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Tadeusz Reger w opiniach 
jemu współczesnych

Mija 60 rocznica śmierci Tadeusza Regera (1872— 1938) — działacza robot
niczego, narodowego i oświatowego, długoletniego posła do sejmu austriackiego 
i polskiego, redaktora i publicysty, człowieka wielce zasłużonego dla ziemi 
cieszyńskiej. Przybył tu  z K rakowa w 1895 r. i pozostał aż do śmierci, poświęcając 
wszystkie swe siły i zdolności licznej rzeszy polskich robotników.

Na temat jego różnorodnej działalności wielokrotnie pisano w wydawnictwach 
naukowych i popularnych. Biogram T. Regera został zamieszczony w encyk
lopediach i słownikach biograficznych1. Jeszcze za jego życia ukazało się wiele 
wspomnień mu poświęconych, również po śmierci współtowarzysze jego poczynań 
upamiętniali działalność tego nadzwyczaj aktywnego człowieka, zaangażowanego 
w sprawy narodowe i społeczne2.

Tadeusz Reger był niemal przez pół wieku osobą publiczną, znaną doskonale 
zarówno strefom rządzącym, jak  i tysiącom robotników. Poprzez działalność 
redaktorską i publicystyczną w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim oddziaływał 
systematycznie przez wiele lat na czytelników gazet robotniczych. Jako prelegent
1 mówca na licznych zebraniach i wiecach, stal się z czasem bardzo popularny, 
obdarzony szacunkiem i uznaniem. Robotnicy nazywali go często „naszym Tadeu
szem”3, a szukający pomocy zwracali się do niego „obrońco ludu pracującego”4.

Zestawiając fragmenty wypowiedzi osób, które go znały, ukazując zarówno 
opinie jemu bliskich, jak  i przeciwników, zarysowuje się oryginalna postać 
Tadeusza Regera. Wyróżniał się bowiem wśród innych wyjątkowym zaangażowa
niem w sprawy robotników i polskości ziemi cieszyńskiej, ale też barwną 
osobowością.

Zachowały się wspomnienia jego przyjaciół dotyczące początków  działalności, 
Oto jeden z przykładów opisujący przyjazd T. Regera ze Śląska Cieszyńskiego do 
Krakowa: ,.Pewnego dnia przechodząc przez rynek krakowski linią A — B ujrzałem
2 daleka wysokiego mężczyznę, z szerokim, czarnym kapeluszem na głowie, 
H’ wysokich butach, na plecach zarzucona czarna peleryna sięgająca do kostek, 
a w rękach gruby kij. Wzrok wszystkich byl zwrócony na tę dziwną i niespotykaną
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postać. [...] Macie przed sobą pierwszego polskiego misjonarza socjalistycznego, 
który porzucił piękny Kraków i poszedł na Śląsk na trudną pracę siewcy nowej, 
wielkiej idei"5.

Kolejny fragment wspomnień dotyczy również początków działalności T. Re- 
gera „...Polska Socjaldemokratyczna Partia Galicji i Śląska wydelegowała wówczas 
na Śląsk [w 1895 r. — L. 5.] młodego, wytrawnego i agitacyjnie uzdolnionego Tow. 
Regera Tadeusza, który też podjął się trudnej pracy wśród ludu śląskiego, urządzał 
w porozumieniu z  naszymi towarzyszami we wszystkich miejscowościach zgromadze
nia wyborcze i swoją wymową i zdolnością pozyskał zaufanie i serca naszych 
towarzyszy, którzy mu w tej żmudnej pracy chętnie pomagali

Działalność socjalistyczna T. Regera na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęła się pod 
koniec XIX w. i wówczas wielu właścicieli fabryk zaczęło obawiać się nowych 
poglądów kojarzonych ze strajkiem, co znalazło wyraz również w miejscowej 
prasie. W „Gwiazdce Cieszyńskiej” nazywano T. Regera „socjalistycznym agitato
rem i burzycielem chrześcijańskiego porządku'n

Obserwowano jego działalność i każde posunięcie było komentowane na łamach 
prasy. „Wieniec Polski” pod redakcją ks. Stojałowskiego również agresywnie 
reagował na coraz większą popularność idei socjalistycznych wśród robotników. 
Oto fragment artykułu opisującego przywódcę socjaldemokracji cieszyńskiej: „ . . .p .  
Reger z  wściekłą pianą na ustach rzucać się zaczął na wszystkich i na wszystko, co ze 
socjalną demokracją nie idzie ręka w rękę'*

„Równość” , a potem „Robotnik Śląski” wobec tej krytyki nie pozostały 
obojętne, toteż we wszystkich wymienionych gazetach, często pojawiają się 
wzajemne oskarżenia, przeważają emocje i ścieranie się różnych poglądów, a nie 
obiektywna prezentacja faktów.

Po dziesięciu latach pracy na ziemi cieszyńskiej pisano o nim następująco:...” 
Działalność p. Regera na Śląsku datuje się nie od dzisiaj, więc też zyskał wśród ludu 
roboczego niesłychaną popularność, miłość i szacunek. Pospolicie nazywają go 
„Tadeuszem" i w prawie całym zagłębiu ostrawsko-karwińskim, nie znajdzie 
robotnika, któryby go nie znał i nie ocenił. A popularność, tę, zdobył sobie nie tylko 
przez sam czas swojej działalności, ale przede wszystkim przez ogromną ruchliwość, 
prawość w postępowaniu i szczere umiłowanie sprawy robotniczej, której poświęci 
wszystkie swoje siły i może lepszą społeczną karierę

N a przełomie lat 20 i 30-tych, w okresie kryzysu gospodarczego, Tadeusz Regei 
był obecny, podobnie jak i we wcześniejszym okresie, na wielu zebraniact 
robotniczych i tak zapamiętał go jeden z uczestników, który później poznał gc 
osobiście i pisał kilkakrotnie o nim w regionalnych periodykach: „ Tadeusza Regerc 
nie znalem w 1929 r., ani nie słyszałem, ale przy wypowiadaniu jego nazwiska prze: 
robotników ustrońskiej fabryki wyczuwało się szacunek i poważanie. Nazwisko 
Regera było głośne i znane, jako wybitnego polityka i parlamentarzysty na Śląsku, 
łączyło się przecież z walką klasy robotniczej o lepsze jutro. [...] Zobaczyłem Regeri 
z bliska. Silny, tęgi, średniego wzrostu, z  dużym nosem, sumiastym wąsern, 
szlacheckimi rysami i okularami na nosie. Referował z pamięci, podnosił glo\ 
i rozgrzewał. Słowa brzmiały coraz mocniej, a jedynie przy podawaniu liczb zagląda 
do swoich zapisów"10
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Ten sam autor — Józef Pilch, w 20 lat po śmierci Regera pisał następująco: „ Kim 
bvl Reger dla klasy robotniczej Śląska, tego starszym tłumaczyć nie trzeba. [...] 
Niespotykane poświęcenie, stanowczość i odwaga wyrabiają mu ogromny autorytet 
i o d t ą d  staje się niezłomnym wodzem robotników Śląska Cieszyńskiego, poświęcając 
tej pracy wszystkie swe siły

Bezpośrednio po śmierci T. Regera D orota Kłuszyńska —  socjalistka, pisała
0 jego dokonaniach w artykule zatytułowanym „Tadeusz Reger — rycerz 
niezłomny” . Oto fragment: ,,..i to jest największą zasługą Regera, że wskazał 
poLikiemu proletariatowi drogę do Polski. Z  całym zaparciem o głodzie i chłodzie 
przemierzał wzdłuż i wszerz ziemię śląską, trzy i cztery zgromadzenia dziennie nie 
należały do wyjątków, wprost nie można było nadążyć za pracą tow. Regera."12

Kolejny artykuł, który ukazał się bezpośrednio po jego śmierci oceniał go 
następująco: „...ześp. Tadeuszem Regerem wstąpił do grobu ostatni ze starej gwardii 
budzicieli poLikości na Śląsku Cieszyńskim. [...] Był rzadkim u nas typem polityka
1 działacza bezinteresownego, o rękach czystych" l3

Nie wszystkie drukowane opinie i wspomnienia osób pamiętających działalność 
Tadeusza Regera zostały tu przytoczone. Ze względu na dużą ilość materiału 
byłoby to niemożliwe. Wybrano niewielkie fragmenty wspomnień, aby zaprezen
tować więcej autorów, przez co zestaw ocen działalności T. Regera staje się bardziej 
obiektywny.
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