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Tegoroczne spotkanie w ramach 12 Istebniańskich Zaduszek dla wielu miało wymiar 
szczególny. Małgorzata Kiereś wspominała śp. Rafała Wałacha, folklorystę, pedagoga, 
muzyka. Jego pamięci poświęcony był koncert Kapeli Wałasi. 

 

Od 12 lat, 2 listopada Zbigniew Wałach organizuje Zaduszki Istebniańskie. Tegoroczne miały 
wymiar osobisty. Kapela Wałasi zagrała koncert ku pamięci kuzyna - Rafała Wałacha. 
Wcześniej Małgorzata Kiereś, dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, wspomniała tego 
wybitnego folklorystę, muzyka i pedagoga, który "umarł na przekór wszystkiemu". - Rafała 
Wałacha znałam, choć nie bezpośrednio, z powodu wspomnienia jego osoby tu jestem. Warto 
było przyjść. Myślę, że teraz będę co roku uczestniczyć w tych spotkaniach - przyznała po 
spotkaniu Elżbieta Krężelok z Istebnej. ………………….. 
…………………………….. 
Małgorzata Kiereś wspomina śp. Rafała Wałacha 
Rafał Wałach pracował w naszym muzeum króciutko. Jego miłość do muzyki, do folkloru, 
była tak duża, że 8 godzin za biurkiem w pracy, było dla niego trudne. Dla mnie osobiście nie 
było i na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma na istebniańskiej ziemi osoby, która w tak doskonały 
sposób wytłumaczyła publicznie, pokazała, udokumentowała i zilustrowała problem zapisu 
gwary. Łączył to z wiedzą, jaką zdobył jako filolog klasyczny, językoznawca. Miał także 
podstawy muzykologii, znał się na nutach, potrafił zrobić transkrypcję muzyczną. Grał na 
organach, które szczególnie kochał.  
 
Starał się "wyczyścić" problem złego zapisu gwary. Często zapis nie odpowiadał wartości tej 
gwary, a właśnie w zapisie upatrywał jej wartość. Jeśli fonetycznie potrafimy oddać 
labializację - (zjawisko zaokrąglenia warg przy artykulacji samogłosek lub spółgłosek - 
przyp. red.), "r" frykatywne (taka spółgłoska szczelinowa, która zachowała charakter głoski 
wibracyjnej - przyp. red.), wymianę dwuznaków, wszystko będzie miało większy sens. Był w 
tym mistrzem. Pisywał do gazetki istebniańskiej, utrzymywał kontakt ze środowiskiem 
akademickim, choć nie pracował naukowo.  
 
Poszukiwał pieśni, które miały autentyczny, stary zapis. Wszystkim zwracał uwagę na pieśni 



zapisane na przełomie XIX i XX wieku. Pokazywał, zachęcał do ćwiczenia i co 
najważniejsze, sam uczył dzieci. Wyłowioną i wyuczona perełka jego jest Rafał Mikołajek, 
który gra na basach, skrzypach i gajdach. Ma nieprzeciętna barwę głosu, zdolności wokalne 
do starego, archaicznego śpiewu.  
 
Rafał Wałach starał się pozyskać pieniądze na gajdy, które byłoby instrumentem 
przystosowanym dla młodych chłopców, ponieważ nie każde dziecko da radę rękami 
dosięgnąć do przedniej fujareczki. Myślał, jak zbudować mniejsze gajdy, na których młody 
człowiek mogłoby uczyć się, żeby potem móc grać na dużych gajdach. 
 
Był mistrzem w noszeniu nieprzeciętnie elegancko, godnie stroju górali istebniańskich. Zrobił 
ogromną rewolucję w kapeluszach istebniańskich. Był taki czas, kiedy górale nosili kapelusz 
z Polkapu ze Skoczowa z opadniętym, klapiącym dnem. Zebrał stare zdjęcia i zawiózł do 
Skoczowa, by na ich wzór przygotowali właściwe kapelusze. Dzięki temu nagle w Beskidach 
pojawiło się kilka wariantów kapeluszy. Kładł nacisk na odpowiednie noszenie guni. 
 
Do tego był osobą, która nie brała pieniędzy za swoją pracę. Imprezy, wydarzenia uświetniał 
za przysłowiowe "Bóg zapłać". Angażował się w pomoc ośrodkom charytatywnym, domom 
dziecka, wszędzie gdzie trzeba było, grał. 
 
Najpiękniejszą odpowiedzią jak ważny był dla tutejszej społeczności był jego pogrzeb. Nie 
chodziło tylko o to, że młody 50-letni człowiek umiera. Wielu ludzi przyszło, aby 
podziękować. Muzykanci, jego wychowankowie stanowili trzon tej grupy. Rafał był bardzo 
dobrym pedagogiem. Tworzył bardzo fajny duet z żoną Moniką, który opierał się o wartość 
domu. Miał szczęście urodzić się i wychować w domu wielkiej inteligencji.  
 
Rozumiał swoje malutkie miejsca na ziemi, kim jest w kulturze. Miał swój świat i zabrał go 
ze sobą.  

 
Rafał Wałach Literacki dorobek górali istebniańskich  
Literacki dorobek górali istebniańskich ( tzn. mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i 
Koniakowa) jest znaczący. Mówiąc o literaturze istebniańskiej, mam na myśli utwory 
przekazywane "z ust do ust", do których należą: „bojtki”, łowiyj żioki”, gawędy i podania oraz 
takie, które zostały utrwalone pismem. Do literatury „pisanej" zaliczam te, które 
rozpowszechniono drukiem lub pozostają w obiegu jako rękopisy bądź maszynopisy. W 
połowie XIX i na początku XX wieku, utwory „ niepisane” trafiły do polskojęzycznych 
periodyków, dzięki temu poszerzył się krąg ich odbiorców. Stało się tak, w zgodzie z 
ówczesną tendencją młodopolską i przez zaangażowanie naszej rodzimej inteligencji 
istebniańskiej, świadomej przemijania dawnej kultury w obliczu gwałtownego rozwoju 
cywilizacyjnego Europy. Nasza inteligencja rozpoczęła trud zbierania pieśni ludowych, 
podań, legend i gawęd z naszego regionu. Możliwości publikowania pojawiły się ok. roku 
1851, gdy zaczęła ukazywać się „GWIAZDKA CIESZYŃSKA”, a od roku 1907 „ ZARANIE 
ŚLĄSKIE”. Oba czasopisma stanowiły forum, gdzie Istebniacy wypowiadali się. 
Najwcześniej zbieranie góralskich „bojtek” rozpoczął Jan Sikora z dworu Kulonki, Swoje 
zbiory przesyłał prof. Sewerynowi Udzieli , ten z kolei dawał je Janowi Stanisławowi 
Bystroniowi, który opublikował je w zbiorze „Pieśni ludowe z polskiego Śląska” /Kraków 
1934. T.I. s. 539./ W ten sposób ocalała i przetrwała najdawniejsza poezja naszego regionu. 
Sikora, oprócz tekstów, notował również melodie tych „bojtek”. Miał po temu kwalifikacje, 
gdyż muzycznie był do tego przygotowany, choćby z tej racji, że spośród wielu 



kandydatów, jacy ubiegali się o pozycję solisty w Operze Wiedeńskiej, on jeden został 
przyj ęty. Spisywał też beskidzkie obrzędy i zwyczaje, które potem przesyłał w 
korespondencji kierowanej do Marii Wysłouchowej. Zwyczaje i pieśni naszego regionu 
gromadził również Paweł Zawada(* 4.XII.1883; + 20.I. 1954 r.), pseud. Sęk. Był 
nauczycielem. Jego pieśni ukazały się w II i III tomie „Pieśni ludowych z polskiego Śląska” J. 
Ligęzy i M. Stoińskiego / Krakow 1938./, Zaś obyczaje i podania ludowe zamieszczał w 
Zaraniu Śląskim. Jest człowiekiem pióra zupełnie zapomnianym przez współczesne 
pokolenie. Zawada był literatem nie tyle utalentowanym, ile pracowitym. Pozostawił po sobie 
wiele rękopisów – materiałów bardzo cennych, wręcz unikatowych – które nie ukazały się 
drukiem. Do takich należy zarys monograficzny p.t. ”Istebniański zakątek”. Zajmuje się w 
nim autor historią osadnictwa w Istebnej i okolicy, ale nie opiera się wyłącznie na 
opracowaniach naukowych, lecz na podaniach ludzi: wyjaśnia nazwiska tu występujące, 
dochodzi ich rodowodu, zajmuje się gospodarką dawną i jemu współczesną, mówi o języku, 
stroju przytacza szereg opowiadań, interesuje go klimat i bogactwa naturalne. W opisach nie 
pomija zagadnień socjologicznych, etycznych, nie unika też własnych refleksji na temat 
moralnej odpowiedzialności pokoleń za odziedziczoną kulturę. W pracy tej widoczny jest 
pośpiech autora. Być może chodziło mu o jak najszybsze wydanie monografii. Poza tym 
spisywał legendy i podania ludowe i sam je literacko opracowywał. „Pod kolybą”,  „Kwiat 
paproci”, „Ostatni dzik” pozostały w rękopisach. W „Zaraniu Śląskim” ukazały się m.in.: 
„Przepowiednie góralskie”, Zagadki góralskie”, „Sotony, nocnice, zmory, hele, panny i 
topielce” . (Zaranie Śląskie, VIII, 2. s. 118-121; IX, 1. s. 36 –38; IX, 2, s. 102 – 105.). W 
rękopisie pozostawił cykl obrazków scenicznych, w cz. I. „ Lenobranie”, „Troczki”, 
„Prządki”; w cz. 2, „W ostatki”, „W lesie”, „W chacie słowackiej”, „Na sałaszu”; w cz. 3, 
„Na Ochodzitej”, „Na Pustkach”, W chacie Jana” „Wygrany zakład”, „Pod kolybą”; w cz.4, 
„na pastwisku”, „Snymby”, „ Wiesieli”. Paweł Zawada pisał językiem literackim, ale 
materiał gwarowy starał się oddać wiernie. Również inni, jak np.: Feliks Nowowiejski- 
znany polski kompozytor, nauczyciel Rudolf Szotkowski, Karol Hławiczka, ks. J. Firla, 
W. Kisza zbierali pieśni ludowe na naszym terenia i zapisywali je, trochę gwarą, trochę 
po polsku. Tradycja nie podaje autorstwa najdawniejszych „bojtek”. Pierwsze zapisy 
odnotowują jedynie wykonawców . Pamięć górali istebniańskich utrwaliła postać Michała 
Juroszka ( * 1864; + 1919.), od Karcha z Bąbolówki, jako znakomitego kompozytora 
przyśpiewek i „bojtek”. Jego autorstwa – wg miejscowych podań – są Istebniański 
dziyweczki, Jak jo umrym, cóż mi docie, Moja miła nie wierzim ci... . Wiele z nich ma 
charakter okazjonalny, jak choćby „Istebniański dziywećki”, która weszła na stałe w repertuar 
góralskiego wesela. Pieśni istebniańskie zazwyczaj mówią o tym, czym żyli ówcześni ludzie: 
o pracy, przyrodzie i miłości. W tej poezji śpiewanej należy doszukiwać się genezy regularnie 
uprawianej twórczości poetyckiej na naszym terenie. Możliwości wzrosły, gdy zdolnym 
góralom udawało się dostać do „szkół”, np. w Cieszynie, Krakowie lub nawet we Lwowie. 
Bez wątpienia, największym z poetów naszej ziemi był Jan Łysek z Jaworzynki, od 
Klimka, pseud. Obuszek. Często, i to bez przesady, nazywany jest przez krytyków 
literatury „beskidzkim Tetmajerem”.  Będąc jeszcze w seminarium nauczycielskim 
opublikował pierwsze humorystyczne gawędy:” Jako gorol lyczył prosiyn ” i „Chłopski 
dowczup”. Pierwsze utwory nawiązywały do rodzinnych stron autora. Pisał o stroju 
góralskim, o przyrodzie, odwoływał się do ludowych wierzeń, np.: w balladzie „Wakacyjne 
pieśni” . Mówi się najczęściej, że łysek pisał swoje utwory gwarą. Nie jest to jednak 
całkowita prawda. Był człowiekiem wykształconym i dlatego poddawał obróbce artystycznej 
nasz język góralski, a z drugiej strony przypadło mu tworzyć w czasach, gdy sytuacja na 
Śląsku Cieszyńskim nie była łatwa. Społeczeństwo lokalne było agitowane przez propagandę 
czeską, niemiecką i polską. Były w tym czasie ostre rozgrywki polityczne o przynależność 
terytorialną Ziemi Cieszyńskiej. Łysek głęboko zaangażował się szerzenie oświaty i budzenie 



patriotyzmu na Śląsku Cieszyńskim, dlatego posługiwał się językiem oczyszczonym z obcych 
naleciałości. Pragnął czystości folkloru i języka ludowego i temu zagadnieniu poświecił swój 
najlepszy utwór „ Śpiący rycerze” , wzorowany na dramacie Wyspiańskiego „Wyzwolenie”. 
„Śpiący rycerze” to lud cieszyński, świadomy swej przynależności narodowej, ale pogrążony 
we śnie. Trzeba go obudzić i poderwać do zamanifestowania polskości. W 1914 r. Łysek z 
zapałem współorganizował Legiony Polskie w Cieszynie, po czym wyruszył na front. Zginął 
5 listopada 1915 r. na Wołyniu. Chociaż krótkie swoje życie związał z Cieszynem, nigdy nie 
wypierał się własnego pochodzenia; z liryku „ Miłość” czytamy takie słowa: „Urosłem na 
chłopskim zrębie,/ na skraju jedlin szumiących;/ słuchałem śpiewów na dębie,/ jakby mą 
duszę czarujących”. /zob. „ Kalendarz dla ewangelików na rok 1932”, s. 87./. Walka o 
świadomość narodową ludu cieszyńskiego nie zakończyła się wraz ze śmiercią 
jaworzyńskiego poety. Agitacja ciągle trwała, nawet po odzyskaniu niepodległości . W tej 
pracy przodował ks. Emanuel Grim (* 1.I. 1883; +18.X. 1950.), pseud. Ślązak. Zanim 
objął probostwo w Istebnej wydał drukiem w 1913 roku „Znad brzegów Olzy” i poemat 
„Ondraszek”. Był literatem wszechstronnym, przede wszystkim jednak poetą. Pozostawił 
ponad 300 wierszy, z których większość pozostaje nie opublikowana. W 1919 roku po raz 
pierwszy ukazują się „Jasełka śląskie” (wydanie drugie 1932 r.) utwór sceniczny najlepiej 
znany góralom. Inne dramaty to: „Wanda”(1932), „Dla ciebie Polsko”, czyli obrona 
Karwiny”(1934). W nich wyraził swój najgłębszy patriotyzm. Motywy ludowe, podania, 
legendy prezentował w Zaraniu Śląskim, np.: „ O Kubie sałaszniku i jego córce 
Dorce”(1929), „Zwyczaje ludowe”(1931). Podania ludowe opracowywał artystycznie i wydał 
we wspólnym , dwutomowym zbiorze pt. „ Znad źródeł Olzy”(1935) oraz „Baśnie z 
Podbeskidzia” (1931). Twórczość okupacyjna i powojenna jest zupełnie nieznana. Podczas 
okupacji ks. Grim przebywał na Podhalu. Twórczości tamtego okresu można zgrupować 
wokół następujących tematów: 1); krajobraz tatrzańsko-podhalański ( zawsze odwołuje się w 
tych wierszach do Śląska i Istebnej, np. w wierszu „Ocknąłem się”); 2), tęsknota za Istebną i 
Śląskiem; 3); religijne i osobiste wyznania – utrzymane w duchu zadumy i smutku. Może 
wywołać u czytelnika zdziwienie tak ponury ton wierszy tego okresu. Mogłoby się wydawać, 
że ks. Grim, tak zaangażowany w ruch patriotyczny, cieszył się uznaniem i szacunkiem. 
Niestety, wroga propaganda Czech, a zwłaszcza Niemiec starała się za wszelką cenę 
zdyskredytować księdza Grima. W jednym z autobiograficznych liryków pisze: „Za parę 
kropli niemieckiej krwi, co po przodkach mam w sercu/swój nie dowierza, a wróg 
drwi,/zowiąc mnie przeniewiercą!/ I skąd te kolce, życia ciernie,/choć serce Polsce służy 
wiernie.../ I choć swój szydzi, a wróg drwi: / Polsce ostatnia kropla krwi”./ Wersy te, to nie 
tylko skarga, ale przede wszystkim wyznanie, wyznanie postawy oddania dla ojczyzny – 
Polski. Tę ideową deklarację potwierdził bogatym i aktywnym życiem. Za twórczość literacką 
został uhonorowany Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Do wybitnych poetów 
istebniańskich należy Jerzy Probosz (* 2.IV. 1901; + 28. V. 1942.), pseud. „Chłop spod 
Gańczorki”, „Góral”. Ukończył jedynie pięć klas szkoły ludowej, lecz czuł ogromny zapał 
do wiedzy, więc dokształcał się sam, a nad jego poczynaniami literackimi czuwał ks. E. Grim. 
Probosz był robotnikiem leśnym, stąd wiele strof dotyczy pracy robotników lub raczej ich 
trudnych warunków pracy. Znajdujemy w nich wiele współczucia dla doli drwali, apeli o 
poprawę pracy, życia, godziwego wynagrodzenia, ośmiogodzinnego dnia pracy. Tym 
problemom poświecił „ To i owo w nowym roku”, „ O wyrównanie doli chłopskiej”. Poza 
tym utrwalał na papierze zanikający folklor wsi góralskich, np. „Niknące zawody”, 
obrzędową „Rano, południe i wieczór w chłopskiej chacie”, „Góralska wigilija w przestrzeni 
30 lat”. Prawdziwy jednak rozgłos przyniosło mu widowisko sceniczne „ Wesele górali 
istebniańskich” z 1929 roku. Bardzo trafnie uchwycił w nim mentalność górali, tradycję, 
przyśpiewki i gwarę. Był też publicystą w „Gwiazdce Cieszyńskiej. W maju 1938 r. otrzymał 
Srebrny Wawrzyn polskiej Akademii Literatury. Literatem, piszącym współczesną gwarą i 



językiem polskim, był Antoni Kretek ( *13.IV. 1910). Był poetą i prozaikiem. Pozostawił 
ok. sto wierszy, zaś prozą liczne gawędy, zapisy zwyczajów, życiorysy rodzin góralskich i 
szereg szkiców historycznych. W poezji jego bardzo częsty jest motyw pracy drwala ( jak u 
Probosza) i gajowego. Wiele miejsca w swej twórczości poświęca mieszkańcom lasu – dzikiej 
zwierzynie. Urzeka w jego prostych strofach wielkie umiłowanie przyrody, głęboki 
humanitaryzm względem zwierząt, który wyraził, np.: w utworach „Śniegołomy”, „Wróg 
lasu”, „Istebniańskie świerki”, „Sarny się żalą”. Pobrzmiewa w tych wierszach dydaktyzm. 
Autor zwraca się do dzieci z prośbą o poszanowanie naturalnego środowiska. Wszystkie 
wiersze o tematyce przyrodniczej zawierają też element krytyki współczesnego podejścia do 
przyrody jako tylko źródła surowców. W poezji podejmuje Kretek tematy historyczne, 
wychwalając czas przeszły jako okres radości, spokoju wewnętrznego, zachwala dawny, 
zdrowy tryb życia, wyraża żal za tym , co przeminęło. Nie brak w jego zwrotkach i 
góralskiego humoru, który przybiera formę moralizatorską: „Smutek górala”, „Ojcowizna”, 
„Kusiciel”. Rocznice i święta państwowe stwarzały okazję do podejmowania tematyki 
patriotycznej („Brzoza płacząca”, „Warszawa”, „Ziemio polska”) i religijnej, której wyrazem 
są koledy, np.: „Dziś nad miastem w Betlejemie”, „Radujmy się chrześcijanie”. Pisał na rożne 
okazje, np.: prymicje, modlitwy, wiersze o tematyce eschatologicznej: „Chodź za mną”, 
„Podziękowanie”, „Prośba”, „Święto zmarłych”, „Rachunek”. W prozie zajmuje się Kretek 
najczęściej historią. Pisze nie tylko o faktach, np.: „Plebiscyt”, lecz również o 
pochodzeniu rodow istebniańskich: Łupieżowców, Kawuloków, Wałachów, opracowuje 
życiorysy: Jana Małysza – nadleśniczego z Istebnej, Jana Kawuloka od Wojtosza, Marii 
Bielesz – ciotki od Kubale. Utrwala na papierze histori ę Gródku, góralskiej muzyki, 
czasów austriackich, partyzantów w naszych Beskidach. W twórczości zawiera szereg 
ciekawostek dotyczących zwyczajów np. „Istebniańskie jarmarki”, „Łod czego powstały 
nowiycki”, wspomina o wydarzeniach zapomnianych, sprawach drobnych, o ludziach, co 
poświecili życie dla Istebnej , np.; Jan Raszyk. Najistotniejsze w jego twórczości jest to, że 
utrwala historię tak, jak widział ją człowiek prosty, zwykły mieszkaniec wsi. W utworach 
zawarł własne doświadczenia społeczne i kulturowe, odkrywa przed nami świadomość 
społeczną swego stanu, tak w sferze poglądowej, jak i estetycznej. Kretek wśród szerszego 
kręgu czytelników nie jest znany. Jego twórczość zasługuje na szersze opracowanie, by nie 
poszedł w niepamięć. Sam to w pewnym stopniu przeczuwał, gdy w autobiograficznym 
wierszu „ Emeryt” pisał: „Kiedy w lesie zostawił siły? Kiedy się zbliża do swej mogiły? 
Ludzie o starym zapominają/ jest niepotrzebny więc go nie znają./ Tylko te świerki smutnie 
zaszumią/ Bo jego pracę ocenić umią/ Pracę i smutek jego ocenia? Lecz żalu serca mu nie 
odmienią.”/ Bliski kontakt z przyrodą daje człowiekowi twórcze natchnienie – jakże często 
ten fakt podkreślają istebniańscy poeci. Tak był w przypadku Jerzego Probosza, Antoniego 
Kretka, tak tez natchnienia w przyrodzie poszukiwała większość twórców kręgu 
istebniańskiego: „Nejsiumniyjsi strómy/ tu na gróniach rosnóm./ Nejpiekni spiywajóm/ tu 
ptosiynta wiosnóm./ Nejcistszi źrodelka bijom/ z kierych se górole/ swe natchniyni pijóm.” 
/Zuzanna Kawulok/. Natchnienia twórczego w przyrodzie szukał z pewnością Antoni 
Juroszek (*9.I. 1913 ;+ 13.VII. 1989.). Należy do tej grupy poetów, których życie i 
twórczość była związana z lasem. Był jak jego poprzednicy drwalem. Istnieje pomiędzy tymi 
twórcami zbieżność poglądów. Juroszek również porusza problem pracy robotników leśnych. 
„Praca w lesie” to obraz trudu człowieka przy wyrębie lasu zimą. Sugestywnie, bo 
kontrastowo, są tu zbudowane obrazy: mróz i wichura przeciwstawiona wizji ciepłego i 
przytulnego domu, a tej wizji towarzyszy skrajna myśl o utracie życia, właśnie taka tragiczną 
śmierć Jana Marszałka z Młodej Góry opisał Juroszek w wierszu „Śmierć drwala”. Poruszając 
ważne problemy swojego zawodu, poeta często uciekał się do ironii (np. w „B.H.P.”). Sporo u 
niego poezji krajobrazowej, sporo obrazów katastroficznych. Otrzyma szereg nagród, m.in. 
wyróżnienie w Konkursie Literackim Zarządu Głównego Zw. Zaw. Pracowników Leśnych. 



Należał do Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Do wybitnych przedstawicieli literatury tego 
regionu należy Jan Probosz (*28.XI.1908;+2.VII.1993). Brat śp. Jerzego Probosza. Był 
również piewcą krajobrazu istebniańskiego, którego piękno wyśpiewał w niezliczonych 
strofkach i jednocześnie podkreślił swą dumę góralską, która ma swe źródło w urzekającym 
pięknie tutejszego krajobrazu. Można powiedzieć, że Probosz nie pomijał żadnej okazji, by o 
uroku gór nie wspominać. Nawet wówczas, gdy pisał na konkretną uroczystość, np. z okazji 
nadania szkole w Koniakowie sztandaru lub na powitanie papieża - nie omieszkał wspomnieć 
o górach. Często góry personifikował. Tematyka religijna zajmowała w jego twórczości wiele 
miejsca. Jednym z piękniejszych tekstów jest: „Góral do Boga”, wiersz utrzymany w 
konwencji modlitwy. Wspominał też swego brata Jerzego, któremu poświęcił „Ostatnie dni” 
oraz gawędę „Wspomnienie – gawęda Jana o bracie Jerzym Proboszu”. Twórczość jego nie 
pozbawiona była humoru, np. „Janiciek borociek”. Napisał również swój poetycki testament 
„W śród cierpień”, który miał być wygłoszony – wg jego woli – nad grobem. Należał do 
Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Przyroda i krajobraz znajdują specyficzny wyraz w 
twórczości Zuzanny Kawulok (*24.IV. 1938). Dla tej poetki przyroda i muzyka stanowią 
nierozerwalny duet. Współzależność ich tworzy harmonię, także wewnętrzną człowieka, daje 
natchnienie twórcze, pozwala odpocząć. Ideę taką zawarła Zuzanna w wierszu „Skrzipce” . 
Oto rosną na kamienistej, górskiej ziemi dwaj bracia: smrek i jawor. Razem wyrośli, więc i 
razem umrą, lecz poetka temu zaprzecza: „Taki strómy sóm czaru pełne/ A ich drzewo jest 
nieśmiertelne” . Z tego drewna buduje się skrzypce, te dają muzykę, czyli dobro duchowe – a 
to przecież jest niezniszczalne. Trudno oprzeć się wrażeniu, poetka wyraża tu 
mickiewiczowską myśl, iż tylko pieśń może ujść zagłady, pieśń, która jest skarbnicą 
historii(por. „Konrad Wallenrod”). Istebnianka powie: „ Na deskach skrzipiec jako na płycie/ 
tam jest nagrane caluśki życie./ Troski, radości, trudy tworzenia,/ Brzaski poranku, boski 
natchnienia” . W podobnym duchu utrzymana jest twórczość Heleny Chabiery (* 7.IX. 
1957). Dla niej przyroda też jest źródłem muzyki i śpiewu. Harmonijne dźwięki tworzące 
melodię ukazuje poetka jako istotę żywą- „Świyrszczowo muzyka” , a nawet nadaje jej cechy 
osobowe, np. w „Bojtce” – bojtka niesiona wiatrem może sobie „obić boki”, boli ją „palcisko” 
, „wykrziwio gymbisko”. Właśnie personifikacja świata przyrody uderza w jej poezji: muzyka 
mówi, drzewa śpiewają, ptaki się nie modlą, a las spiywo dali. Obie poetki, Zuzanna Kawulok 
i Helena Chabiera, piszą piękną gwarą, posługują się też swobodnie różnymi sposobami 
wersyfikacji. Czyta się je bez trudu. Przemawiają do czytelnika swoistym ciepłem, miłością 
do świata, humanizmem, jaki spotykamy w utworach mistrza Jana z Czarnolasu. Poprzestać 
trzeba na tych wybitnych przedstawicielach naszej poezji. Nie można mówić tu o wszystkich. 
Ponad 35 lat temu w Istebnej powstał Klub Literacki przy dawniejszym Domu Leśnika i 
Drzewiarza, dzięki staraniom inż. Karola Szmeka. Jak więc pomieścić wszystkich aktywnych 
nadal członków tego Klubu ! Potrzebna byłaby wielka monografia obejmująca całokształt 
twórczości każdego poety i pisarza. W swoich artykułach na temat kultury ludowej górali 
śląskich Paweł Zawada często narzekał, że naszej góralskiej literaturze brakuje „śląskiego 
Tetmajera” (wówczas Jana Łyska jeszcze Tetmajerem nie obwołano!), który rozsławiłby 
naszą kulturę, wyśpiewał jej piękno i bogactwo. Trzeba jednak wiedzieć, że literatura 
istebniańska ma takiego, powiedziałbym nawet – Homera, który stworzył dzieła wiekopomne, 
także dla literatury narodowej, nie tylko naszej regionalnej. Chodzi tu o Pawła Łyska (* 
27.VIII.1914+ 1978) z Jaworzynki. To, co najistotniejsze: powieści! Wspomnieniowe dwa 
pierwsze tomy „ Z Istebnej w świat”, „Poszło na marne”. Prawdziwy rozgłos przyniosła mu 
tzw. „trylogia beskidzka”: „Przy granicy” 1966) (At the border” 1978), „Twarde żywobycie 
Jury Odcesty” ( 1970),( „ The hard life of Jura Odcesty” 1980), „Marynka, cera gajdosza” ( 
1974) . I ostatnia powieść: „Jano i jego zbójniccy kamraci” ( 1977). Te powieści są wielką 
etnologiczno – etnograficzną i kulturową wspólnoty śląskiej, słowackiej i czeskiej. Świat 
ukazany przez pisarza jest niemal arkadyjski, a jednocześnie bardzo realistyczny. Wszystko w 



nich jest prawdziwe: ludzie, fakty, krajobraz, budynki, karczmy i kościoły. Rzeczywiste są 
obrzędy, zwyczaje, piśni, przysłowia i zwroty językowe. Spotykamy tu opisy architektury 
góralskiej, poznajemy wnętrza chat, wierzenia i zabobony, są opisy jarmarków, chrzcin, 
ślubów, itp. Łysek idealizuje swoich bohaterów; unika przedstawiania konfliktów 
społecznych, zła i nieszczęść na pierwszym planie. Istnieje konieczność polskiego wydania 
powieści Pawła Łyska, a potem stać się one powinny lekturą obowiązkową dla naszej 
młodzieży. Paweł Łysek w grudniu 1939 roku uciekał na Węgry wraz z grupą studentów – 
istebniaków. Wśród nich był Jerzy Rucki (*4.III.1919+ 2001). Pochodził z Jaworzynki , ale 
na stałe mieszkał w Szwajcarii. Jest dokumentalistą tego, co zapamiętał ze swej młodości. W 
1985 , w 100 lecie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej , wydano jego „Rymy znad Czadeczki”. Jest 
to poezja wyjątkowa pod względem języka - pisze gwarą. Kolejne jego publikacje, tym razem 
prozą: „Bez paszportów i wiz” (1990) i zbiór „By uchronić od zapomnienia” – zawierający 
wiersze i opowiadania . Na końcu tego zbioru zamieszcza słowniczek gwarowy. O potrzebie 
utrzymania języka gwarowego Rucki pisze: „ Celem moim jest może syzyfowy wysiłek w 
kierunku wstrzymania zaniku patriarchalnej naszej góralskiej mowy”. W naszym kalendarzu 
prezentujemy w tym roku młode pokolenie poetów, trzech jego przedstawicieli. Nie jest to 
wybór przypadkowy. Padło w tym roku na zaprezentowanie tych właśnie, w przyszłym 
będzie miejsce dla kolejnych twórców. Prezentowani twórcy: Monika Michałek, Jan Juroszek 
i Piotr Kohut różnią się między sobą sposobem wyrażania swych myśli, czyli warsztatem 
literackim, konwencją, różnią się widzeniem świata realnego: dla Moniki jest pretekstem do 
uprawiania poezji refleksyjnej, filozoficznej, Jan jest przykładem raczej nostalgicznego 
romantyka – świat przez niego przedstawiony jest kopią realnego, lecz w dużym stopniu 
wyidealizowany, Piotr z kolei, jest obserwatorem życia współczesnych mu mieszkańców 
Koniakowa, przy czym dużo uwagi poświęca motywom religijnym w swoich wierszach. 
Poezji Moniki nie da się czytać „ jednym tchem” . Trzeba zastanowienia, by uchwycić sens. 
Jest ta poezja jak szata, ubiór, który trzeba zdjąć, by zobaczyć, co się pod nim kryje, tzn. 
doszukać się sensu, istoty przekazu,. Refleksje i wspomnienia to główny nurt jej poezji, 
zawartej w zbiorku pt. „Widziane z Istebnej”. Tyle będzie interpretacji zawartych tam 
wierszy, ilu będzie czytelników. Każdy jednak znajdzie coś dla siebie. Czytając z kolei 
wiersze Jana Juroszka możemy odetchnąć, pomarzyć, przenieść się w świat naszej 
istebniańskiej przyrody, innymi słowy: możemy się „odreagować” na szarość, szaloną, 
codzienną gonitwę „za groszem”. Wchodzimy przez tę poezję w świat, za którym tęsknimy: 
prawy i piękny. Przypomina ta poezja podstawowe zasady etyki naszych górali: gościnność, 
radość, szacunek dla przyrody, tradycji, umiłowanie muzyki. Jego poezja bez reszty kojarzy 
się z utworami jego wielkich poprzedników: Jerzego Probosza, Antoniego Kretka, Antoniego 
Juroszka. Nie można się temu dziwić, wszak Jan jest leśniczym, człowiekiem całkowicie 
związanym z lasem – tak jak jego poprzednicy. W zbiorze wierzy Piotra Kohuta spotykamy 
wiele utworów o tematyce religijnej. Są to często osobiste wyznania, liryczne modlitwy. 
Próbuje też przekraczać progi świata niewidzialnego, gdzie duch poety może się wznieść, a 
zwykłemu człowiekowi powiedzieć: „ ...nie bój się...” . Drugi nurt w jego poezji to poezja 
krajobrazu i góralskiej muzyki. Niewiele spotkać można utworów o kapelach góralskich 
pisanych z taką pasją, ekspresją, w których huczy muzyka komponująca każdy instrument w 
jedną, harmonijną całość. Wydanie drukiem tych zbiorków przysporzyłoby czytelników ich 
autorom i niewątpliwie poszerzyło krąg sympatyków poezji istebniańskiej. 
Rafał Wałach - Kalendarz z Istebnej... 2002  
z: http://gorale.at-glob.pl/articles.php?id=8 
 


