero w 1901 r. 
Franciszek Popiołek89, kilka lat trwało również porządkowanie księgozbioru 
przekazanego Czytelni Ludowej przez I. Bagieńskiego90. Doroczne sprawozdania 
z czynności Czytelni Ludowej wykazują jednak troskę kolejnych wydziałów 
o gromad / f  unduszy na oprawę książek i zakup szaf bibliotecznych91. W latach 
90. XIX / Jjęto prace nad porządkowaniem i opracowaniem księgozbioru. 
„Biblioteka pomieścić się w dawnych pokojach nie mogła; koniecznem było umiesz
czenie jej wygodne [...], uporządkowanie i dokładne skatalogowanie. Do najętego na 
piętrze [...] pokoju przeniesiono wtedy [1890] paki z książkami i rozpoczęła się praca
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nad ich katalogiem, postępująca jednak bardzo, bardzo powolnie z powodu [...] 
niemożności utrzymania dla tak znakomitego księgozbioru fachowego biblioteka
rza"92. W pracach przy porządkowaniu i katalogowaniu księgozbioru brali 
wówczas udział H. Filasiewicz, Adam Sikora i A. Cinciała93. W 1892 r. „[...] 
urządzono w lokalu bibliotecznym skromne, lecz trwale pułki i rozstawiono na nich 
książki, które dotąd, z powodu braku szaf, żadnego nie miały pomieszczenia [...] 
Niestety szczupłe siły i brak środków nie pozwoliły [...] przyśpieszyć uporządkowania 
biblioteki [...] Tysiące książek czekają na oprawę...”94. W 1896 r., dzięki pomocy 
dwóch profesorów gimnazjum udało się przyspieszyć prace nad opracowaniem 
zbiorów. ,,Kilka tysięcy dzieł zostało spisanych na osobnych kartkach tak, że 
uwzględniwszy dzieła spisane już w latach poprzednich, cały księgozbiór ma już prawie 
gotowy inwentarz kartkowy "9S. Tak znaczny postęp prac stworzył realną szansę na 
planowane już od dawna wydanie drukiem katalogu biblioteki, możliwe dzięki 
gromadzeniu przez Zarząd Czytelni specjalnego funduszu na ten cel. „Obecnie 
wypada tylko uporządkować dzieła według treści, odpowiednio je pomieścić, ułożyć 
i wydrukować katalog. Wobec tego z  uzasadnionem prawdopodobieństwem można się 
spodziewać, że w niedalekiej przyszłości katalog biblioteki czytelnianej może być 
wydrukowany, czego wszyscy od dawna z upragnieniem wyglądają"96. Niestety, 
ostatecznie publikacja katalogu nie doszła do skutku, prawdopodobnie w związku 
z bliską przeprowadzką i reorganizacją księgozbioru. W 1899 r. Zarząd Czytelni 
wyznaczył wynagrodzenie 600 K za uporządkowanie biblioteki97. Zadania tego 
podjął się ówczesny nauczyciel Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie F. 
Popiołek, który z pomocą uczniów w 1901 r. uporządkował księgozbiór, ponownie 
go zinwentaryzował, układając według numerus currens (4-tomowy inwentarz 
objął 8218 dzieł, zawierał też notatki dotyczące niektórych proweniencji) oraz 
sporządził kartkowy katalog98. „Niejeden [...] dość sceptycznie odnosił się do 
możliwości uporządkowania w ciągu roku olbrzymiej biblioteki, której samo uło
żenie przedstawiało ogromną pracę. Prof. Popiołkowi udało się dokonać tej pracy. 
Książki stoją obecnie zupełnie porządnie ułożone na półkach, mamy je spisane 
dokładnie w inwentarzu [...] a nadto mamy katalog kartkowy, urządzony na wzór 
katalogów we wielkich bibliotekach publicznych...'*9. Praca nad porządkowaniem 
księgozbioru, kontynuowana przez (?) Polaczka100, już wkrótce przyniosła efekt 
w postaci zwiększenia liczby czytelników101. Zasługą kolejnego bibliotekarza 
Wojciecha Zycha stało się opracowanie i opublikowanie w lwowskim „Prze
wodniku Bibliograficznym” katalogu rękopisów Czytelni Ludowej. Prawdopodo
bnie dziełem W. Zycha było również dokonanie reorganizacji zespołu rękopisów, 
które wydzielone zostały z całości księgozbioru i spisane w odrębnym inwen
tarzu102.

Z początku XX w. pochodzą jeszcze 3 inne, zachowane do dziś inwentarze 
(katalogi książkowe?) części zbiorów Czytelni Ludowej:

1. pisana ręką F. Popiołka księga opatrzona naklejką z napisem „Inwentarz 
Biblioteki. Romanse i powieści 1—1000” , obejmująca publikacje beletrystyczne. 
Zawiera numery 1—934. Powstała prawdopodobnie na początku XX w. i być może 
dotyczy wyodrębnionego ok. 1901 r. działu powieściowego;

2. księga z brakującymi końcowymi stronami opatrzona naklejką z nadrukiem
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„Katalog książek” i odręcznym dopiskiem „Czyt. Lud.” . Pochodzi prawdopodob
nie z okresu 1911—1913 r. Składa się z dwóch części: cz. 1 obejmuje 168 książek, 
oznaczanych numerami skaczącymi lub bez numerów. Na marginesie znajdują się 
notatki dotyczące sposobu nabycia (z lat 1912—1913) oraz zapis dotyczący zasad 
wypożyczania: „Beletrystyka — 1 tydzień, za każdy dzień zwłoki 10 h, naukowe 
— 2 tygodnie” . Cz. 2, pisana inną ręką, rozpoczyna się uwagą „Katalog założony 
26.10.1912.” Zawiera numery 1—293 oraz 19 z numerami skaczącymi. Obejmuje 
głównie beletrystykę. Wewnątrz na luźnych kartach „Spis książek „Biblioteki 
latającej” założonej 13.11.1912 w Cieszynie” , zawierający opisy 20 książek (numery 
1—20) z adnotacjami — nazwiskami wypożyczających;

3. księga opatrzona naklejką z nadrukiem „Biblioteka Czytelni ludowej w Cie
szynie 1913. Katalog książek 1913” . Zawiera numery 1—498 (w tym liczne rubryki 
nie wypełnione).

W latach 1861—1922 pracą w Bibliotece Czytelni Ludowej zajmowali się m. in. 
P. Stalmach (1861 1865), Adam Cichy, Adam Wałach (1865—?), H. Filasiewicz
(?—1887), A.Cindała (ok. 1888), A. Sikora (1888— 1896), Marceli Maternowski 
(1887—?), Jan Kukucz (ok. 1899), Tadeusz Pelczarski (1900), F. Popiołek 
(1901 -1903?), Franciszek(?) Polaczek (1904—?), (?) Fiszer (ok. 1906), W. Zych 
(1908—?), Michał Janik.

Siedziba Czytelni Ludowej, a zarazem Biblioteki w latach 1861—1866 mieściła 
się w budynku hotelu „Pod Lwem” (dom Hirschów) na rogu Rynku i ul. 
Niemieckiej (obecnie Mennicza), w latach 1866— 1873 w domu Hudeczka u zbiegu 
obecnych ulic Menniczej i Olszaka, w latach 1872—1900 w należącym wówczas do 
spółki „Bazar Cieszyński” budynku hotelu „Pod Złotym Wołem” przy dzisiejszej 
ul. Szersznika, a w 1900 r.103 została przeniesiona do nowo otwartego Domu 
Narodowego w Rynku, gdzie mieściła się do 1922 r. W ostatnim lokalu biblioteka 
uzyskała wreszcie odpowiednie warunki lokalowe (umieszczono ją w osobnej dużej 
sali), co pozwoliło na dokonanie wspomnianego już uporządkowania księgozbioru. 
W celu popularyzacji biblioteki i zwiększenia ilości wypożyczeń został on wówczas 
zreorganizowany. Już w 1899 r. wydzielono w bibliotece cieszący się największą 
popularnością dział powieściowy, wzbogacając go specjalnie w tym celu zakupio
nymi kilkudziesięcioma „nowemi dziełami najlepszych naszych powieściopisarzy”m . 
Właśnie dział powieściowy stanowił najbardziej wykorzystywaną część księgo
zbioru. „Zabytkowy księgozbiór zmagazynowano w ciasnym i ciemnym lokalu, do 
którego rzadko kto zaglądał. Rozwijała się i żyła jedynie wypożyczalnia książek 
beletrystycznych, prowadzona przez Czytelnię”105. W celu zwiększenia wykorzys
tania księgozbioru, w 1901 r. jego dział powieściowy106, a w 1902 r. również 
specjalnie wydzielony i zaopatrzony w osobny katalog dział popularno-naukowy107 
przeniesiono do wypożyczalni na pierwszym piętrze Domu Narodowego. Wypoży
czalnia nadal jednak dostępna była jedynie dla członków Czytelni.

Już od lat 90. XIX w. Zarząd Czytelni Ludowej rozważał możliwość bezpłatnego 
udostępniania zbiorów wszystkim zainteresowanym. „Sprawa założenia publicznej 
bezpłatnej wypożyczalni wielokrotnie przychodziła pod obrady. [...] Wzgląd jednak 
na to, że biblioteki Czytelni, będącej skarbem publicznem, nie można narażać w ten 
sposób, ryzykując ewentualne straty, umorzył całą sprawę ”m . W 1896 r. uchwalono
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udogodnienia w korzystaniu z biblioteki dla członków Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego, zaopatrując równocześnie księgozbiór w większą ilość publikacji 
pedagogicznych109. Ostatecznie w 1911 r., zapewne nie bez związku z małą ilością 
wypożyczeń, podjęto decyzję o utworzeniu bezpłatnej publicznej wypożyczalni, 
zawierającej nowsze dzieła z zakresu literatury110. Jeszcze przed pierwszą wojną 
światową została ona przejęta przez założoną w 1885 r. Macierz Szkolną dla 
Księstwa Cieszyńskiego, stając się zalążkiem bogatej w latach międzywojennych 
biblioteki cieszyńskiego Koła Macierzy111.

Książki z Biblioteki Czytelni Ludowej trafiały również do innych księgozbiorów 
na Śląsku Cieszyńskim, w związku z czym w bibliotece pozostała z czasem tylko jej 
część naukowo-zabytkowa. Literaturę dramatyczną i pieśniarską przekazano 
amatorskim kołom teatralnym i śpiewaczym. Również filie Czytelni Ludowej 
w Zabrzegu, Zarzeczu, Drogomyślu, Jabłonkowie i Skoczowie112 oraz w Krasnej, 
Pogwizdowie i Czechowicach113 prawdopodobnie przejęły z macierzystej placówki 
część książek. Już w latach 60. XIX w. planowano wypożyczanie na czas 
nieograniczony dubletów z biblioteki Czytelni Ludowej do księgozbiorów tworzo
nych winnych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego114. W 1864 walne zgromadze
nie członków Czytelni podjęło uchwałę, by z księgozbioru wyłączyć dublety 
i tworzyć z nich księgozbiory publiczne poza Cieszynem z zachowaniem prawa 
własności. Uchwała prawdopodobnie nie doszła jednak do skutku, stała się bowiem 
źródłem konfliktu między P. Stalmachem a zarządem Czytelni, który już wkrótce 
przyjął ograniczenie, że książki byłyby wypożyczane na określony czas — 6 miesię
cy lub 1 rok115. Po 1908 r. sporo książek z Biblioteki Czytelni Ludowej przejętych 
zostało przez koła Macierzy Szkolnej. Dopiero wiatach 1936— 1937, gdy Macierz, 
tworząc bibliotekę centralną, reorganizowała biblioteki przy swych kołach tereno
wych, do księgozbioru Czytelni Ludowej na powrót włączono wycofane z kół 
książki opatrzone jej pieczęciami.

31.03.1922 na walnym posiedzeniu członków Czytelnię Ludową rozwiązano, 
a jej księgozbiór przeszedł na własność Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńs
kiego. „Skonstantowano, że Czytelnia Ludowa jako taka przeżyła się i że należy ją  
ożywić wśród innych warunków, to jest przekazać [...] Macierzy Szkolnej Księstwa 
Cieszyńskiego, która ma wiele danych po temu, by bibljotekę, leżącą obecnie zupełnie 
bezużytecznie (książki zapakowane są w skrzyniach) — uruchomić i uprzystępnić”116. 
Brak funduszów i zmieniona sytuacja polityczna sprawiły jednak, że księgozbiór 
Czytelni Ludowej stał się zbiorem martwym. Macierz Szkolna umieściła księgo
zbiór Czytelni (wraz z biblioteką J. I. Kraszewskiego) w budynku zborowym przy 
ul. Wyższa Brama 14 „w lokalu wynajętym, ciasnym i mało dostępnym”117, 
zamierzając jednak utworzyć w Cieszynie większy ośrodek biblioteczny o celach 
naukowych. Ponieważ w rezultacie planów tych nie udało się zrealizować, Macierz, 
celem uniknięcia wydatków na czynsz, około 1930 r. przeniosła oba księgozbiory 
do własnej bursy przy ul. Ks. Świeżego 6. Przebywająca w Cieszynie w 1936 r. 
Alodia Kawecka-Gryczowa tak opisywała ówczesny stan księgozbioru: ,.Bib
lioteka b. Czytelni Ludowej złożona tymczasowo dzisiaj wraz ze zbiorami J. I. 
Kraszewskiego w lokalu Macierzy Szkolnej [...] jest zinwentaryzowana, skatalogo
wana, ma wszelkie dane, aby spełniać wartościową funkcję społeczną. A tymczasem
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dzięki warunkom, w jakich się znalazła, jest obrazem opuszczenia, zaniedbania, 
martwoty. Ciasnota lokalu, niedosiężna wysokość pólek uniemożliwiają zdobycie 
poszukiwanej książki. Kurz gruby i gęsta pajęczyna obrastają szczelnie nieporuszane 
od lat, smutne świadki niedawnych zmagań o polską kulturę dla ludu śląskiego 
— dzisiaj niedostępne i nikomu nieprzydatne”'16. W 1937 r. Macierz Szkolna 
przekazała oba księgozbiory Muzeum Miejskiemu w Cieszynie, które, dysponując 
obszernym budynkiem przy ul. Regera 6, zgromadziło w nim większość cieszyńs
kich zbiorów bibliotecznych (księgozbiór L. J. Szersznika, J. I. Kraszewskiego, 
Czytelni Ludowej, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Tadeusza Regera, 
własny księgozbiór Muzeum oraz książki wycofane z niektórych szkół, głównie 
cieszyńskiego gimnazjum) — ogółem ok. 60 tys. woluminów.

W okresie międzywojennym119 zbiory Czytelni Ludowej zostały ponownie 
opracowane przez Ludwika Brożka. Trzytomowy inwentarz, zawierający numery 
1—11187 obejmuje druki zwarte (stare i nowe), ciągłe i rękopisy. Jednostkę 
inwentarzową stanowią w nim zarówno pojedyncze woluminy, jak i wydawnictwa 
wielotomowe, klocki oraz dzieła wieloegzemplarzowe. Taki sposób zapisu, przy 
jednoczesnym braku precyzji i błędnej identyfikacji wielu druków powoduje, że 
inwentarz jest bardzo nieprzejrzysty i zawiera liczne pomyłki. Nie ujmuje on 
również całości księgozbioru (podczas zakończonego w 1993 r. skontrum od
naleziono 39 wol. opatrzonych pieczęciami Biblioteki Czytelni Ludowej, a nie 
figurujących w księgach inwentarzowych). Sporządzona w tym samym okresie 
przez L. Brożka alfabetyczna kartoteka księgozbioru również nie jest pełna, a wiele 
druków zostało w niej błędnie zidentyfikowanych.

W okresie międzywojennym, mimo poważnego postępu prac nad opracowaniem 
zbiorów Czytelni Ludowej, biblioteka była jednak wykorzystywana w bardzo 
niewielkim stopniu. W okresie okupacji większą część (ok. 40 tys. woluminów) 
przechowywanych w Muzeum księgozbiorów, w tym zbiory Czytelni Ludowej, 
przeznaczono na zniszczenie i zmagazynowano w postaci olbrzymiej, kilkumet
rowej wysokości sterty w kościele Sw. Krzyża przy ul. Szersznika w Cieszynie. 
Przeprowadzka, bezładne zmagazynowanie i rozkradanie książek przyczyniły się 
do poważnego zniszczenia księgozbiorów, jednak dzięki zabiegom ówczesnego 
dyrektora Muzeum Wiktora Kargera decyzję o ich całkowitym unicestwieniu udało 
się odwlec i w 1945 r. powróciły one do gmachu Muzeum. Nowy kierownik 
placówki L. Brożek natychmiast podjął prace nad porządkowaniem zbiorów, 
niełatwe wobec trudności lokalowych i faktu całkowitego przemieszania książek
0 różnej proweniencji.

W 1960 r. księgozbiór Czytelni Ludowej (wraz z księgozbiorami L. J. Szersznika, 
J. I. Kraszewskiego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Tadeusza Regera
1 częścią księgozbioru muzealnego) przekazano Bibliotece Śląskiej w Katowicach 
jako jej terenowy Oddział Zabytkowy. W drugiej połowie lat 70. w ramach 
koncepcji łączenia wchodzących w jego skład księgozbiorów wydzielono z nich 
część zasobu, tworząc dwa duże zespoły: wydawnictw zwartych nowych oraz 
wydawnictw ciągłych. Akcja ta nie została jednak doprowadzona do końca, 
konsekwencją czego jest obecne formalne rozbicie księgozbioru Czytelni Ludowej.

W 1988 r., po zrzeczeniu się przez Bibliotekę Śląską kurateli nad cieszyńskimi
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księgozbiorami historycznymi, zostały one powierzone Bibliotece Miejskiej w Cie
s z y n ie  jako jej Oddział Zabytkowy, a od 1994 r. stanowią część nowo utworzonej 
Książnicy Cieszyńskiej. Księgozbiór Czytelni Ludowej liczy obecnie 15511 wolumi
nów nowych druków i czasopism (w tym 2902 wol. w utworzonych przez Bibliotekę 
Śląską zespołach druków zwartych i ciągłych), 2176 wol. starodruków, 7 wol. 
inkunabułów, 4 jednostki rękopisów (w tym 2 zinwentaryzowane w utworzonym 
wiatach 80. zespole archiwaliów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej), oraz 
39 wol. druków i 5 jednostek rękopisów nie zinwentaryzowanych, opatrzonych 
pieczęciami Biblioteki Czytelni Ludowej. Stan książek nie jest dobry, do czego 
przyczyniły się liczne przeprowadzki, a także zalanie części księgozbioru Oddziału 
Zabytkowego na skutek pęknięcia kaloryfera w 1987 r. Zalaniu uległo wówczas ok. 
1000 woluminów, w tym 273 dzieła z księgozbioru Czytelni Ludowej (w większości 
stare druki)120.

„Może z czasem biblioteka Czytelni Ludowej doczeka się fachowego opracowania, 
jako piękny przykład i dowód rozwoju kultury polskiej w najtrudniejszym dla Polski 
okresie"171 — należy mieć nadzieję, że to, wielokrotnie już formułowane życzenie, 
doczeka się jak najszybszej realizacji.
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: z y t e l * : i a  l u : g \v ;  w c i e s z y ć

Biciicteka im. Bagieńskich.
Pieczęcie używane przez Czytelnię Ludową.

Przypisy

1 Ustawy Towarzystwa Cieszyńskiego dla wydoskonalenia się w języku polskim, 
Cieszyn 1848.

2 Źródła podają kilka różnych wersji nazwy biblioteki: Biblioteka Kraju Cieszyńskiego 
(zob. Ustawa dla biblioteki kraju Cieszyńskiego. Cieszyn 1849), Biblioteka Polska dla Ludu 
Kraju Cieszyńskiego, Biblioteka Ludu Kraju Cieszyńskiego (obu tych nazw używał 
P. Stalmach, zob. Pamiętniki Pawła Stalmacha. Cieszyn 1991, s. 120,121, przy czym nazwa 
ostatnia spotykana jest częściej - m. in. w księdze inwentarzowej księgozbioru i na naklejkach 
umieszczanych w książkach).

3 Ustawa dla biblioteki..., par. 3. „Własność tej bibljoteki nadano ludowi kraju
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Cieszyńskiego głównie z tego względu, ponieważ się zdawało, że możliwe późniejsze prądy 
przeciwnarodowe nie tak łatwo zdobędą się na tę niesprawiedliwość, aby się targnąć na 
własność całego kraju”. Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały notarjusza w Cieszynie. Wyd. J. St. 
Bystroń. Katowice 1931, s. 93.

4 „[...] kraj ma prawo obierania osobnego Opiekuna biblioteki, który w czynnościach 
wydziału względem biblioteki, głos mieć może”. (Ustawa dla biblioteki..., par. 8).

5 „Uczęstnicy samej biblioteki wybiorą większością głosów zastępcę swojego, który 
może głosować w prowadzeniu spraw biblioteki” (Ustawa dla biblioteki..., par. 7).

6 Ustawa dla biblioteki..., par. 10.
7 Ustawa dla biblioteki..., par. 2.
8 Ustawa dla biblioteki..., par. 15.
9 Wszystkie wymienione w niniejszym artykule księgi inwentarzowe i katalogi Czytelni 

Ludowej znajdują się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.
10 Pamiętniki Pawła Stalmacha, s. 121.
11 „Szczególnie księgarz Jan Milikowski we Lwowie [...] jako rodowity Ślązak przyczynił 

się nie tylko swoim darem, ale także uzyskaniem sporej liczby książek od innych księgarzy 
lwowskich”. Pamiętniki Pawła Stalmacha... s. 121.

12 „Imiona dobroczyńców biblioteki do osobnej księgi się wpisują”. (Ustawa dla 
biblioteki..., par. 5).

13 Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa [i in.] 1972, s. 373.
14 Data na podstawie: Pamiętnik Czytelni ludowej na Szląsku Austriackim wydany 

z powodu 25-letniego jej jubileuszu. Cieszyn 1887, s. 61. Prawdopodobnie doszło wówczas 
tylko do oficjalnego przekazania książek, które faktycznie Andrzej Kotula przekazał Czytelni 
Polskiej w 1848 r .(zob. list A. Kotuli do A. Cinciały datowany 2.12.1848 r.: „...wydział 
Czytelni potwierdził spis wszystkich odebranych książek, które się Czytelni oddawąją na 
pojczki z tem, iż je nazad wróci, jak skoro na naszem gimnazjum się ukonstytuje towarzystwo 
uczących się języka polskiego...”). W zamian za przekazanie księgozbioru uczniowie
gimnazjum otrzymali prawo bezpłatnego korzystania z biblioteki Czytelni Polskiej. Jednak
już wkrótce w związku z przekazaniem biblioteki doszło do kontrowersji między członkami 
Towarzystwa: „Na co zbierali wszyscy, z tego sobie Stalmach chce niby zrobić bibliotekę 
podręczną, a żadnej gotowości nie pokazuje usłużyć nią gościom” (list A. Kotuli do A. 
Cinciały z 15.12.1848 r.). Oba cytowane wyżej listy zob. [w:] Korespondencja Pawła 
Stalmacha. Oprać. I. Homola, L. Brożek. Wrocław [i in.] 1969, s. 27-28.

15 „Już mi się podarzyło zebrać u Słowianów we Wiedniu dla Waszej biblioteki 
dosyć ksiąg. [...] Pisałem też dla tego do Preszburga, gdzie zaś słowiańscy studenci, zebrawszy 
dużo słowieńskich i serbskich ksiąg, odesłali mi je przez pana Sztura...” (list P. Stalma
cha do kolegów w Cieszynie datowany 22.10.1847 [w:] Korespondencja Pawła Stalmacha .., 
s. 21).

16 Pamiętnik dra A. Cinciały..., s. 47— 50.
17 Pamiętnik dra A. Cinciały..., s. 75.
18 M. Pawłowiczowa: Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 

1740-1920. Katowice 1986, s. 91.
19 M. Fazan: Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48— 1920. 

Wrocław 1992, s. 47.
20 Por. np. Pamiętnik dra A. Cinciały, s. 190, Pamiętnik Czytelni ludowej, s. 61.
21 J. Konieczny: Pierwsza polska biblioteka. „Kalendarz Cieszyński” 1986, s. 36.
22 Ustawa dla biblioteki..., par. 15.
23 M. Fazan: Polskie życie kulturalne..., s. 58.
24 Zapis proweniencyjny w książce: L.Ariosto:Orland szalony. Kraków 1799.T. 1 (sygn. 

CL 303).
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23 „Każdy uczęstnik ma prawo wpisać imię swoje do pamiętnej księgi” . Ustawa dla 
biblioteki..., par. 5.

24 Ustawa dla biblioteki..., par. 4.
27 „Tygodnik Cieszyński” 1848 nr 29.
28 „Tygodnik Cieszyński” 1848 nr 4.
29 Cytat za J. Londzin: Przyczynki do historji ruchu narodowego w Księstwie 

Cieszyńskiem [w:] Księga o Śląsku. Cieszyn 1929, s. 127.
30 Pamiętniki Pawła Stalmacha, s. 122.
31 M. Fazan: Polskie życie kulturalne..., s. 62.
32 M. Fazan: Polskie życie kulturalne..., s. 60.
33 „Tygodnik Cieszyński” 1849 nr 4.
34 Pamiętniki Pawła Stalmacha, s. 150.
35 Pamiętniki Pawia Stalmacha, s. 121— 122.
36 M. Fazan: Polskie życie kulturalne..., s. 66.
37 Inwentarz obejmuje numery 1—601, 615—775 (do 1855 r.), 776—809 (1863— 1866?). 

Pomiędzy numerami 775 i 776 znajdują się protokoły: przejęcia zbiorów przez Fundację L. J. 
Szersznika (z 15.04.1855 r.) oraz ich rewindykacji przez Czytelnię Ludową (z 2.09.1863 r.).

38 Błędnie identyfikowanej w opracowaniach jako „katalog Szersznika” (zob. M. 
Pawłowiczowa: Książka polska..., s. 91, M. Fazan: Polskie życie kulturalne..., s. 61).

39Ustawa dla biblioteki..., par. 5.
40 Opracowania podają również datę 1854 r. (zob. np. J. Londzin: Polskość Śląska 

Cieszyńskiego. Cieszyn 1924, s. 113).
41 Programm des k.k. katholischen Gymnasiums in Teschen fur das Schuljahr 1864, s. 49. 

J. Galicz podaje datę 15.07.1855 r. (J. Galicz: Z minionych lat. Przyczynek do historii ruchu 
narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 1927, s. 74).

42 Programm des k.k. katholischen Gymnasiums..., s. 50.
43 31.05.1861 r. Rząd Krajowy w Opawie zatwierdził statut Czytelni Ludowej; 

15.09.1861 r. komitet przygotowawczy wydał odezwę informującą o powstaniu Czytelni, 
a uroczyste otwarcie nastąpiło 7.12.1861 r. (Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 94).

44 L. Brożek: Cieszyn jako ośrodek życia narodowego [w:] Cieszyn. Zarys rozwoju 
miasta i powiatu. Pod red. J. Chlebowczyka. Cieszyn 1973, s. 193.

45 E. Grim: Paweł Stalmach. Jego życie i działalność w świetle prawdy. Cieszyn 1910, s.
92.

46 E. Grim: Paweł Stalmach, s. 92-93.
47 I. Homola: Tygodnik Cieszyński i Gwiazdka Cieszyńska pod redakcją Pawła 

Stalmacha 1848-1887. Katowice [i in.] 1968, s. 392.
48 Z Poznańskiego dary książkowe dla księgozbioru Czytelni Ludowej i innych bibliotek 

na Śląsku Cieszyńskim sprowadzane były za pośrednictwem Józefa Chociszewskiego. (C. 
Mykita-Glensk: Józef Chociszewski a Śląsk. „Studia Śląskie” t. 53, s. 34).

49 Księgarze warszawscy przekazali w początkowym okresie działania Czytelni ogółem 
ponad 500 tomów, w znacznej części za sprawą W. L. Anczyca: „On bowiem w przejeżdzie 
podczas lata zwiedziwszy naszą okolicę i poznawszy ubóstwo naszej Czytelni wyjednał tak 
znakomitą pomoc. Dopomógł mu zaś w tej sprawie nasz krajan p. Broda, będący tv księgarni 
w Warszawie. „Gwiazdka Cieszyńska” 1861 nr 51; por. również listy W. L. Anczyca do P. 
Stalmacha [w:] Korespondencja Pawła Stalmacha, s. 54, 63.

50 Por. np. list redakcji „Tygodnika Mariańskiego” w Piekarach do P. Stalmacha 
z 20.09.1849 w sprawie wymiany publikacji (Korespondencja Pawła Stalmacha..., s. 31).

51 Słownik pracowników..., s. 594.
52 Por. np. list J. Milikowskiego do P. Stalmacha z 25.04.1849 [w:] Korespondencja 

Pawła Stalmacha..., s. 29.
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53 J. Wantuła: Książki i ludzie. Kraków 1956, s. 113.
54 Słownik pracowników..., s. 373.
55 Słownik pracowników..., s. 667.
56 Por. listy W. L. Anczyca do P. Stalmacha: „U Natansona Buchhalterem jest Broda, 

wasz Krajan rodem z Cieszyna, ten aż do łez się rozrzewnił, gdym mu powiedział, że 
zwiedziłem wasze miasto”, „Napisz pan list do p. Brody, Cieszyniaka, zarządzającego 
księgarnią Nathansona osobno, bo was kocha serdecznie i pomagał mi w staraniach”. Oba 
cytowane listy zob. [w:] Korespondencja Pawła Stalmacha..., s. 54, 63.

57 Programm des k.k. katholischen Gymnasiums..., s. 49. J. Galicz podaje numer 
rozporządzenia jako 588 (J. Galicz, Z minionych dni..., s. 74).

58 Według danych Fundacji L.J. Szersznika przekazano Czytelni Ludowej 607 dziel 
w 837 wol. (w tym 499 dzieł w 693 wol. zinwentaryzowanych w inwentarzach Fundacji L. J. 
Szersznika), zob. Programm des k.k. katholischen Gymnasiums... s. 50. Opracowania podają 
również inną liczbę: w 1863 r. miała Czytelnia Ludowa przejąć 576 dzieł w 830 wol., a w 1865 r. 
—  27 tytułów czasopism (J. Konieczny: Pierwsza polska biblioteka, s. 36). Zwrot książek 
z Fundacji L. J. Szersznika prawdopodobnie następował etapami, bowiem w 1864 r. 
„Gwiazdka Cieszyńska” pisała: „Z powodu, że niektóre książki znajdują się jeszcze 
w rzeczonym zakładzie [Bibliotece Fundacji L. J. Szersznika], nie było dotychczas można 
książki te uporządkować” (Sprawozdanie z rozpraw walnego zgromadzenia członków 
„Czytelni Ludowej”... „Gwiazdka Cieszyńska” 1864 nr 6).

59 Związki ofiarodawcy ze Śląskiem Cieszyńskim rozpoczęły się zapewne w czasie pobytu 
A. Cinciały w charakterze guwernera w posiadłości Dzieduszyckich w Krakowie (zob. 
Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 69).

60 I. Bagieński wspierał finansowo m.in. Macierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego 
(Pamiętnik dra A. Cinciały.., s. 141).

61 Sprawozdanie z czynności wydziału Czytelni ludowej w Cieszynie za rok 1896. 
[Cieszyn 1897] s. 11;T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej w Cieszynie 1861-1911. Cieszyn 
1912, s. 28. W opracowaniach (F. Zahradnik: Czytelnia Ludowa w Cieszynie. „Zaranie 
Śląskie” 1963 z. 2, s. 157, M. Fazan: Polskie życie kulturalne..., s. 74) podawane jest nazwisko 
Stonawska.

62 B. Orszulik: Działalność kulturalno-oświatowa [w:] Polskości bastion. Szkice z prze
szłości Macierzy. Praca zbiór, pod red. Roberta Danela. Cieszyn 1985, s. 112. Na obecnym 
etapie opracowania księgozbioru Czytelni Ludowej, wobec braku kartotek proweniencyj- 
nych, sprawdzenie tej informacji okazało się niemożliwe.

63 Dokładny wykaz podaje A. Kawecka-Gryczowa [w:] A. Kawecka-Gryczowa: Inwen
tarz inkunabułów bibljotek cieszyńskich. „Zaranie Śląskie” 1936 z. 2, s. 93.

61 Wobec rozbieżności przytaczanych w literaturze danych trudno dokładnie podać liczbę 
rękopisów. Ok. 1910 r. zespół liczył 19 jednostek, szczegółowo opracowanych przez 
W. Zycha (W. Zych, Rękopisy Biblioteki Czytelni Ludowej w Cieszynie. Kraków [1910?]).
F. Popiołek podaje „32 rękopisy różnej treści i czasu” (zob. F. Popiołek: Zbiory cieszyń
skie. „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” 1930, s. 222). W inwentarzu 
sporządzonym przez L. Brożka na przełomie lat 20. i 30. XX w. wpisane zostały 2 rękopisy 
nie figurujące w zestawieniu W. Zycha. W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej znajduje się ponadto 
1 rękopis pochodzący z Czytelni Ludowej, a nie ujęty w żadnym z powyższych zestawień.

65 Wydaje się, że fachowa literatura rolnicza cieszyła się wśród czytelników największą 
popularnością, por. fragment przemówienia P. Mamicy, w następujący sposób zachęcającego 
do korzystania z Biblioteki Czytelni Ludowej: „...podaje nam Czytelnia także sposoby 
kształcenia się w naszym zawodzie rolniczym, dostarczając nam dzieł i pism, tyczących się 
udoskonalenia rolnictwa, co stosownie do teraźniejszego czasu i potrzeb naszych koniecznie 
niezbędnem być się okazuje” . „Gwiazdka Cieszyńska” 1861 nr 50.
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“ K. Hławiczka: Nieznany kancjonał z nutami z XVI wieku ze zbiorów Biblioteki 
Śląskiej w Cieszynie, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Katowicach nr 11. Katowice 1974, s. 71— 131.

67 Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 138; Sprawozdanie Wydziału Czytelni Lu
dowej w Cieszynie za czas od 4 marca 1901 do 9 marca 1902. „Gwiazdka Cieszyńska” 1902 
nr U-

68 „...ofiarował jej redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” różne nadsyłane mu czasopisma, 
po zrobieniu z nich redakcyjnego użytku”. (Pamiętnik Czytelni ludowej..., s. 41).

® Sprawozdanie z rozpraw walnego zgromadzenia członków „Czytelni Ludowej”... 
„Gwiazdka Cieszyńska” 1864 nr 6.

70 T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej..., s. 13.
71 Pamiętnik Czytelni ludowej..., s. 10.
72 Sprawozdanie z czynności Czytelni ludowej w Cieszynie przez Wydział za rok 1868 na 

walnem zgromadzeniu dnia 23 stycnia 1869 złożone. [Cieszyn 1869] za rok 1868.
73 „Gwiazdka Cieszyńska” 1878 nr 3.
74 „Gwiazdka Cieszyńska” 1878 nr 5.
75 Dokładnie zanalizowany przez Wojciecha Zycha (zob. W. Zych: Rękopisy Biblioteki 

„Czytelni Ludowej” w Cieszynie. Kraków [1910] oraz W. Zych, Mitteilungen von Hand- 
schriften der Teschner polnischer Volksbibliothek. „Zeitschrift fur Geschichte und Kultur 
geschichte Schlesiens” 1921, s. 41—43).

76 Pamiętnik Czytelni ludowej..., s. 20.
71 „Gwiazdka Cieszyńska” 1861 nr 50.
78 „Gwiazdka Cieszyńska” 1861 nr 3.
75 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863 nr 5.
80 „Gwiazdka Cieszyńska” 1862 nr 2.
81 F. Zahradnik: Czytelnia ludowa w Cieszynie
82 M. Janik: Wspomnienia cieszyńskie [w:] Księga o Śląsku, s. 31—32.
83 L. Brożek: Cieszyn jako ośrodek..., s. 193.
84 P. Stalmach: W obronie własnej. „Gwiazdka Cieszyńska” 1887 nr 44, s. 446.
85 „Bibliotekarz [...] prowadzi [...] metrykę, katalogi i zapisy”. „Tymczasowa instrukcja” dla 

bibliotekarza i członków Czytelni Ludowej... par. 2. pkt. 2. „Gwiazdka Cieszyńska ”1862 nr 2.
86 T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej..., s. 29— 30.
87 P. Stalmach: W obronie własnej, s. 442.
88 „kanonik żałował, iż dał bibliotekę swoją w tak lekkomyślne ręce, a zamierzonego czy 

też obiecanego wyposażenia bibljoteki jakimś funduszem nie uczynił, tak, że na Czytelnię 
spadł ciężar utrzymywania lokalu potrzebnego i szaf, a ciężar ten na siły nasze był za wielki, 
chociaż dar ten był dla nas bardzo cenny”. Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 140.

89 E. Grim: Paweł Stalmach..., s. 93,
90 „...umieszczona została ta bibljoteka w pakach na strychu, gdzie nie mogła ponieść 

szkody, tylko przed ogniem nie była ista. Radzono, gdzie i jakby te bibljotekę umieścić — ale 
nie uradzono, bo Czytelnia nie była w stanie ponieść kosztów jednego pokoju na umieszczenie 
bibljoteki i sprawienia potrzebnych sza f’. Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 141.

91 Wydaje się, że należy ostrożnie traktować wysuwane w czasie konfliktu z zarządem 
Czytelni zarzuty P. Stalmacha o poważne zaniedbywanie księgozbioru: „Pewnego razu 
znajduję w Czytelni kupę pism i druków, które przeznaczono do śmieci. Zpomiędzy tych 
wydobywam dużą księgę, była to „mapa Polski” [...] którą książę Czartoryski w Paryżu wydał 
i egzemplarz ten wraz z innemi książkami dla redakcji Gwiazdki ofiarował, a które ja przy 
założeniu Czytelni dla tejże przeznaczyłem. Zwracam na to uwagę, odpowiadają mi: to śmieci, 
co tam jakiś atlas niepotrzebny. [...] Taką znajomością i oceną książek odznaczały się 
wydziały”. P. Stalmach: W obronie własnej, s. 446.
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92 T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej..., s. 23.
93 Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 141— 142.
94 Sprawozdanie z czynności Wydziału Czytelni Ludowej w Cieszynie za rok 1892.

[Cieszyn 1893], s. 4.
95 Sprawozdanie z czynności... za rok 1896, s. 4.
96 Sprawozdanie z czynności... za rok 1896, s. 4.
97 T. Dyboski, Pamiętnik Czytelni Ludowej..., s. 33.
98 Fragmentarycznie zachowany do dziś, ponieważ opracowany w okresie międzywojen

nym przez Ludwika Brożka nowy katalog kartkowy Czytelni Ludowej w części spisany został 
na odwrocie kart tego katalogu.

99 Sprawozdanie za czas od 4 marca 1901 do 9 marca 1902.
100 Prawdopodobnie introligatora Franciszka Polaczka (1884— 1910).
101 T. Dyboski: Pamiętnik „Czytelni Ludowej...”, s. 35.
102 W. Zych: Rękopisy Biblioteki Czytelni Ludowej..., s. 4.
103 W literaturze podawana jest również data 1901, kiedy formalnie zawarta została

umowa najmu —  Sprawozdanie... za czas od 4 marca 1901 do 9 marca 1902.
1M Sprawozdanie z czynności wydziału Czytelni Ludowej w Cieszynie za rok 1899 

[Cieszyn 1900], s. 3.
105 L. Brożek: Zbiory cieszyńskie, s. 76.
106 „Gwiazdka Cieszyńska” 1901 nr 10.
107 „Gwiazdka Cieszyńska” 1902 nr 25.
108 T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej..., s. 29. Jeśli przyjąć powyższą tezę, 

niewyjaśnione pozostają jednak liczne notatki na marginesie pierwszego inwentarza Czytelni 
Ludowej o treści: „29.7.95 dano do wypożyczalni bezpłatnej z zastrzeżeniem zwrotu”.

109 T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej..., s. 29.
110 „Wydział cieszyńskiej Czytelni Ludowej postanowił obok już istniejącej otworzyć 

bibliotekę nowości [...] Biblioteka nowości jest dostępna dla wszystkich” (,,Poseł Ewangeli
cki” 1911 nr 15).

111 F. Zahradnik: Czytelnia Ludowa w Cieszynie, s. 158.
112 M. Pawłowiczowa: Książka polska..., s. 135.
113 Dane na podstawie notatek w inwentarzu „Romanse i powieści”.
114 Prośbę taką wniósł ks. P. Matuszyński, wikary z Zebrzydowic, „by z powodu, że lud 

w jego wiosce wielką objawia chęć do czytania, Czytelnia Ludowa wsparła go w zamiarze 
założenia biblioteczki, przeznaczając na ten cel dziełka, które Czytelnia Ludowa w kilku 
egzemplarzach posiada”. Sprawozdanie z rozpraw walnego zgromadzenia członków „Czyte
lni Ludowej”... „Gwiazdka Cieszyńska” 1864 nr 6.

115 „Gwiazdka Cieszyńska” 1865 nr 40, 1887 nr 44.
116 „Poseł Ewangelicki” 1922 nr 14.
117 F. Popiołek: Zbiory cieszyńskie, s. 222.
118 A. Kawecka-Gryczowa: Wrażenia z bibliotek cieszyńskich. „Zaranie Śląskie” 1936 z. 

2, s. 88.
119 N a przełomie lat 20 i 30. XX w. (praca nad 1 tomem inwentarza —  według zawartej 

w nim rękopiśmiennej notatki L. Brożka ukończona została 31.08.1929 r.). B. Orszulik 
podaje, że księgozbiór Czytelni Ludowej został opracowany i skatalogowany w 1925 r., 
jednak nie udało się dotrzeć do potwierdzających tę informację źródeł (zob. B. Orszulik, 
Działalność kulturalno-oświatowa, s. 112).

120 A. Wątroba: Awaria centralnego ogrzewania w Oddziale Zabytkowym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Cieszynie i jej skutki (maszynopis w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej).

121 F. Zahradnik: Czytelnia Ludowa w Cieszynie, s. 159.
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