
12.    Potęga  poezji 
 
 
 
Najstarsze  zachowane  słowa   pisane  na  naszym  terenie  i  w  naszym  języku  pochodzą  z  akt  wsi  
Odrechowa,  z  roku  1549-go.   Inteligencja  i  kler  pisali  zapewne  od  wprowadzenia  chrześcijaństwa,  
ale  nic  się  do  naszych  czasów  nie  zachowało.   Zachowały  się  też  utwory  Pawła  Rusina  z  Krosna,  z  
początków  XVI-go  wieku,  który  według  nas  był  Łemkiem,  ale  po  łacinie.  Z  czasów  późniejszych  
jest  coraz  więcej  informacji  o  naszych  twórcach,  ale  ja  chciałbym  skoncentrować  się  właściwie  na  
czasach  współczesnych  i  praktycznie  na  dwóch  ludziach.  Myślę,  że  ogromne  znaczenie  miała  dla  nas  
twórczość  Iwana  Rusenka  z  okresu  międzywojennego,  który  był  wszechstronnie  uzdolnionym  twórcą  
i  uzyskał  wśród  Łemków  miano  „Nauczyciela”.  Drugim,  co  do  ważności   w  naszej  historii  jest  w  
moim  odczuciu  współcześnie  tworzący  Petro  Murianka  (Piotr  Trochanowski).  Ci  dwaj  ludzie  plus  
prozaik  Włodzimierz  Chylak  z  drugiej  połowy  XIX-go  wieku  stworzyli  nam  literature,  jakiej  nie  
można  się  powstydzić  nigdzie  na  świecie.   Poza  nimi  jest  cała  plejada  znakomitych  poetów  i  
mnóstwo  zupełnie  przeciętnych  ale  chwała  im,  że  piszą.  Jak  na  tak  mały  naród  mamy  wyjątkowo  
dużo  poetów.  Dlaczego?  Otóż  myślę,  że  wiersze  piszą  ci,  których  coś  boli,  a  nas  niemal  bez  
przerwy  coś  boli.  Szczególnie  ostatnie  wydarzenia  i  wywołana  nimi  tęsknota  za  ojczyzną,  obrodziły  
ludźmi,  którzy  swój  ból  przelewali  na  papier  w  formie  wierszy.  Ci  ludzie  często  pisali  do  szuflady.  
Mam  nadzieję,  że  kiedyś  wszystkie  one  ujrzą  światło  dzienne,  dając  nam  powody  do  dumy.  Język  
łemkowski  w  dzisiejszej  wersji  pisanej  został  przyjęty  na  podstawie  dialektu  środkowołemkowskiego  
przez  trzech  twórców  okresu  międzywojennego:  Byli  to  Dymitr  Wisłocki  Znany  jako  Wanio  
Hunianka  -  publicysta,  prozaik  i  poeta,  a  także  dramatopisarz,  Iwan  Rusenko   -  poeta,  dramatopisarz,  
rysownik  i  po  trosze  malarz,  oraz  Metody  Trochanowski  -  wydawca  gazety  „Łemko”,  twórca  
łemkowskiego  elementarza  i  podręczników  do  szkoły  podstawowej.   Dzisiaj  ten  język,  poprzez  
twórczość  powojenną,  głównie  wspomnianego  już  Petra  Murianki,  oraz  za  sprawą  gramatyki  
Mirosławy  Chomiak  należy  uznać  za  w  pełni  skodyfikowany.   Myślę,  że  gdyby  nie  twórczość  wyżej  
wymienionych  osób  trudno  byłoby  dziś  mówić  o  Łemkach  jako  o  narodzie,  a  być  może  nawet  jako  
o  grupie  etnicznej.  Prawdopodobnie  rozpłynęlibyśmy  się  wśród  otaczających  nas  narodów  zupełnie  
bez  śladu.   


