
Znaki zapytania  
 
 

pamięci hominis sovietici   
 

Znowu zima, noc, dworzec i myśli ponure  
o Mędrcach, których Gwiazda niewłaściwa1 wiodła,  
gdy, fałszując kolędę, wędrowali w górę  
a pospólstwo – jak zwykle – wysadzili z siodła.  
 
 
Tęgoborskie2 "pół wieku" już dwakroć minęło  
na złość sobie wziął odwet3 na Mędrcach lud prosty  
i – tymczasem się karmiąc daremną nadzieją –  
nie widzi, jak mu sążnie urastają4 w wiorsty.  
 
Kto osłoni5 Kaszuby, gdy zły los się ziści,  
gdy "sezonowe państwa"6, "poczwarne bękarty"7,  
biednym ludziom przypomną mroczni rewanżyści,  
a ponad Międzymorzem rozplenią się czarty?  
 
Biały Lew, Biały Orzeł, Pogoń i Archanioł8,  
"dziel i rządź", Schadenfreude, Piołun9 jak Czarnobyl:  
bo gdzie Smętek doradcą, tam trwoga jest panią,  
a kto mądrym być nie chce, tego głupi zdobył.  
 
Czy odfruną od mapy te Orły10 dwa Czarne,  
ani linii czerwonej kreślić się nie ważą –  
czy nauka dwóch wojen11 pójdzie im na marne  
i w przyszłości znów same nawzajem się skarzą?  
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1 "Gwiazda niewłaściwa" to może być Lech Wałęsa zamiast Andrzeja Gwiazdy, zaś w czasach, kiedy 
ci dwaj byli jeszcze dziećmi, to mogła być po prostu Czerwona Gwiazda, patronująca niejednemu 
spośród tych "Mędrców".   
 
2 Stulecie 1893-1993; tzw. przepowiednia tęgoborska (pochodząca – jakoby – z 23 IX 1893 r.) 
zawiera m. in. słowa: "czekajcie na to pół wieku", zob.: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepowiednia_z_T%C4%99goborza>.  
 
3 Tj. wynikiem wyborów parlamentarnych z 19 IX 1993 r., dającym nominalną władzę rządową z 
powrotem w ręce PZPR (jako SdRP / SLD) i ZSL (jako PSL "Sojusz Programowy").  
 
4 Sążeń polski = 72 cale, sążeń rosyjski 84 cale; rosyjska wiorsta = 500 sążni rosyjskich.  
 



5 Mieszkający w Jastarni rybak nazwiskiem Kąkol podobno wypowiedział przepowiednię: "Pomorzu i 
jego ludności św. Wojciech wyprosił jedną łaskę, że do końca świata zostaną polskie." (Jerzy Samp, 
"Listy z nieba", "Pomerania", nr 12/128/ z grudnia 1983 r., str. 11).  
 
6 Druga RP bywała nazywana w Niemczech (nawet jeszcze przed kanclerzostwem tow. Adolfa 
Hitlera!) złośliwym i pogardliwym epitetem "Saisonstaat" (= "państwo sezonowe").  
 
7 Tow. Wiaczesław Mołotow (de domo: Skriabin), ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS w 
dniu 31 października 1939 r. na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRS, triumfalnie sławiącym 
zwycięski sojusz dwóch socjalistycznych supermocarstw, wyrażał się o Polsce bardzo szyderczo, m. 
in. epitetem: "poczwarny bękart traktatu wersalskiego" ("urodliwoje dietiszcze wiersalskowo 
dogowora"). 
 
 
 
 
 
8 herby kolejno: Biały Lew – Czech, Biały Orzeł – Polski, Pogoń – Białorusi & Litwy, Archanioł 
[Michał] – Rusi (Kijowskiej) / Ukrainy; oprócz Białego Lwa pozostałe emblematy znajdowały się 
na pieczęci Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego (1863-64):  

 

 
 
9 ukraińskie słowo "Czornobyl" i rosyjskie słowo "Czernobyl" to nie tylko nazwy własne ukraińskiego 
miasta, słynnego z katastrofy elektrowni nuklearnej w 1986 r., ale (jako wyrazy posplite) także 
synonimy polskiego słowa "piołun" (zob. także "Apokalipsę", rozdz. 8, w. 10-11 i powstały na 
kanwie tego fragmentu "Biblii" wiersz "Gwiazda Piołun" Czesława Miłosza).  
 
10 "Czarne Orły" = herby Niemiec i Rosji;  
 

                 
 
aluzja do demonstracyjnie przyjaznych (i z antypolskimi, rozbiorczymi akcentami!) kontaktów 
między dwoma nacjonalistami-socjalistami: Niemcem Franzem Xaverem Schönhuberem (1923-
2005) i Rosjaninem Władimirem Wolfowiczem Żyrinowskim (ur. 1946). 
 
11 Mowa, rzecz jasna, o I i II wojnach światowych.   
 


