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„STRONY PIERWSZE”. O TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ JANA ŁYSKA

1.

Ujmując w cudzysłów tytułowe Strony Pierwsze i stosując majuskułę, sygnalizuję ich 
użycie tu w kilku znaczeniach.

Dosłowne – najbardziej wyraziste, kondensujące w sobie sensy początku, startu, 
zaczątku, wskazuje na wczesne teksty literackie Jana Łyska (1887–1915), na obiecu-
jące „twory pierwsze”1, które zdaniem Ernesta Farnika „tchnęły prawdziwym dowci-
pem i pomysłem swojskim i miały piętno nieświadomego artyzmu”2. Na marginesie 
wypada dodać, iż w zasadzie wszystkie utwory Łyska można traktować jako juweni-
lia, gdyż jeszcze terminował on w sztuce literatury, poznawał arkana warsztatu pisar-
skiego; słowem, rozpoczynał dopiero swoją literacką aktywność trwającą niespełna 
osiem lat, przerwaną bohaterską śmiercią na polach wołyńskiej Kostiuchnówki3.

Tytułowa formuła to także metaforyczne określenie Łyskowego „świata pierwsze-
go”, „pierwszych” ponad wszelką wątpliwość stron rodzinnych – najbliższych jego 
sercu. Uczuciowy związek autora z „miejscem gniazdowym”, z „domową ojczyzną”, 
wrośnięcie w niepowtarzalny pejzaż owej „drobiny przestrzeni” niewątpliwie okre-
śliły w znacznej mierze jego osobowość oraz kształt i charakter pisarstwa4, w którym 
z łatwością można dostrzec liczne odniesienia do jaworzyńskiej ziemi, do surowca 
własnej biografii. Warto przywołać w tym kontekście wymowne stwierdzenie Piotra 
Szewca: „Szczęśliwy poeta, który nie musi szukać swojego świata, dostał go bowiem 
na tacy w miejscu swojego urodzenia”5.

1 Mowa tu o dowcipnych monologach góralskich.
2 Ernest Farnik, Szkice z Niwy polskiej Śląska. Jan Łysek, „Zaranie Śląskie”, 5, 1929, 1, s. 7.
3 Najobszerniej opracowany życiorys Jana Łyska zob. w Krzysztof Kiereś, Pamięci Jana Łyska w setną 

rocznicę śmierci, Cieszyn – Istebna 2015.
4 Problematyka ta posiada już bogatą literaturę. Inspirujące są zwłaszcza prace Małgorzaty Czermiń-

skiej, Hanny Buczyńskiej-Garewicz i Elżbiety Rybickiej.
5 Piotr Szewc, Czarodziej z Brzęcina, „Nowe Książki” 2015, 1, s. 60.
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Kolejne, szersze znaczenie tejże formuły odsyła do oczekiwań, jakie wiązano 
z autorem, z dalszym rozwojem jego drogi twórczej. W galerii ludzi pióra Śląska 
Cieszyńskiego tamtej doby6 był on postacią wyrazistą, rozpoznawaną, pisarzem  
z własnym idiolektem, twórcą hołdującym zasadzie, że literatura – wyrazicielka war-
tości powinna uczyć, wychowywać, a jednocześnie i bawić7. Obdarzony niemałym 
talentem popartym intensywną autoedukacją, ciągłym doskonaleniem pisarskiej 
sprawności (pisał niemal codziennie mimo licznych zajęć odwodzących go od pió-
ra)8 oraz znajomością – dzięki pasji czytania – dzieł wielkich romantyków i współ-
czesnych mu autorów, zapowiadał się na indywidualność twórczą. Widziano w nim 
poetę, którego późniejsze teksty (po latach „szlifowania pióra”) mogłyby, jako jedne 
z pierwszych, wykroczyć poza region i dotrzeć do szerszej publiczności czytającej. 
Według ks. Józefa Londzina: „byłby z pewnością zajaśniał jako gwiazda pierwszej 
wielkości w naszym [regionalnym – Ł.D.] piśmiennictwie”9. Przekonanie to podzielał 
również Mieczysław Motyka, wskazując: „Są w nim [w dorobku literackim Łyska – 
Ł.D.] i drobne utwory i fragmenty większych całości, które należą do najpiękniej-
szych kart poezji na Śląsku, które pozwalają nam widzieć miejsce tego beskidzkiego 
poety w licznej plejadzie poetów polskich tego czasu, i to miejsce niepoślednie”10.

Przyjęło się również o nim mówić jako o przyszłym śląskocieszyńskim Tetmaje-
rze11. Czy słusznie, tego się już nie dowiemy – życia było za mało. Daje się jednak 
zauważyć pewne powinowactwa Łyskowej lirycznej nuty z twórczością tatrzańską, 
mową poetycką Kazimierza Przerwy-Tetmajera – odkrywcy „bajecznego świata” 
Tatr12. Góry i piękno górskiej przyrody to ważniejsze toposy ich twórczości; obaj 
podkreślali także wpływ ludowych inspiracji w swoim poezjowaniu. Można zatem 
zasadnie domniemywać, że to właśnie z Tetmajerowskiej inspiracji jaworzyński bard 
podjął próbę odkrywania „bajecznego świata” Beskidu Śląskiego13. Nie bez znaczenia 
była tu zapewne też modna wówczas fascynacja ludzi pióra górami, obyczajami i kul-
turą duchową górali, zwłaszcza tatrzańskich14.

I właśnie wokół zsumowanych znaczeń tychże stron pierwszych oscylować będą 
poniższe rozważania o Łyskowych dokonaniach pisarskich, tekstach osadzonych  

6 Łucja Dawid, Depozyt przeszłości – polska literatura Śląska Cieszyńskiego w latach 1848–1891, [w:] 
Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków, red. Łukasz Konarzewski, Cieszyn 2016 
(Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. 8, red. Idzi Panic), s. 231–250.

7 Nawiązywał tym samym do antycznej zasady: movere, docere, delectare.
8 Uważał bowiem, że dzień bez pracy literackiej czy choćby drobnej diariuszowej notacji jest dniem 

straconym.
9 Józef Londzin, Poezja ludowa, „Zaranie Śląskie”, 6, 1930, 4, s. 169.
10 Mieczysław Motyka, Jan Łysek (1887–1915), [w:] Pisarze śląscy XIX i XX wieku, red. Zdzisław Hierow-

ski, Wrocław [i in.] 1963, s. 441.
11 Owo „proroctwo” zostało wypowiedziane przez prof. Kazimierza Nitscha. Zob. Z. Hierowski, Życie lite-

rackie na Śląsku w latach 1922–1939, Katowice 1969, s. 221.
12 Tadeusz Januszewski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Warszawa 2015.
13 Zob. M. Motyka, Jan Łysek..., s. 440.
14 Andrzej Z. Makowiecki, Młoda Polska, Warszawa 1987, s. 49.
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w konkretnym czasie i w konkretnej geograficzno-kulturowej przestrzeni, rozpię-
tych między zachwytem nad pięknem świata a poczuciem nadciągającego zagrożenia 
dla dotychczasowych reguł życia i bycia (niszczonych przez procesy cywilizacyjne); 
między inteligentnym humorem a głębszą refleksją, o utworach – świadectwach jego 
możliwości twórczych.

Odzwierciedlając czas, w jakim powstały, teksty te wiele mówią także o samym au-
torze: o jego talencie, warsztacie pisarskim, o aspiracjach artystycznych i nadziejach. 
A rozpatrywane w porządku chronologicznym – od obrazków rodzajowych (w więk-
szości monologów estradowych) do dramatu Śpiący rycerze – uwidoczniają meandry 
jego drogi twórczej. Można je zatem postrzegać jako szczególny pendant/komentarz 
do faktów życiorysowych, jako przykład sprzężenia biografii i dzieła młodego twórcy 
uwikłanego – mówiąc obrazowo – w nieszczęsną „pętlę Losu i Historii”.

2.

Stosunkowo niewielki objętościowo (niemniej w kontekście ośmioletniej pracy lite-
rackiej nie tak znów mały)15 dorobek pisarski Jana Łyska, publikującego początkowo 
pod pseudonimem „Jan Obuszek”, obejmujący kilka wierszy, paręnaście próz, dwa 
obrazki sceniczne i dwa dramaty, nie został jeszcze – jak się wydaje – wystarczają-
co poznany. Poświęcone mu opracowania i drobne artykuły pióra Farnika, Londzina, 
Łakomego, Motyki, Brody, Zawady i innych lokują się bardziej w polu dokumentacji, 
niż analizy czy interpretacji, podobnie jak najnowsza inicjatywa wydawnicza Krzysz-
tofa Kieresia16. Nieco więcej informacji o twórczości autora przynosi antologia pisa-
rzy śląskich okresu Młodej Polski17. Najszersze jednak rozpoznanie pisarstwa Łyska 
zawiera studium monograficzne Bolesława Orszulika, opublikowane w połowie lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku18.

Z braku wydań zwartych dorobek literacki jaworzyńskiego poety niestety nie 
funkcjonuje w obiegu czytelniczym. Za życia ogłosił on zaledwie kilka tekstów  
w różnych wydawnictwach, dziś w większości rozproszonych i trudno dostępnych. 
Pozostałe jego zachowane inedita, pojawiały się w druku głównie w dwudziestoleciu 
międzywojennym na łamach „Zarania Śląskiego” oraz innych lokalnych periodyków. 
W latach tużpowojennych i późniejszych, po zadekretowaniu w 1948 r. podziału na 
tak zwane epoki „słuszne” i „niesłuszne”19 w literaturze (szerzej: w kulturze), osoba 
pisarza i jego twórczość były ostentacyjnie przemilczane. W kolejnych dekadach, 

15 Zob. bibliografię Jana Łyska zestawioną przez Ludwika Brożka [w:] Pisarze śląscy XIX i XX wieku, red. 
Z. Hierowski, Wrocław [i in.] 1963, s. 442–443.

16 K. Kiereś, Pamięci Jana Łyska...
17 Antoni Gładysz, Młoda Polska na Śląsku (1898–1922), Wrocław [i in.] 1969, s. XVI–XVIII.
18 Bolesław Orszulik, Jan Łysek. Zarys życia i twórczości, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicz-

nej w Katowicach”, 24, 1965, s. 183–207.
19 Zob. Przemysław Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Kraków 2011,  

s. 49.
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po roku 1956, sporadycznie pojawiające się w lokalnej prasie okruchy Łyskowego 
pióra nie mogły siłą rzeczy rozbudzić szerszego zainteresowania literacką domeną 
autora (ówcześnie jego imieniem nazwano jeden z najpiękniejszych cieszyńskich 
traktów spacerowych).

Dorobek literacki Jana Łyska nie interesował również miejscowych badaczy regio-
nalistów – co dziwi, gdyż w jego spuściźnie, młodopolskiej z ducha, dostrzec można 
i antecedencje późniejszego o prawie dekadę regionalizmu20 i „domknięcie” śląsko-
cieszyńskiej literatury pozytywistycznej. Ich uwagę przykuwał przede wszystkim le-
gionowy czyn poety-żołnierza, przysłaniający jego twórczość, która z wolna popadła 
w zapomnienie. Wypada zatem wydobyć ją z niepamięci i odczytać z dzisiejszej per-
spektywy, a może nawet – co nieśmiało sugeruję – zebrać najciekawsze teksty Łyska 
pod jedną okładką21, zwłaszcza że przypadająca w 2015 r. setna rocznica śmierci po-
ety pobudziła zainteresowanie jego życiem i działalnością. Edycja książkowa ocaliła-
by utwory te od ulotnego bytu*.

W niniejszym szkicu, poddając aktualizującej lekturze twórczość literacką Łyska, 
nie unieważniam dotychczasowych rozpoznań interpretacyjnych, a jedynie w pew-
nej mierze je dopełniam. We współczesnym literaturoznawstwie bowiem przyjmuje 
się – znacznie rzecz upraszczając – że każdy utwór literacki stanowi swoistą partytu-
rę, ewokującą wielorakie odczytania, odsłaniające aktualne dla danego czasu i poten-
cjalnego odbiorcy sensy/pokłady znaczeń. Nie ma więc niezmiennego, raz na zawsze 
ustalonego znaczenia, nie ma też jedynego prawidłowego odczytania treści dzieła. 
Nawet teksty już ujęte w gorset schematów interpretacyjnych pozostają nadal otwar-
te na nowe odczytania. Wypada wtrącić, iż wielość nie oznacza dowolności, interpre-
tacyjnej samowoli. Każde odczytanie powinno być poprzedzone funkcjonalną analizą 
tekstu. Natomiast brak ustalonych odczytań pozwala na swobodę wyboru strategii 
lekturowej22.

Na potrzeby prezentowanego opracowania przydatny wydaje się styl lektury ma-
jący zakotwiczenie w hermeneutyce, jak również w zwrocie etycznym i zwrocie to-
pograficznym, ponieważ pozwala rozpoznać właściwości świata przedstawionego 

20 Początki regionalizmu literackiego – mówiąc najkrócej – wywodzą się z romantyzmu. W pozytywi-
zmie ten prąd artystyczny został wzbogacony ideą solidaryzmu społecznego, a w Młodej Polsce – 
estetyzmem. Odtąd z różną częstotliwością pojawia się w badaniach historyczno-teoretycznoliterac-
kich. Zob. Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. 
Małgorzata Mikołajczak, Elżbieta Rybicka, Kraków 2012. Regionalizm literacki należy odróżniać od 
ruchów regionalistycznych o charakterze politycznym, społecznym, etc.

21 Znaczącym dopełnieniem prac literackich Łyska są niewątpliwie artykuły popularnonaukowe  
z dziedziny pedagogiki, teksty publicystyczne, czytankowe obrazki historyczne (Podanie o Krakusie, 
Krak buduje gród, Wanda), zapiski diariuszowe oraz bogata epistolografia.

* Artykuł powstał w oparciu o referat napisany na sesję popularnonaukową z okazji 100. rocznicy śmier-
ci Jana Łyska, która odbyła się w Istebnej z inicjatywy Krzysztofa Kieresia dn. 7 XI 2015 r. Z tej okazji 
powstała również książka Pamięci Jana Łyska w setną rocznicę śmierci, gdzie znalazł się zbiór najważ-
niejszych utworów poety, więc „nieśmiała sugestia” Autorki została już zrealizowana. Przynajmniej 
w pewnym stopniu, wydawnictwo to miało bowiem niewysoki nakład – przyp. red. 

22 Wnikliwie i inspirująco problematykę tę podejmują w swoich pracach Małgorzata Czermińska, Wło-
dzimierz Bolecki, Michał Głowiński i inni.
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w utworach Łyska, dostrzec umocowany w nich system wartości i poglądów oraz do-
cenić oryginalność owych tekstów.

Nie wdając się jeszcze w „detaliczne” omawianie Łyskowej twórczości literackiej, 
na wskroś regionalnej (w najlepszym tego słowa znaczeniu), cechującej się równo-
wagą żywiołu emocjonalnego i czynnika intelektualnego – pisał wszak o świecie 
najbliższym, osobiście doświadczanym i nieobojętnym mu uczuciowo – warto przy-
pomnieć, że niemal całe swoje pisarstwo realizował on pod niemodnym dziś hasłem-
-imperatywem „służę”. Przyświecał mu bowiem spencerowski ideał zaangażowania/
uczestnictwa. Manifestowana przez niego postawa była dość typowa dla ówczesnego 
pokolenia nauczycieli Śląska Cieszyńskiego23.

Młody twórca materię swoich tekstów kroił tak, by odpowiadały one na zamó-
wienie społeczne i z łatwością odnajdywały drogę do czytelników. Ich tematem były 
zarówno sprawy codzienne, często przyziemne i banalne, jak i kwestie narodowe, 
patriotyczne i społeczne, o których można mówić w najwyższej tonacji. W ówcze-
snej przestrzeni społeczno-kulturowej regionu miały one do spełnienia określone 
zadania: „podawać ludowi piękno, uczyć go cenić przeszłość i kulturę swojską, bronić 
przed naleciałościami kultury obcej” – jak wskazuje jedna z odautorskich deklaracji24.

Literatura miała wówczas jeszcze status ważnego instrumentu oddziaływania 
ideowego i wychowawczego. Dość przypomnieć, że do lektur formacyjnych Łyska 
należały dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego; wiele też czerpał z prac 
Witkiewicza, Orkana i wspomnianego już Tetmajera, obwołanego później „poetą po-
kolenia”25, twórczość poety zawiera liczne świadectwa jego lektur.

Gwoli ścisłości należy dodać, iż pisarstwo jaworzyńskiego barda wyrastało po-
niekąd też z potrzeby porządkowania osobistych doświadczeń, emocji i przemyśleń, 
oddania wewnętrznej prawdy, mówiąc inaczej – z potrzeby „zapisywania siebie”. Dla-
tego ma ono po części charakter zaangażowany/społeczny, a po części autobiogra-
ficzny, o czym już wzmiankowano.

3.

Swoją przygodę z pisarstwem – swoistą „przygodę ducha i umysłu” – rozpoczął Jan 
Łysek tuż przed ukończeniem cieszyńskiego seminarium nauczycielskiego, ogłasza-
jąc w 1907 r. na łamach „Zarania Śląskiego” drobiazg prozatorski „Jako gorol lyczył 
prosię”26, należący do gadek (monologów scenicznych) nader chętnie wygłaszanych 
przez autora podczas licznych imprez, spotkań i zabaw organizowanych w różnych 

23 Ł. Dawid, Z obowiązku, powinności i pasji. Szkic do portretu pewnej zbiorowości, [w:] Oblicza edukacji. 
Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Wojciechowi Kojsowi, red. Jolanta Gabzdyl, Beata Oelszlaeger, 
Sosnowiec 2010, s. 116–127.

24 Jan Łysek, Śpiący rycerze [Wstęp], Cieszyn 1914, s. 4.
25 A. Z. Makowiecki, Młoda Polska..., s. 65.
26 Jan Obuszek, Jako gorol lyczył prosię, „Zaranie Śląskie”, 1, 1907, 1, s. 37–39.
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miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. Nierzadko, ratując z opresji spóźniających się 
aktorów-amatorów, przyszło mu zabawiać publiczność niecierpliwie oczekującą na 
rozpoczęcie spektaklu teatralnego27. Świadkowie tychże wystąpień zapamiętali mło-
dego górala o ujmującej aparycji jako niezwykle utalentowanego gawędziarza, który 
potrafił cały wieczór bawić słuchaczy, wielokrotnie pojawiając się na scenie (na przy-
kład w Jabłonkowie siedem razy)28. 

W owych kilku małych, sugestywnych, prozach zachowanych do dzisiaj oraz  
w tych, które znamy ze wzmianek „Sęka” (Pawła Zawady)29, Łysek, dzięki wyostrzo-
nemu zmysłowi obserwacji, utrwalił niejeden charakterystyczny rys mentalności ów-
czesnych górali śląskich. Wyjaskrawiając niektóre ich stereotypy myślowe, przywary 
obyczajowe, skłonności czy śmiesznostki, lekko ale i zaczepnie prowadził grę słowną 
ze słuchaczami owego „teatru mowy”, zdradzając przy tym swoje poczucie humoru, 
które ponoć nie opuszczało go nawet w okopach. 

Co ważniejsze, pod tą fasadą przerysowanej, prześmiewczej formy kryło się Łysko-
we wyczulenie na drugiego człowieka, chęć zrozumienia jego nierzadko wątpliwych 
moralnie zachowań. Daleki jednak był od moralizowania, a przecież uczył, czynił to 
jakby mimochodem. Stąd w utworach tych zamiast żółci – ciepła ironia i żart sprzy-
jające budowaniu porozumienia z odbiorcą; użycie zaś gwary znamionowało poczu-
cie wspólnotowości. Ludwik Łakomy wspominał: „Cóż to był za kpiarz niezrównany, 
choć serce szczerozłote”30.

Z dzisiejszej perspektywy teksty te są ciekawym przykładem sprzężenia walorów 
artystycznych z naddatkami dydaktycznymi i ludycznymi, które nie muszą się wza-
jemnie wykluczać. Utwory te bawią i jednocześnie skłaniają do refleksji nad złożo-
nością ludzkiej natury, nad normami etycznymi, jak i przykładowo – nad ważnością 
wykształcenia i ogłady, o czym dowcipnie deliberuje ojciec przyszłego gimnazjalisty 
– bohater kolejnego opublikowanego przez Łyska monologu31. 

Z czterech opowiadań autora32 na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza dwa – 
zwrócone ku przeszłości osiemnastowiecznej, poszerzające naszą wiedzę o auten-
tycznej beskidzkiej góralszczyźnie33. W warstwie podstawowej pierwszy z owych 
tekstów – Zapowiedź34 – opowiada o krwawym sporze górali śląskich i słowackich 
o granicę w Beskidach. Spustoszona spora połać ziemi przygranicznej zwana „Za-
powiedzią” to nieszczęsna oznaka tego wyniszczającego obie strony wieloletniego 

27 B. Orszulik, Jan Łysek..., s. 186.
28 Sęk [Paweł Zawada], Śp. Jan Łysek jako monologista, „Zaranie Śląskie”, 6, 1930, 4, s. 220.
29 Autor wymienia utwory: Gorol przed sądem, Zegar-Kukułka, Kometa, Doktor z Jabłonkowa, Stańko, 

tamże, s. 221–223.
30 Ludwik Łakomy, Wspomnienie o śp. por. Janie Łysku, „Zaranie Śląskie”, 15, 1939, 2/4, s. 154.
31 J. Łysek, Chłopski dowczup. „Zaranie Śląskie”, 4, 1912, 2/4, s. 101–102.
32 Pozostałe to Jurek i gniazdo czyżyka (dla dziecięcego adresata) oraz Strachy.
33 Mirosław Fazan, Jan Łysek, [w:] Śląski słownik biograficzny, red. Jan Kantyka, Władysław Zieliński, 

Katowice 1979, s. 160.
34 J. Łysek, Zapowiedź. Opowieść z pogranicza polsko-słowackiego, „Zaranie Śląskie”, 9,1933, 1, s. 6–8.
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konfliktu; przeklęty, dziki odłóg zbryzgany bratnią krwią, usiany grobami, z lękiem 
omijany przez ludzi. Bytuje tu jedynie „stuletni chłop, dawny rębacz, dzisiaj staruch 
niedołężny”, z siwymi włosami i brodą aż do pasa, odziany w gunię z mchu – „czło-
wiek lasu”, Poleśnik. Pod piórem Łyska zyskuje on postać przywodzącą na myśl Mic-
kiewiczowskiego Wajdelotę. Od lat niecierpliwie czeka on na przybycie człowieka  
z pługiem, który swoją pracą mógłby przywrócić do życia ten zdziczały ostęp. I oto 
głos Poleśnikowej „fujary sałaskiej” ściąga do Zapowiedzi człowieka... z toporem i no-
żem – Janosika, słowackiego harnasia35. Ten, poruszony zwierzeniami starca, posta-
nawia zerwać ze zbójowaniem i oddać się „w ręce jegrów”, ale wpierw, by przywrócić 
pokój, musi rozbroić swoich kompanów. W tekście czytamy:

Poodbierał im noże, topory i wszelką zbrój, wykopał dziurę w ziemi, wrzucił i zasypał,  
a potem poszedł na Wschód, gdzie już powoli świtanie się zaczynało...36 

Zbójnikom pozbawionym herszta i zbójeckich narzędzi wypadało już tylko przy-
jąć służbę u gazdów i wraz z innymi „wpuszczać [...] pługi w ziemię zapowiedzką”.  
A kiedy „zaczerniały role, pozieleniały i ozłociły się łany” i dawny ugór przemienił 
się w żyzny zakątek, do życia powróciła również jedna z ofiar owego sporu „córka 
Słowaczki i ojca Polaka, która przez długie lata na Zapowiedzi w leśnym leżała gro-
bie”, nosząca znaczące imię – Zgoda. Tyle pokrótce kanwy fabularnej inspirowanej 
podaniami zbójnickimi.

Przesłanie ideowe opowiadania, nasyconego wartościami moralnymi, wydaje się 
oczywiste i jednoznaczne, podobnie jak autorskie patriotyczno-dydaktyczne intencje. 
Zarówno przed laty, jak i dzisiaj utwór można postrzegać jako swoiste ostrzeżenie 
przed zgubnymi skutkami wszelkich konfliktów. Takie dosłowne odczytanie nie wy-
czerpuje jednak semantyki tekstu, otwartego na inne jeszcze opcje interpretacyjne. 
Można go bowiem objaśniać na kilku płaszczyznach, doszukując się w nim różnorod-
nych treści, także tych bardziej ogólnych, by nie powiedzieć uniwersalnych. I na tym 
właśnie zasadza się magia lektury – radość czytania.

Otóż z równym powodzeniem Zapowiedź można czytać jako narrację o potrzebie 
naprawiania dookolnego świata nieporządku i anarchii, czy o poszukiwaniu życiowej 
harmonii – zgody z samym sobą i z innymi. Jednym z kluczy interpretacyjnych może 
być zagadkowy tytuł utworu, traktowany jako metaforyczne określenie odsyłające do 
przyszłości. Ponadto lektura opowiadania skłaniać może do głębszego namysłu nad 
kruchością zgody społecznej, która – jak wiadomo – nie jest dana raz na zawsze, lecz 
trzeba ją nieustannie aktualizować. 

Poprzestając zaledwie na kilku sugestiach interpretacyjnych, wypada dodać jesz-
cze uwagę genologiczną o formie gatunkowej tekstu. Postaci alegoryczne opowiada-

35 To Juraj (1688–1713) jeden z góralskich zbójników – bohater licznych słowackich utworów poetyc-
kich, prozatorskich i pieśni. Jego sława dotarła również do Polski, a dziewiętnastowieczna moda na 
góralszczyznę przyczyniła się do rozpowszechniania legendy o jego szlachetnych czynach. Pisali  
o nim m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Seweryn Goszczyński, Lucjan Siemieński, Stanisław Witkie-
wicz.

36 J. Łysek, Zapowiedź..., s. 8.
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nia: Poleśnik symbolizujący mądrość ludową i dziewczyna o znamiennym imieniu 
oraz emblematy pracy i konfliktu zbrojnego (w tekście sygnalizowane przez pług, 
topór i nóż) pozwalają postrzegać Zapowiedź jako literacką transpozycję utrwalo-
nego w tradycji porzekadła „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Łysek wielokrotnie  
w swojej twórczości sięgał do mądrości ludowych, do starych prawd potwierdzanych 
niejednokrotnie przez zdarzenia codzienności. Zapewne więc podpisałby się pod en-
tuzjastycznymi słowami Józefa I. Kraszewskiego:

[...] Z przysłów samych, umiejętnie ułożonych, najjaśniejsze najdobitniejsze powziąć by 
można wyobrażenia o charakterze ludu, o jego filozofii [...] jakie dany naród miał [...] 
pojęcia o duszy, o Bogu, o przeznaczeniu człowieka na ziemi, o celu jego życia, o sobie,  
o świecie, o obowiązkach względem współbraci37.

Drugie z opowiadań – Stary Zwączor38 – nieśmiało dotyka kwestii eschatologicznych 
zakotwiczonych w uniwersum odwiecznych ludzkich „spraw ostatecznych”. Jego ty-
tułowy bohater, schorowany zbójnik, niegdyś postrach całej okolicy, nie opuszcza 
już właściwie swoich pieleszy. Sił starcza mu zaledwie na „mocowanie się” słownie 
z dawnym rywalem – starym niedźwiedziem podchodzącym często w pobliże jego 
chaty. Obaj, śmiertelnie umęczeni wieloletnim bytowaniem w surowym górzystym 
terenie oraz ciągłą walką o przetrwanie, prowadzą ze sobą szczególną grę. Drapież-
nik, zanim po raz ostatni podąży w stronę gawry, poszukuje jeszcze łatwej zdobyczy, 
lecz bez powodzenia. Zwączor zaś z każdorazowym pojawieniem się niedźwiedzia 
w zasięgu wzroku zyskuje okazję, by potokiem mowy, inkrustowanej nieco obraź-
liwymi epitetami, obrzucić „wroga”, naśmiewając się z niezdarności zwierzęcia,  
z jego upadku i marności życia, a po prawdzie – z nich obu. W tym pozornym dialogu,  
a właściwie przedśmiertnym monologu, zbójnik „wypowiada siebie” – człowieka peł-
nego sprzeczności, samotnego i zgorzkniałego, który zbyt późno uświadamia sobie, 
że przegrał życie, a teraz szuka ukojenia niepokojów sumienia. 

W opowiadaniu topos starości nabiera charakteru egzystencjonalnego. Łysek 
przeprowadza tu prostą analogię między starością zbójnika a starością zwierzęcia. 
Obu protagonistów łączy podobieństwo sytuacji życiowej: samotność, ubytek sił 
witalnych, niedołęstwo, bliska śmierć. Próbując oddać ich doznania, autor (ma coś  
z naturalisty) uwydatnia wzajemne zazębianie się świata człowieka i świata przyrody 
czy szerzej – natury. Ponadto kieruje uwagę czytelnika na potrzebę zachowania har-
monijnego współistnienia obu światów. Walka człowieka o dominację z góry bowiem 
skazana jest na przegraną. To natura dyktuje warunki, „realizując” odwieczny po-
rządek wszystkiego, nie należy jej więc lekceważyć. Równie mocno Łysek eksponuje  
w narracji nieuchronność przeznaczenia.

Nieprzypadkowo też akcja utworu rozgrywa się w porze roku sprawdzającej w ja-
kiejś mierze kondycję człowieka, w zimowej scenerii utożsamianej z zamieraniem 

37 Podaję za: Franciszek Bielak, Wstęp, [w:] Władysław Syrokomla, Wybór poezji, wyd. 2 zmienione, 
oprac. F. Bielak, Wrocław [i in.] 1970, s. XXXVI.

38 J. Łysek, Stary Zwączor, „Zaranie Śląskie”, 6, 1930, 1, s. 38–40.
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(roślin, żywych organizmów), obumieraniem (tkanek), martwotą (brakiem objawów 
życia), słowem – ze śmiercią, a z nią współbrzmi symbolika koloru białego, występu-
jącego często w materii językowej tekstu. 

Przesuwając uwagę z warstwy narracyjnej na tworzywo językowe owych opo-
wiadań łatwo dostrzec, że kształt mowy ich trzecioosobowego (w znaczeniu grama-
tycznym), wszystkowiedzącego narratora ściśle przylega do przedstawionych treści, 
niejako im się podporządkowuje, co jest znamienne dla prozy realistycznej. Użyte tu 
środki stylistyczne (epitety, porównania, personifikacje, animizacje) budują jej barw-
ność i nastrojowość, a zarazem ujawniają wyczulenie autora na jakość i brzemienne 
słowa. Łącząc staranną polszczyznę z gwarą, będącą tu zdaniem Bolesława Lubosza 
„wielkością literacką”39, próbował Łysek oddać niepowtarzalny koloryt rodzinnych 
stron, przybliżyć ich genius loci.

4.

Jednak dopiero na gruncie poezji najwyraźniej zaznacza się oryginalność Łyskowego 
pióra. Zakres jego możliwości twórczych, ambicje pisarskie oraz szerokie zaintere-
sowania czytelnicze pozwoliły mu w krótkim czasie dopracować się własnego, od-
rębnego, niepraktykowanego dotąd w regionie modelu poezjowania – pisać utwory  
o większych ambicjach intelektualnych, będące notabene rysem wyrazistej osobowo-
ści autora.

Zachowana garść jego wierszy zdradza umiejętności łączenia tradycji z nowocze-
snością. Idąc z prądem czasu, ale i nie dystansując się od dorobku przeszłości, Łysek 
swoją poetykę wywodził poprzez Młodą Polskę z dokonań romantyków. Podpatrując 
uznane literackie chwyty formalne swoich ulubionych twórców, w tym Wyspiańskie-
go, nikogo jednak niewolniczo nie naśladował. Przeciwnie – podejmując w swoich 
utworach niektóre ich tematy, motywy czy obrazy, wykazywał inwencję twórczą, sta-
rał się bowiem stworzyć własną jakość artystyczną – poezję emocji i urzeczeń, barw  
i nastrojów, poezję rzeczy i przyrody, rytmu i melodii. Sięgnijmy po przykład:

Nim sie zajaśnióm smyreki od świtu
a jasno dzichta modrego błękitu
niebne zakryje gwiozdy,
nad stawym smutnie
owisnóm brzozy, a w swoje lutnie
pochłónóm pieśni słowika dźwięczne...40

I jeszcze jeden głos poety:

Gaj był brzozowy, ni gęsty, ni rzadki.

39 Bolesław Lubosz, Alfabet Śląski. Rok Pański 1995, Katowice 1995, s. 73.
40 J. Łysek, Wakacyjne pieśni, „Zaranie Śląskie”, 3, 1910, 1, s. 22.
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U dołu jak śnieg biały; tylko czarne płatki
Jak łodzie lub tratwy, puszczone na morze,
Szarzą się tu i ówdzie na białym kolorze.
U góry zaś gałązki, jak dziewicze włosy,
Zwisały ponad pniami. Lśniły się od rosy41.

Przywołane fragmenty wierszy skupiają jak w soczewce charakterystyczne cechy 
liryki Łyska: opisowość, klarowność, melodyjność, bogactwo nastrojów oraz jej ukie-
runkowanie na naturalne piękno przyrody „widziane w zadziwieniu i zachwycie”42, 
utrwalone „techniką” impresjonisty wrażliwego na odcienie kolorów i refleksy świa-
tła. Zastosowane w niej środki artystyczne, krój wiersza, układ rymów dowodzą wca-
le niemałej już sprawności warsztatowej młodego poety: Nietrudno w jego strofach 
rozpoznać inspiracje romantyzmem i neoromantyzmem43.

Te pierwsze widoczne są zwłaszcza w przytoczonej powyżej fragmentarycznie Ką-
pieli duszy Tytułowa symboliczna ablucja w rodzimym pejzażu: „w polach, lasach”, 
„kwietnych drogach”, „wieśniaczych łanach”, „w zimnej strudze”, „w skibach ziemnia-
czanych”, służyć ma regeneracji i uskrzydleniu sił duchowych, potrzebnych, by móc 
w pełni zaangażować się w bieżące sprawy własne, a także w przyszłościową przebu-
dowę dookolnego świata.

Ale często w człowieczą duszę wkrada się chaos, dziwny niepokój, zwątpienie,  
a nawet rozpacz; mówiąc językiem psychologii – emocjonalny dyskomfort osłabiają-
cy rozpęd życiowy: 

Lecz oto grunt pali się pod nogą.
Huczy coś w uszach, jakby dzwonów bicie,
A huczy szałem, rozpaczą i trwogą.
Przeczucie jakieś nędzne w sercu wierci,
Że się w tej walce zbliża chwila śmierci44.

Antidotum na owe destrukcyjne rozterki duchowe bohater wiersza (niewątpliwie al-
ter ego poety) upatruje w powrocie, choćby tylko myślą, w rodzinne strony:

O duszo moja! Jeżeli masz wolę,
Odleć na chwilę, na słońce, na rolę,
Odleć na chwilę na kwieciste drogi,
Płoty ojczyste zwiedź i siądź na progi45.

41 Utwór Kąpiel duszy, ukończony 22 XII 1913 r., w druku ukazał się dopiero po dwóch dekadach  
w „Zaraniu Śląskim”, 9, 1933, 1, s. 5–6.

42 Określenie Stanisława Burkota, Literatura polska w latach 1986–1995 Kraków 1996, s. 29.
43 Inna nazwa epoki młodopolskiej uzasadniająca jej wielorakie powinowactwa z romantyzmem, wpro-

wadzona przez Edwarda Porębowicza. Zob. Julian Krzyżanowski, Neoromantyzm polski. 1890–1918, 
Warszawa [i in.] 1971, s. 6.

44 J. Łysek, Kąpiel duszy..., s. 5.
45 Tamże.
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Bowiem tylko ona – rodzima ziemia...

Owa serdeczna matka żywicielka,
Co daje troskom wieczne zapomnienie,
A rany goi jedno jej dotknięcie46.

...potrafi dać ukojenie duszy rozdartej sprzecznościami. To zanurzenie się w swoj-
skim krajobrazie, w przyrodzie, przybiera charakter zarówno terapii, jak i natchnie-
nia twórczego47. Tak więc łatwą do odczytania ideę wiersza sprowadzić można do 
popularnego i dzisiaj stwierdzenia, iż rodzinny dom wraz z jego okolicą – „ludzki 
najpierwszy świat”48 to bezpieczna przystań, do której zawsze warto wrócić z wro-
giego świata, by uspokoić rozwichrzone myśli, przezwyciężyć egzystencjalne niepo-
koje i rozterki; wyjść – uogólniając – ze „sfery pesymizmu i paradoksów istnienia”49. 
Co więcej – stosunek uczuciowy do miejsca gniazdowego, do przestrzeni życia, jej 
krajobrazu, zwykle wzbudza patriotyzm lokalny, wyzwalający energię do działania 
indywidualnego i wspólnotowego, łącząc romantyczną uczuciowość z pozytywi-
stycznym czynem.

Oprócz romantycznych ech w tekście tym można również wysłyszeć nutę młodo-
polską, występuje tu bowiem pewna koincydencja obu poetyk. Afiliacje poezji Jana 
Łyska z tymże źródłem inspiracji szczególnie uwyraźnia Sen w czasie wesela50 – utwór 
oparty na koncepcie listu do bliżej nieokreślonego adresata („Tajemnicę rozplączę, 
list skończę... [...] W list pozdrowienie łączę i kończę...”), w którym nadawca zwierza 
się ze swoich sennych majaczeń:

Zaklęta Moc
czarowna noc –
wicher wieje,
wiatr się śmieje,
cóż się dzieje?

Sen – Mara pierś mi tłoczy,
sen – mara – dźwięk uroczy,
sen – mara – boży wiew

46 Tamże, s. 6.
47 Nawet i dzisiaj region – w tradycyjnym pojmowaniu – postrzegany jest jako miejsce mogące zaspo-

kajać potrzeby poznawcze i emocjonalne jego mieszkańców. A nieodłączny jego składnik – krajobraz 
„w przeciwieństwie do zurbanizowanej przestrzeni [uważany jest – Ł. D.] za cudownego pocieszycie-
la i uzdrowiciela. Miejsce, w którym można się zaszyć i czerpać z niego siły”. Zob. Jerzy Jastrzębski, 
Region jako utopia, [w:] tenże, Doświadczanie kultury, Wrocław 2015, s. 44.

48 Określenie Hanny Buczyńskiej-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii prze-
strzeni, Kraków 2006, s. 223.

49 Określenie Pawła Majerskiego, Wyobraźnia uwolniona? Kilka uwag o poezji „nowszej i najnowszej” [w:] 
tenże, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowski. Szkice o dwudziestowiecznej kulturze literackiej regionu, Kato-
wice 2016, s. 70.

50 J. Łysek, Sen w czasie wesela „Zaranie Śląskie”, 9, 1933, 2, s. 69–70.



76 ŁUCJA DAWID

nuci śpiew...
.............................................
na wesele duszo leć!
na wesele! na wesele!51

W owych onirycznych rojeniach (zbyt jasnych i rozsądnych, by przyjąć je tak po pro-
stu jako sen) obrazy roztańczonego i rozśpiewanego wesela góralskiego, przywodzą-
ce na myśl dramat narodowy Stanisława Wyspiańskiego, przeplatają się z pesymi-
stycznymi wynurzeniami bohatera lirycznego. Pogłębiają one nastrojowość utworu, 
uwypuklają symboliczną opozycję wesołości i smutku, zacierając granicę między 
jawą i snem:

Duch mój wchodzi w krąg,
duch mój pełen mąk.
Jestem, jestem na wesele,
w wyśpiewanem – dziwnem ciele,
jestem z błędnych łąk.
Jestem, jestem na wesele,
ja cierpiący,
kochający –52

Podmiot wiersza, pełen goryczy, osamotniony w gronie weselników, rozlicza się sam  
z sobą z błędnych życiowych decyzji. Lista jego „przewinień” i rozczarowań jest dłu-
ga. Surowo osądza zwłaszcza porzucenie rodzinnego domu, narzeczonej Marysi, 
przyjaciół i dawnego stylu życia dla mrzonek oraz złudnych idei (nieokreślonych tu 
bliżej) prowadzących na manowce. Ów rozrachunek z dotychczasowego życia jest dla 
bohatera szansą na pogłębienie samowiedzy:

Los mię odwołał z chłopskich pól,
Bo tam Trud włada, Łzy i Ból,
krainę Szczęścia wskazał złudną,
Widmami Kłamu, Brudu ludną.
A teraz rwie się serce, wola,
gnie wsiowe niebo wsiowa rola –
mnie w mieście siedzieć – Niewola,
nęcą mnie Łzy, Trud, Niedola53.

Widoczne w wierszu drobne niedostatki stylistyczne i wersyfikacyjne, rozchwianie 
struktury (brak podstawowych wyznaczników listu) oraz liczne zapożyczenia od Wy-
spiańskiego, powodują że trudno go zaliczyć do udanych płodów Łyskowego pióra54. 

51 Tamże, s. 69.
52 Tamże.
53 Tamże.
54 Stąd B. Orszulik zalicza Sen... do wcześniejszych utworów Łyska. Zob. B. Orszulik, Jan Łysek..., s. 199.
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Ale nie można przeoczyć ambitnych zabiegów poety, zmierzających do sugestywnego 
zobrazowania stanów psychicznych podmiotu lirycznego oraz do dynamizacji i ryt-
mizacji niektórych partii tekstu poprzez wprowadzenie różnych miar wierszowych 
(od cztero do dziewięciozgłoskowca), zdań krótkich, niepełnych, równoważników  
i prostych aliteracji (druh-duch); również do poszerzenia własnej topiki o motyw 
snu, mocno osadzony w tradycji literackiej, często eksponowany w narracjach młodo-
polskich zwracających się ku temu, co jednostkowe i wewnętrzne. Ponadto pojawia-
ją się tu niezwykle rzadkie w tekstach Łyska sygnały miasta – miasta, które osacza, 
zniewala, pozbawia zasad moralnych. Wszystko to dowodzi – jak się wydaje – że au-
tor, pełen inwencji twórczej, wciąż poszukiwał indywidualnego tonu, rozbudowywał 
swój literacki świat.

Stąd obok strof skupionych na opisie piękna rodzinnego krajobrazu (doświadcza-
nego wszystkimi zmysłami) w twórczości Jana Łyska pojawiają się wytwory bujnej 
poetyckiej wyobraźni inspirowanej źródłami ludowymi, jak Wakacyjne pieśni ogło-
szone w 1910 r.55 Ten opatrzony niezbyt fortunnym tytułem gwarowy utwór, trudny 
do genologicznego sklasyfikowania, trudny także w odbiorze (mimo autorskich obja-
śnień), wprowadza czytelnika w krąg beskidzkiej fantastyki folklorystycznej.

Można w nim dostrzec dwie linie tematyczne. Pierwsza obrazuje w sposób sym-
boliczny Boży gniew na lud, który „zagrzeboł się w grzechy” i skalał „nieprawościom 
grónie”. Przejawy owego gniewu to liczne nieszczęścia spadające na wspólnotę gó-
ralską. Pokutując za swoje przewinienia, musi ona mężnie znosić wszelkie niedogod-
ności i dążyć do odbudowy moralnej, co siedem lat bowiem wysłannik niebios Anioł 
będzie sprawdzał stopień ich poprawy.

Druga linia tematyczna przybliża pradawne wierzenia i wyobrażenia ludowe – 
składniki specyficznego światopoglądu góralskiego. Żyjąc przez wieki w oddaleniu 
od szerokiego świata, w symbiozie z przyrodą, górale nauczyli się oswajać swoje lęki 
przed siłami natury, nadając niecodziennym zdarzeniom, zjawiskom pogodowym czy 
klęskom żywiołowym charakter alegoryczny, zakotwiczony w biblijnej symbolice. 
Pojawia się tu między innymi diabeł, wąż, żaba, złota korona, kwiaty, źrebak, nie-
winne dziewczę, błędne ogniki, ludzkie kości etc. Pobieżne streszczenie niestety nie 
oddaje walorów plastycznych i ekspresywnych tekstu. Pod piórem Łyska elementy 
realistyczne udatnie splatają się w utworze z fantastyczno-symbolicznymi, dotykając 
kwestii etycznych i religijnych.

Od wyżej przedstawionych utworów wyraźnie różni się napisany pośród koszma-
ru wojny i legionowego chaosu nastrojowy liryk noszący tytuł Miłość56, wyróżniający 
się regularną budową stroficzną, oszczędnym w środki wyrazu językiem, a przede 
wszystkim szczerością. Należy on niewątpliwie do najbardziej osobistych wypowie-
dzi autora, który przywołuje tu pewne fakty życiorysowe, podkreśla swój związek  
z miejscem narodzin, z jaworzyńską wspólnotą. Choć literacki obraz owego „miejsca 

55 J. Łysek, Wakacyjne pieśni, „Zaranie Śląskie”, 3, 1910, 1, s. 21–26; 2, s. 76–82.
56 Tytuł wiersza nie pochodzi od autora lecz od Pawła Zawady („Sęka”), który odnalazł autograf i opubli-

kował w „Zaraniu Śląskim”, 8, 1929, 2, s. 81.
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pierwszego” utkany jest z młodzieńczych wrażeń, doznań i przeżyć, próżno tu szu-
kać śladów czułostkowości czy sentymentalizmu, ich miejsce zajmuje emocjonalna 
powściągliwość. Tytułowa miłość nie ma charakteru erotycznego. Jest swoistą dyspo-
zycją duchową wpływającą na sposób percepcji otaczającej poetę „przestrzeni pierw-
szej” – przestrzeni jaworzyńskiej, która w znacznej mierze uformowała i sformato-
wała jego osobowość i twórczość57, o czym była już mowa. To skromny utwór, ale 
ważny tekst o dojrzewaniu do samoświadomości/tożsamości. Strofę inicjalną owego 
retrospektywnego spojrzenia w przeszłość:

Miłości w słowach nie zmieszczę,
choćbym był mistrzem słowa;
Słabe są słowa wieszcze,
słaba jest krasna mowa.

Jak i finałową:

Chodziłem dzieckiem pomiędzy ludem,
grała mi przyroda cała;
nasiąkło serce przyrody cudem,
a z tego „miłość” powstała58.

postrzegać można jako swego rodzaju credo życiowe i artystyczne Jana Łyska.  
Co istotne, to ostatnie59 „najwymowniejsze liryczne wysłowienie” – by posłużyć się 
celnym sformułowaniem Mariana Kisiela60 – pozwala domniemywać dalszą, hipote-
tyczną linię rozwoju jego pisarstwa, które prawdopodobnie ewaluowałoby w stronę 
prostoty, jasności i przezroczystości językowej.

5.

Obserwując już od czasów gimnazjalnych polskie życie teatralne regionu, poznając 
naocznie moc oddziaływania sceny, Łysek dość wcześnie powziął zamiar dołączenia 
do grona autorów zasilających swoimi tekstami repertuar miejscowych zespołów 
amatorskich. Jego zainteresowanie scenopisarstwem znalazło swój pierwszy druko-
wany wyraz niemal tuż po debiucie. Wtedy jeszcze zapewne nie chodziło mu o jakieś 
laury teatralne, a raczej o sprawdzenie swoich możliwości twórczych, poszerzenie 
własnej domeny pisarskiej o dramat; mówiąc jeszcze inaczej, o zaangażowanie się na 
obszarach trzech rodzajów literackich61.

57 Por. Jarosław Petrowicz, Związek z miejscem. Śląsk historyczny w prozie, eseistyce i reportażu polskim 
po 1989 roku. Wieluń 2015, s. 13.

58 Zob. przypis 56.
59 Autograf utworu znaleziono w płaszczu poległego poety żołnierza.
60 Marian Kisiel, Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych, Katowice 2015, s. 106.
61 Zgodnie z tradycyjną poetyką dramat uznawany był za rodzaj literacki.
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Tak więc w Jasiyniu62 i Duszy z ziemi63 – poetyckich etiudach scenicznych, opubli-
kowanych w 1909 r., starał się zastosować typowe dla dramatu reguły konstrukcyjne 
(wyznaczniki gatunkowe) oraz uwydatnić unikatowość beskidzkiej góralszczyzny, jej 
odrębność terytorialną i kulturową na tle innych części Śląska Cieszyńskiego. Oba 
utwory to quasi dramaty poetyckie o dość wątłej fabule doświetlanej didaskaliami, 
pozbawione wartkiej akcji, statyczne, opanowane głównie przez „żywioł mowy” mo-
nologujących postaci, nie bardzo zatem nadające się na scenę, bardziej na lekturę. 
Trudno obecnie dociec, jaki był autorski zamysł co do ich podstawowego przeznacze-
nia. Ciekawsza natomiast wydaje się kwestia ich odbioru.

Wprawdzie nie zachowała się żadna wzmianka o „życiu scenicznym” owych dro-
biazgów dramatycznych Łyska, ale o ich recepcji przez pierwszych czytelników 
można wnosić z autorskiego objaśnienia obu tekstów, zamieszczonego na łamach 
„Zarania Śląskiego”64. Otóż utwory te pełne pogłosów romantycznych, zapożyczeń 
od Wyspiańskiego, niejasnych symboli, oscylujące między realizmem i imaginacją, 
sprawiały ówczesnemu, mniej wyrobionemu literacko odbiorcy spore trudności, 
zmuszając niejako tym samym poetę do eksplikacji zawartych w nich sensów. Autor 
jednak zrezygnował z podawania w owym komentarzu „gotowego produktu”, pozo-
stawiając wiele domyślności swych czytelników; zachęcał ich za to do żywej pracy 
myśli, do własnych odkryć interpretacyjnych.

Obie jednoaktówki z passusami podszytymi nienachalnym dydaktyzmem to utwo-
ry z misją, mierzące się z istotnymi ówcześnie kwestiami społecznymi. Ujawniają one 
autorski światopogląd i rozumienie rzeczywistości, ukazują Łyska – zapożyczając wy-
jątkowo tu przydatne określenie Wojciecha Kassa – jako „poetę przestrzegającego”65. 

Nadciągające nieuchronnie zmiany mobilizowały twórcę do większej aktywności 
na rzecz dobra wspólnego. Swoją twórczość traktował jako działalność społeczną,  
a wiara w przyszłość narodową nigdy go nie opuszczała. Stąd owe scenki, jak i inne 
jego teksty poetyckie z tego okresu, można sytuować w przestrzeni oddziaływań 
odradzającego się w początkach XX wieku społecznego nurtu propagującego posta-
wy aktywizmu, gloryfikującego – najogólniej mówiąc – Czyn66. Idee te były bliskie 
Łyskowi, sam przecież godził różne formy aktywności – nauczyciela włączającego 
się w wir walki narodowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, działacza Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego, aktora, propagatora skautingu wśród polskiej mło-
dzieży, prelegenta, kierownika szkoły, instruktora drużyn „Sokoła”, współorganiza-
tora śląskiej kompanii Legionów Polskich i – z wyroku historii – żołnierza legionisty 
(w randze porucznika).

62 J. Łysek, Jasiyń „Zaranie Śląskie”, 2, 1909, z. 2, s. 76–77.
63 Tenże, Dusza z ziemi, „Zaranie Śląskie”, 2, 1909, z. 4, s. 166–168.
64 Tenże, Objaśnienia autora, „Zaranie Śląskie”, 2, 1909, z. 4, s. 168.
65 Przemysław Dakowicz, Wojciech Kass, Wiersz-miejsce osobne i wspólne (rozmowa o „Ciosach” J. Korn-

hausera), [w:] Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Korn-
hausera, red. Adrian Gleń, Opole 2011, s. 282.

66 Zob. Czesław P. Dutka, Kasprowicza misterium słowa i epifanie, [w:] tenże, Słowo peryferyjne. Eseje, 
szkice literackie i recenzje, Zielona Góra 1999.
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Literacką przestrzeń Jasiynia, krótkiej gwarowej miniatury, dokładnie lokalizowa-
nej geograficznie, wypełnia niemal w całości, zgodnie z tytułem, jej główny boha-
ter – prastary jesion. Z dialogu dwu pobocznych postaci – inicjującego skąpą zda-
rzeniowość utworu – wyłaniają się istotne szczegóły dotyczące drzewa i zaklętego  
w nim ducha rozpalającego wyobraźnię górali: 

Chłop 1: Rós, rós, wyrós – przi pómocy,
we dnie szumny, ale w nocy!
dy tu pod nim co wieczora,
jak zazwónióm na kościele
od zwóniynio do północy
jakosi się jargo zmora...67

Kolejne zdarzenie – kulminacyjne (dla akcji utworu kluczowe) – poprzedzają takie 
niecodzienne groźne zjawiska atmosferyczne, jak: ciemność, wicher, błyskawice, 
grzmoty, rzęsisty deszcz; podlegające tu symbolizacji. Zdają się one być zapowiedzią 
czegoś dramatycznego, niespotykanego. I rzeczywiście, wśród burzy z drzewa wydo-
bywa się tubalny głos przepowiadający nadejście nowych, lepszych czasów:

[...] skoro wrócę...,
pomogę skończyć nędzę...,
jeno wymodlę piorun
na waszym Światłym Bogu,
wichrem polecę z wami,
na „Złotym” grając „Rogu” –68

Profetyczną wypowiedź ducha-głosu zamyka uderzenie pioruna. Z sędziwego, dostoj-
nego jesionu pozostają tylko szczapy, ale drzewo nie ulega całkowitej zatracie. Ciąg 
dalszy jego losu dopowiadają rozbudowane didaskalia, które nie pełnią w utworze 
wyłącznie roli wskazówek inscenizacyjnych, lecz stanowią ważny komponent tekstu 
głównego:

[...] ponad głową ludu zrywa się szalony wicher i odzywa się głos jakby trąby metalowej; 
jakiś przeogromny szał owłada gromadę. Wszyscy porywają strzaskane odłamy pnia „ja-
siyniowego” i pędzą z rozwianym włosem za wiatrem... 
Skoro przehuczy burza naówczas z za leśnych gór wzejdzie słońce i ranną ulewą dzień 
będzie trzeźwy69.

Tekst poboczny ma więc tu walor autonomiczny.
Zatrzymywanie się wyłącznie na anegdocie owej scenki byłoby sporym uprosz-

czeniem, bowiem z jej strof prześwitują łatwe do przeoczenia w pobieżnej lekturze 
„naddatki znaczeniowe”, pozwalające czytać ją (rozumieć/objaśniać) na różnych po-

67 J. Łysek, Jasiyń..., s. 76.
68 Tamże, s. 77.
69 Tamże.
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ziomach w zależności od rozłożenia akcentów70. Wypada zatem dla przykładu wska-
zać przynajmniej kilka możliwych odczytań.

Tryb lektury koncentrujący się na pełnym dynamizmu poetyckim obrazie drzewa, 
poddanego zabiegowi antropomorfizacji, przybliża czytelnika do rozpoznania aktu-
alnego przed laty ideowego sensu owej miniatury dramatycznej. Drzewo (z całym 
swym bogactwem znaczeń71) należące do ulubionych motywów Łyska, przewijają-
cych się w całej jego twórczości, staje się tu metaforą pozwalającą autorowi zmierzyć 
się z trudnym tematem – niejasnym przeczuciem „wiatru historii”, który zmiecie ist-
niejący porządek społeczno-polityczny. Przeczucia te, jak wiemy, zaktualizował wy-
buch wojny światowej. Poprzez plastyczny obraz roztrzaskanego jesionu poeta mówi 
niewątpliwie więcej, niż mógłby wówczas powiedzieć jawnie.

Wyraźne wskazanie na istebniańsko-jaworzyńską lokalizację akcji Jasiynia po-
zwala czytać utwór w kontekście autobiograficznym, traktować jako swego rodza-
ju świadectwo związku poety z „ojczyzną domową” – wartą zarówno pięknych de-
klaracji, jak i twórczej pracy będącej wyrazem prawdziwego patriotyzmu. Ponadto 
umiejscowienie akcji w beskidzkiej scenerii pozwala wpisać scenkę w krąg regio-
nalnych, mitologizujących opowieści o konkretnym miejscu geograficznym, które 
staje się tu miejscem artystycznym, funkcjonującym w tekstach innych lokalnych 
twórców, w tym współczesnych72.

Jasiyń czytać można także w perspektywie kulturowej. Świat tu przedstawiony, 
nasycony przejawami obyczajowości górali śląskich, łączyło z kulturą materialną  
i duchową istebniańsko-jaworzyńskich antenatów Łyska wiele więzów. Jednak pod 
wpływem procesów cywilizacyjnych zachodzących na przestrzeni drugiej połowy 
dziewiętnastego stulecia, więzy te, choć nobilitowane dawnością, stawały się coraz 
luźniejsze, co niewątpliwie niepokoiło autora. Poprzez swoją poezję starał się więc 
pogłębić świadomość społeczno-kulturową i literacką czytelników, przestrzec przed 
bezrefleksyjnym przyjmowaniem obcych mód, wzorców i zachowań. Nie negował 
wszakże postępu, nie przeciwstawiał rodzimości – obcości, dążył raczej do ich mądrej 
koegzystencji. Jako obywatel wielonarodowej i wielokulturowej c.k. monarchii, kon-
takty z Innymi postrzegał zapewne jako inspirujące, ubogacające. W tym kontekście 
Jasiyń jawi się jako poetycka wypowiedź w obronie rodzimej kultury, jej uniwersal-
nych wartości.

Kolejny jednoaktowy szkic poetycki Dusza z ziemi to swego rodzaju dopełnienie Ja-
siynia, gdyż dookreśla podjętą w nim problematykę społeczną, rozszerza – by nie po-
wiedzieć radykalizuje – zakrój ideowy, a migawkowo pojawiający się w jego materii 
motyw drzewa (tu jaworu) rozjaśnia enigmatyczny, wieloznaczny tytuł. Oba utwory 
nawiązują formalnie do romantycznego teatru – trybuny społeczno-moralnej. Poza 

70 Por. Krystyna Koziołek, Historia czytania jako wyzwanie dla historii literatury [w:] Kulturowa historia 
literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Warszawa 2015, s. 497–505.

71 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik symboli, wyd. 2, Warszawa 1991.
72 Zob. utwory ks. Emanuela Grima, Jerzego Probosza, Pawła Łyska, Kazimierz J. Węgrzyna i innych.
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powagą tonu łączy je również tworzywo językowe, świadczące o wyczuleniu poety na 
kreacyjne możliwości języka, co ilustrują poniższe fragmenty Duszy:

Chłop: Padnij!... hoop!... już jawor leży!
Jezu!!!... krew!!!... krew z kory bieży!!73

Albo:

Marya: Szelestem liści drzew
na skrzydłach do nas zleć
i w onych „progach” – krew
zbudź – pożary wznieć! 
.............................................
...Gdzie trąba boju „grała”,
tam pieśń miłości będzie „brzmieć”,
gdzie pieśń miłości brzmiała,
tam pieśń wolności będzie „grzmieć”!!...74

Dykcja owych jednoaktówek sytuuje się między biegunami mowy żywej, potocznej 
i żarliwej, podniosłej, nasyconej melodyjnością zharmonizowaną ze słowem. Melo-
dyjność dominuje zwłaszcza w Duszy, w której motyw śpiewu/pieśni przewija się 
przez cały utwór75. Śpiewane tu pieśni, będące wyrazem uniesienia patriotycznego 
dramatis personae, symbolizują ożywienie ruchów wolnościowych i społecznych 
tamtej doby76.

Dusza z ziemi to mikrodramat o przejrzystej strukturze splecionej z dwóch krót-
kich części pozbawionych właściwie akcji (zastąpionej sytuacjami), przedzielonych 
sporym dystansem czasowym. Jego wątła fabuła opiera się głównie na partiach mo-
nologowych trojga bohaterów.

W odsłonie pierwszej, w sekwencji plenerowej, poznajemy Marię i Jana – narze-
czonych spacerujących nieopodal osobliwego drzewa – jaworu darzonego estymą 
przez ludową społeczność, opiewanego w „niejednej chłopskiej baśni”77. Po odejściu 
młodych ludzi jawor pada pod siekierą bezmyślnego wandala. Gdy drzewo zaczyna 
broczyć krwią i mówić ludzkim głosem, traci on rezon i w popłochu ucieka.

W drugiej odsłonie, we wnętrzu domu, widzimy starszą o dwadzieścia lat Marię 
wsłuchującą się w dochodzące z oddali odgłosy ludowego wiecu, w którym uczest-
niczy Jan. Pojawienie się ich dorosłego syna Franciszka zapoczątkowuje najważniej-
szą w konstrukcji Duszy sytuację dramatyczną. Pogrążony w myślach, nie dostrzega 

73 J. Łysek, Dusza z ziemi..., s. 166.
74 Tamże, s. 167–168.
75 Stąd może wywoływać pewne asocjacje z Warszawianką Wyspiańskiego.
76 „Śpiewają ludzie wracający z wiecu”, grzmi „śpiew z tysięcznej pieśni”, „zbolała rzesza nuci”, prota-

gonistka Maria „chwyta melodię i śpiewa razem z tłumem”, a śpiew „idzie nieprzerwanym ciągiem 
olbrzymiej melodii”.

77 Trudno uniknąć tu skojarzenia z sielanką Franciszka Karpińskiego o Laurze i Filonie spotykających 
się „pod umówionym jaworem”.
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on w przedwieczornym zmroku stojącej przy oknie milczącej matki. Chcąc jednak 
podzielić się z nią swoimi przemyśleniami, pisze kredą na bocznych drzwiach nie-
zwykłe wyznanie-deklarację:

...Matko! Tych tłumów będę wódz...,
bo ducha w sobie czuję, zdolnego nimi władać
...musiałżem kiedyś pod ich zrąb
z tysiącem dusz zasiadać...78

Autor kilkoma śmiałymi rysami szkicuje tu postać młodego człowieka urzeczonego 
ideałami romantycznymi, który uniesiony zapałem i młodzieńczą nadgorliwością 
pragnie naprawiać świat. Tkwi w nim zapewne także maksymalista. Nie jest on jed-
nak zdecydowany co do wyboru jedynej słusznej drogi prowadzącej do celu (czytaj: 
do niepodległości). Dlatego do swojego wyznania dopisuje prośbę:

Matko!.. jeno mnie drogę wskaż;
Tu kreślę me rozdroże
Ty jedną drogę zmaż:
„Wolność – przez krew czy przez miłość?”79

Dylemat syna Maria rozstrzyga niemal jednym ruchem ręki, zastępując partykułę 
„czy” spójnikiem „i”. W ten sposób utwór zyskuje interesujące zwieńczenie-pointę, 
najpełniej wyrażającą jego ideowy sens ujęty w konkluzję: „Wolność przez krew  
i przez miłość”. Owym gestem matka poniekąd unieważnia rozumienie słów-kluczy 
synowskiej tezy (krwi i miłości) jako pojęć przeciwstawnych, symbolizujących dwie 
rywalizujące ze sobą koncepcje odzyskania wolności. Ustawione zaś w jednym sze-
regu, jako pojęcia równoważne, tworzą zarówno szczytne hasło o tyrtejskim charak-
terze nadające się na sztandary, jak i głęboko etyczny program działania, w którym 
idee romantyczne splatają się z utylitaryzmem, dystansującym się jednak wobec ro-
mantycznego martyrologium.

Rozważana i jednoznaczna podpowiedź Marii czyni z niej najważniejszą postać 
Duszy. I tu rzecz ciekawa. Wbrew kulturowo umocowanemu przeświadczeniu o do-
minującej roli ojca w rodzinie, to matce Łysek „każe” ustosunkować się do politycz-
nych ambicji syna oraz wypowiedzieć fundamentalną prawdę utworu, podkreślając 
tym samym jej autorytet. Koncept ten wiele mówi – jak się zdaje – o relacjach autora 
z własną rodzicielką.

Głęboką prawdę utworu wzmacnia w pewnej mierze także tytułowa metafora 
nawiązująca do ludowej mądrości głoszącej, iż cała natura/ziemia posiada duszę. 
Duszę przychylną wszystkim, którzy ją szanują, bronią i pracą dają wyraz swej tro-
ski o jej dobro–byt. Nie jest ona bowiem neutralnym, niemym świadkiem ludzkich 
losów80, lecz siłą współodczuwającą; nie zraża jej nawet niewdzięczność niektórych 

78 J. Łysek, Dusza z ziemi..., s. 168.
79 Tamże.
80 Zob. Stanisław Szwarc-Bronikowski, Świadkowie naszych dziejów, Warszawa 2000.
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ludzi. Na swój sposób potrafi także ostrzegać przed niebezpieczeństwem81; aby owe 
ostrzeżenia rozpoznać, trzeba „umieć czytać w księdze natury”. Trudno też nie do-
strzec jej współudziału w kształtowaniu specyficznej, niepowtarzalnej atmosfery/
kultury konkretnego skrawka geograficznego82. Dzisiaj w dobie ożywienia ruchów 
ekologicznych metafora „dusza (z)ziemi” nabiera nowych znaczeń, uruchamiają-
cych przekonanie o potrzebie odbudowania zerwanej uczuciowej więzi człowieka 
z ziemią/naturą.

Podsumowując, stwierdźmy jedno: obie miniatury dramatyczne Jana Łyska – tak 
inne od ówcześnie utrzymujących się w regionalnym obiegu teatralnym komedii, fars, 
krotochwil – w scenicznej realizacji, w opracowaniu pomysłowego reżysera, sceno-
grafa, w odpowiedniej interpretacji aktorskiej, zyskałyby wiele. W pełni ukazałyby 
swoją urodę poetycką, wiersz płynny i podniosły, którego śpiewność współdziała  
z nienachalną perswazyjnością.

Znaczące poszerzenie możliwości twórczych, w tym umiejętności scenopisar-
skich jaworzyńskiego barda, unaocznia trzyaktowy dramat Śpiący rycerze datowa-
ny na 31 I 1914 r., noszący początkowo lapidarny tytuł Józef Motyka, później roz-
winięty – Jak Józek Motyka stał się zbójnikiem83, opublikowany latem tego samego 
roku nakładem Drukarni Towarzystwa Domu Narodowego84. Utwór ten powstawał 
w latach 1913–1914, a nawet wcześniej, jeśli baśniowy Śpiący zastęp adresowany 
do młodego odbiorcy traktować jako jego zalążek85.

Wiadomo też z ustaleń Kazimierza Olszewskiego, iż podczas wieczoru autor-
skiego zorganizowanego 5 VII 1913 r. w Ognisku Polskim (należącym do Macierzy 
Szkolnej) w Dąbrowie, Łysek czytał wersję sztuki opatrzoną jej pierwotnym tytu-
łem Józef Motyka86.

W dramacie Śpiący rycerze skupiają się najważniejsze dla twórczości autora te-
maty, problemy, idee, miejsca i toposy. Wierny swej pasji łączenia ludowych opo-
wieści (często o fantastycznym zabarwieniu) i autentycznych realiów, zespala on 
tu legendy o rycerzach Chrobrego, o zbójnictwie w Beskidach z treściami społecz-
no-narodowymi, osnutymi wokół autentycznych zatargów górali śląskich z wielką 
własnością ziemską – arcyksiążęcą Komorą Cieszyńską, osiągając całkiem zgrabną 
całość. Za sprawą zręcznego pióra i barwnego języka przenosi odbiorcę w gęsty 
od emocji świat góralskiej wspólnoty, w zamierzchłe dzisiaj wydarzenia, przybliża 
ówczesnych ludzi, ich porywy życia zbiorowego i indywidualnego.

W akcie pierwszym młodzi juhasi Janek i Józek – bracia Motykowie, trudniący się 
z polecenia Komory również wyrębem lasu – spotykają na polanie dziwnego starca, 
który mówi o sobie „Jestem Stara Baśń”, uosabia więc tradycję i mądrość ludową. 

81 Inspirująco problematykę tę przedstawia Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew, Kraków 2016.
82 Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni, red. Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007.
83 Kazimierz Olszewski, Śląska kronika teatralna 1914–1922, Kraków 1969, s. 180.
84 J. Łysek, Śpiący rycerze, Cieszyn 1914; wyd. 2: Cieszyn 1929.
85 Szerzej o utworze pisze K. Kiereś, Pamięci Jana Łyska..., s.13–14.
86 K. Olszewski, Śląska kronika teatralna..., s. 177–180.
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Przestrzega drwali, by nie zwoływali wiecu protestacyjnego przeciw rabunkowej 
gospodarce Komory:

Nieznajomy: (zdziwiony)
Słucham tej wieści, lecz mówię Wam szczerze,
że w moc tych wieców ja teraz nie wierzę
siedźcie wy raczej doma! A ogniska
domowego strzeżcie, by nie zgasło.
...........................................................................
Wielka – powiadam – siła kiedyś wskrześnie,
lecz dzisiaj na to jeszcze jest za wcześnie.
Siedźcie więc raczej doma, a ogniska
domowego strzeżcie, by nie zgasło87.

Nie chce, by górale uwikłali się w lokalne utarczki z góry skazane na niepowodzenie, 
kiedy przed nimi rysujące się perspektywa działań narodowo-wyzwoleńczych.

Po odejściu starca na polanie – w akcie drugim – tłumnie gromadzą się górale  
z rodzinami, by zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wiecować. Jan opowiada im 
o Nieznajomym i jego przestrodze. W zaistniałej sytuacji postanawia przypomnieć 
zebranym legendarną opowieść o wojach Bolesława Chrobrego. Łysek daje tu wła-
sną wersję owego podania zapowiadającą, iż „zaśnięte wojsko” rychło się przebudzi, 
by wesprzeć górali w ich dążeniach do wolności i sprawiedliwości88. Opowieść Jana 
napawa słuchaczy optymizmem, toteż zgromadzenie przeradza się w coś na kształt 
majówki. Niezbyt trzeźwy leśniczy słowa legendy bierze za namowę do wszczęcia 
rebelii. Donosi o tym żandarmerii. Ta krwawo rozprawia się z góralami. Okrucień-
stwem wyróżnia się zwłaszcza oddział dowodzony przez Czecha Hawlę:

Hawla: Łapać i wiązać. Na ręce włożyć
powrozy i prosto w drogę! – Prowadzić do kaźni89.

Józef, nie mogąc znieść myśli o uwięzieniu, uchodzi w góry z nadzieją, że spotka tam 
„rycerzy”, którzy pomogą ludowi odzyskać niepodległą, sprawiedliwą ojczyznę.

Akt trzeci dramatu, utrzymany w rodzajowo-realistycznej tonacji, przesuwa akcję 
naprzód o kilka dekad. W dostatnim, gościnnym domu Jana leśniczy i poeta – zbieracz 
ludowych pieśni, podań i klecht – rozmawiają o folklorze górali, o dawnych zwycza-
jach. Ożywiona konwersacja rychło schodzi na temat minionych tragicznych wyda-
rzeń, ich nieszczęsnego splotu. Sporo tu wnikliwych obserwacji, zadumy nad mean-
drami ludzkiej egzystencji i rolą zdrady. Leśniczy dopiero teraz poznaje całą prawdę 
o tym, co zdarzyło się przed laty na polanie. Zrozpaczony opuszcza przyjaznych sobie 

87 J. Łysek, Śpiący rycerze..., s. 12.
88 Włączając w tekst sztuki własną transpozycję podania wpisuje się Łysek w liczny krąg twórców się-

gających po wątek „zaśnionych rycerzy”. Por. Franciszek Ziejka, Z dziejów literackiej sławy śpiących 
rycerzy. „Pamiętnik Literacki” 74, 1983, 2, s. 23–49.

89 J. Łysek, Śpiący rycerze..., s. 32.
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ludzi, wstydzi się bowiem swojego haniebnego postępku. Syn Jana przynosi wieść 
o zabójstwie Hawli. W oddali widać też łunę pożaru. Dzieje się coś niedobrego.

Wtem do izby wkracza zadowolony z siebie zbójnik – to Józef, który powrócił, by 
pomścić zabitych na polanie współziomków i wymierzyć karę sprawcom nieszczę-
ścia. Zabił więc Hawlę i podpalił leśniczówkę. Powrót brata staje się swoistym spraw-
dzianem postaw etycznych Jana. Cieszy go widok utraconego przed laty Józefa, teraz 
butnego herszta zbójeckiej zgrai, lecz czy może pochwalać jego postępowanie?

Jan na widok tego wszystkiego zakrywa twarz dłońmi i płacze cicho

– czytamy w didaskaliach90. Płacz – jak się wydaje – symbolizuje tu powtórną utratę brata.
Ta otwarta finalna scena podnosi niewątpliwie walory psychologiczne i dydak-

tyczne dramatu Łyska. Uruchamiając wyobraźnię odbiorcy, skłaniając go do projek-
towania dalszych losów obu braci, niejako testuje jego własny system wartości. Patos  
i widowiskowość sztuki podkreśla oprawa muzyczna przygotowana przez Jerzego 
Hadynę – znanego w regionie kompozytora.

Utwór Jana Łyska niemal natychmiast trafił na scenę. Jego premierowe wykonanie 
6 II 1914 r. było niestety jedyną realizacją teatralną przed wybuchem wojny, która 
skazała dramat na chwilowe zapomnienie. Na amatorskie sceny Śpiących rycerzy po-
nownie wprowadzili w czerwcu 1918 r. uczniowie Szkoły Wydziałowej w Cieszynie91. 
Później sztukę grano w Jabłonkowie (17 V 1919) i w Dąbrowie (14 VI 1919)92. Przed-
stawienie starannie przygotowane przez członków jabłonkowskiego Kółka Pedago-
gicznego zrzeszającego nauczycieli, cieszyło się dużym powodzeniem także w innych 
miejscowościach Śląska Cieszyńskiego, między innymi w Stonawie, Skoczowie, Kar-
winie i Cieszynie93. Szczególnie interesowano się dramatem pod koniec lat dwudzie-
stych, sprowadzono wówczas zwłoki poety do Cieszyna i 20 X 1929 r. z honorami 
pochowano na cmentarzu ewangelickim94.

Sumując kilkuletni dorobek literacki Jana Łyska należy podkreślić, iż jest on świa-
dectwem oryginalnego talentu literackiego, przykładem rzetelnej pracy artystycznej 
młodego adepta sztuki pisarskiej, który raczej unikał rozmów o swojej twórczości. 
Nadzwyczaj skromny, nie był nigdy pewien, czy udało mu się powiedzieć to, co za-
mierzał. Jego utwory prozatorskie i poetyckie pozostają we wzajemnej zależności 
tematycznej, ich podstawowym wątkiem bowiem jest kultura duchowa i materialna 
górali beskidzkich – kształt ich życia. Teksty te nasycone treściami humanistycznymi, 
przemawiające swą moralną siłą, urodą słowa, powagą, ale i humorem, stanowią nie-
wątpliwie trwałą pozycję w dziejach piśmiennictwa Śląska Cieszyńskiego.

90 J. Łysek, Śpiący rycerze..., s. 55.
91 K. Olszewski, Śląska kronika teatralna..., s. 180.
92 Zob. Czesława Mykita-Glensk, Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku, t. 1, Śląsk Cieszyński 

(1852–1920), Opole 1994, s. 217.
93 Tamże, s. 217–230.
94 K. Kiereś, Pamięci Jana Łyska..., s. 27–29.
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„FIRST PAGES”. ON THE LITERARY WORKS OF JAN ŁYSEK

In the article, I review the extensive eight-year literary output of Jan Łysek, the poet-legion-
naire. His prose, poetic and dramatic works stood out against the background of texts of oth-
er contemporary artists of Cieszyn Silesia. They constitute an interesting example of creative 
work inspired by the works of esteemed Polish Romantics and authors of the Young Poland 
period. Łysek also used topics and motifs from the folklore of the Beskid highlanders. Further-
more, his works demonstrate a sensitivity to social issues, which gave them the potential to 
spread well beyond the region. Unfortunately, the great world war interrupted the author’s 
young life and a promising career as a writer.
 The work of Jan Łysek, read and described during the interwar period as well as after 1945, 
with every decade fell more and more into oblivion, for obvious reasons. It was only the year 
2015 that once again stimulated interest in the life and work of the bard from Jaworzynka.


