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K I M  J E S T E S M Y ?

DWIE CYWILIZACJE 

Wszyscy gdzieÊ si´ spieszymy, do czegoÊ dà˝ymy. Ka˝dy z nas pragnie prze˝yç szcz´Êliwe ˝ycie, spotkaç
mi∏oÊç, za∏o˝yç rodzin´. Czy ktoÊ z nas zdo∏a osiàgnàç to upragnione? Od czego zale˝y nasza satysfakcja
z ˝ycia lub jej brak, nasz sukces lub pora˝ka? 

Na czym polega sens ˝ycia ka˝dego z osobna i ca∏ej ludzkoÊci razem? Co nas czeka w przysz∏oÊci? 
Te pytania istniejà od dawna. Tylko nikt do tej pory nie da∏ na nie zrozumia∏ej odpowiedzi. Chcia∏oby si´

wiedzieç, w jakim paƒstwie przyjdzie nam ˝yç za pi´ç lub dziesi´ç lat. W jakim Êwiecie b´dà ˝y∏y nasze dzie-
ci? Jednak nie wiemy i chyba nawet za bardzo nie jesteÊmy w stanie wyobraziç sobie swojej przysz∏oÊci, gdy˝
ca∏y czas gdzieÊ gnamy. Tylko dokàd? 

Zdumiewajàce, ale to prawda: po raz pierwszy jasno sprecyzowanà przysz∏oÊç naszego paƒstwa otrzyma-
∏em nie od naukowców analityków czy polityków, ale od tajgowej pustelnicy Anastazji. Ma∏o tego, nie tylko po-
kaza∏a obraz wspomnianej przysz∏oÊci, ale argumentujàc, udowodni∏a mo˝liwoÊç jej realizacji ju˝ dla naszego
pokolenia. A tak naprawd´ obraz rozwoju paƒstwa by∏ jej w∏asnym projektem. Kiedy szed∏em tajgà ku rzece
od jej polanki, nie wiem dlaczego przylgn´∏a do mnie zdecydowana pewnoÊç, ˝e jej projekt mo˝e wiele zmie-
niç w Êwiecie. A jeÊli wziàç pod uwag´ fakt, ˝e wszystko, co wczeÊniej by∏o projektem w jej myÊlach, zawsze
póêniej przyobleka∏o si´ w rzeczywisty kszta∏t, to faktycznie ˝yjemy ju˝ w paƒstwie, którego przysz∏oÊç powin-
na byç tylko wspanialsza. 

Szed∏em tak tajgà i rozmyÊla∏em nad s∏owami Anastazji o wspania∏ej przysz∏oÊci paƒstwa, w którym byç
mo˝e jeszcze naszemu pokoleniu uda si´ po˝yç. W którym nie doÊwiadczymy ju˝ chorób, terroryzmu, we-
wn´trznych konfliktów. I chocia˝ nie zawsze jej myÊli by∏y dla mnie zrozumia∏e, to tym razem nie umia∏em
podwa˝aç ˝adnej z nich. Nawet wr´cz przeciwnie, pragnà∏em udowodniç s∏usznoÊç jej racji. Twardo postano-
wi∏em uczyniç wszystko, co w mojej mocy, aby urzeczywistniç ten projekt. 

Na pierwszy rzut oka wydawa∏ si´ bardzo prosty: ka˝da rodzina powinna otrzymaç do˝ywotnio hektar ziemi
i stworzyç na nim swój rodzinny majàtek, swojà ma∏à Ojczyzn´. Szczegó∏y tego projektu zniewoli∏y moje myÊli.
By∏y banalnie proste, a jednoczeÊnie niesamowite. Jak to mo˝liwe! Nie agronomi, ale tajgowa pustelnica udo-
wodni∏a, ˝e przy prawid∏owym umiejscowieniu roÊlin na dzia∏ce ju˝ po kilku latach ziemi nie trzeba b´dzie
w ogóle nawoziç. Ma∏o tego, nawet nie bardzo p∏odna ziemia b´dzie stawaç si´ coraz bardziej ˝yzna. 

Jako g∏ówny argument Anastazja poda∏a sytuacj´ w tajdze. Tajga istnieje tysiàce lat i wszystko roÊnie tam
bez jakiegokolwiek nawo˝enia. Wed∏ug niej wszystko, co roÊnie na ziemi, jest realizacjà boskich myÊli, a On
tak to wszystko stworzy∏, ˝eby cz∏owiek nie musia∏ obarczaç si´ problemami zdobywania jedzenia. Wystarczy
postaraç si´ zrozumieç zamys∏ Stwórcy i tworzyç pi´kno razem z Nim. Ja te˝ mam dobry przyk∏ad. 

Na Cyprze, gdzie mia∏em szcz´Êcie przebywaç, pod∏o˝e jest kamieniste. Ale nie zawsze takie by∏o. Setki
lat temu na wyspie ros∏y pi´kne cedrowe lasy, drzewa owocowe. P∏yn´∏o wiele rzek z czystà, s∏odkà wodà,
a ca∏a wyspa by∏a podobna do ziemskiego raju. Rzymscy legioniÊci, gdy podbili wysp´, zacz´li wycinaç cedro-
we drzewa i budowaç z nich statki, a˝ zniszczyli wszystkie cedrowe mateczniki. Teraz na znacznym obszarze
wyspy wyst´puje skàpa, cherlawa roÊlinnoÊç, ju˝ wiosnà wysycha trawa. RzadkoÊcià jest letni deszcz i braku-
je pitnej wody. A urodzajnà gleb´ mieszkaƒcy Cypru zmuszeni sà dostarczaç barkami. I co z tego wynika:
cz∏owiek zamiast polepszyç to, co by∏o stworzone, pogorszy∏ swoim barbarzyƒstwem. Kiedy Anastazja
w szczegó∏ach omawia∏a projekt, podkreÊla∏a, ˝e na dzia∏ce obowiàzkowo powinno zostaç posadzone rodowe
drzewo, a zmar∏ego cz∏owieka nale˝y chowaç nie na cmentarzu, ale wy∏àcznie na zagospodarowanej przez
niego samego wspania∏ej dzia∏ce rodowej ziemi. Nie potrzeba stawiaç ˝adnych nagrobków. Pami´ç o cz∏owie-
ku powinna byç ˝ywa, a nie martwa. Dla krewnych pami´cià b´dà ˝ywe twory tego cz∏owieka i wtedy jego du-
sza b´dzie mog∏a znowu si´ urzeczywistniç w materii, w rajskim ogrodzie ziemskim. 

Pochowani na cmentarzu nie sà w stanie trafiç do raju, a dusze ich nie mogà urzeczywistniç si´ w materii,
dopóki istniejà myÊli krewnych i przyjació∏ o ich Êmierci. P∏yta nagrobna - jest pomnikiem Êmierci. Rytua∏ po-
grzebu zosta∏ wymyÊlony przez ciemne si∏y, których celem by∏o chocia˝ na jakiÊ czas uwi´ziç ludzkà Dusz´. 

˚adnego cierpienia ani ˝a∏oby nasz Ojciec nie wymyÊli∏by dla swoich kochanych dzieci. Wszystkie boskie
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stworzenia sà wieczne, samowystarczalne i odradzalne. Wszystko, co ˝yje na ziemi, od pozornie zwyk∏ej
trawki a˝ do cz∏owieka, jest harmonijnà jednoÊcià i wiecznoÊcià. 

I w tym przypadku zgadzam si´ z Anastazjà w ca∏oÊci. Popatrzcie, naukowcy twierdzà, ˝e myÊl cz∏owieka
jest materialna, a jeÊli tak w∏aÊnie jest, to znaczy, ˝e rodzina zmar∏ego, myÊlàc o nim jak o zmar∏ym, wi´zi go
w martwym Êwiecie, dr´czàc jego Dusz´. 

Anastazja twierdzi, ˝e cz∏owiek, a dok∏adnie jego Dusza, mo˝e ˝yç wiecznie. Mo˝e si´ stale urzeczywist-
niaç w nowym ciele, ale tylko przy odpowiednich warunkach. I w∏aÊnie rodowy majàtek ziemski, zagospodaro-
wany zgodnie z jej projektem, takie warunki stworzy. Ja w to po prostu uwierzy∏em, ale do tego, by udowodniç
stwierdzenia Anastazji o ˝yciu i Êmierci lub im zaprzeczyç, bardziej kwalifikujà si´ naukowcy ezoterycy. 

– Ale˝ b´dziesz mia∏a wielu oponentów – mówi∏em do Anastazji, a ona w odpowiedzi tylko si´ Êmia∏a. 
– Przecie˝ teraz bardzo ∏atwo wszystko zacznie si´ zmieniaç, W∏adimirze. MyÊl cz∏owieka zdolna jest ma-

terializowaç i zmieniaç oblicze przedmiotu, przepowiadaç zdarzenia, budowaç przysz∏oÊç i w∏aÊnie z tego po-
wodu oponenci, którzy b´dà staraç si´ udowodniç kruchoÊç tego Êwiata, zniszczà sami siebie, poniewa˝ sami
przez swoje myÊli wywo∏ajà swój koniec. Ci, którzy zdo∏ajà zrozumieç swoje przeznaczenie i sens wiecznoÊci,
b´dà ˝yli szcz´Êliwie, reinkarnujàc wiecznie, gdy˝ sami swoimi myÊlami wytworzà w∏asnà szcz´Êliwà nieskoƒ-
czonoÊç. Jeszcze bardziej spodoba∏ mi si´ jej projekt, kiedy zaczà∏em obliczaç jego racjonalnoÊç z ekono-
micznego punktu widzenia. Wtedy si´ przekona∏em, ˝e ka˝dy cz∏owiek mo˝e zapewniç dobrobyt swoim dzie-
ciom i wnukom dzi´ki stworzonemu przez siebie rodowemu majàtkowi. Rzecz nie tylko w tym, ˝eby zagwaran-
towaç swoim dzieciom dobrà, od˝ywczà ˝ywnoÊç, miejsce do ˝ycia. Anastazja opowiada∏a, ˝e ogrodzenie po-
winno sadziç si´ z ˝ywych drzew, a çwierç hektara powinien stanowiç las. DwadzieÊcia pi´ç arów lasu to oko-
∏o trzystu drzew. Za osiemdziesiàt, sto lat pewnie je zetnà. Z tych drzew otrzymajà oko∏o czterystu metrów
szeÊciennych desek. A dobrze wysuszone i obrobione drewno ju˝ na dzieƒ dzisiejszy kosztuje co najmniej
dwa tysiàce pi´çset z∏otych za metr szeÊcienny. W rezultacie mamy milion z∏otych. OczywiÊcie nie trzeba od
razu wycinaç ca∏ego lasu, wystarczy Êciàç niezb´dnà liczb´ doros∏ych drzew, a na ich miejsce natychmiast
wsadziç nowe. Ogólnie rzecz ujmujàc, wartoÊç takiego rodzinnego dworu, wykonanego zgodnie z projektem
Anastazji, mo˝e byç oszacowana na milion euro, a zbudowaç go jest w stanie ka˝da rodzina z przeci´tnym
dochodem. Dom na poczàtek mo˝e byç skromniutki, a najwa˝niejszym skarbem b´dzie prawid∏owe i pi´kne
zagospodarowanie dzia∏ki. 

Maj´tni ludzie ju˝ dziÊ p∏acà du˝e pieniàdze firmom zajmujàcym si´ projektowaniem przestrzennym. Za do-
bre i ∏adne urzàdzenie tylko stu metrów kwadratowych ziemi przylegajàcej do domu trzeba zap∏aciç od tysiàca
pi´ciuset euro w gór´. Sadzonka jednego iglastego szeÊciometrowego drzewa kosztuje pi´çset euro, a ci, któ-
rzy chcà mieszkaç w pi´knie urzàdzonym ogrodzie, nie skàpià takich pieni´dzy. P∏acà tylko dlatego, ˝e ich ro-
dzicom nie przysz∏o do g∏owy zapewniç swoim dzieciom rodowego majàtku. 

Wcale nie trzeba byç bogatym, nale˝y tylko prawid∏owo pouk∏adaç sobie w g∏owie. Jak˝e mo˝emy wycho-
wywaç swoje dzieci, jeÊli sami nie rozumiemy takich prostych spraw. Anastazja ma zupe∏nà racj´, mówiàc, ˝e
wychowanie nale˝y zaczynaç od samego siebie. I wtedy tak bardzo zapragnà∏em mieç swój w∏asny dwór:
wziàç hektar ziemi, wybudowaç dom, a co najwa˝niejsze, posadziç wko∏o przeró˝ne roÊliny i zagospodarowaç
swój kawa∏eczek Ojczyzny, tak jak naszkicowa∏a Anastazja, i ˝eby otacza∏y go równie pi´knie urzàdzone
dzia∏ki innych ludzi. Wtedy Anastazja z synem mog∏aby tam zamieszkaç lub przyje˝d˝aç w odwiedziny, a póê-
niej wnuki, prawnuki... 

Mo˝liwe, ˝e prawnuki b´dà chcia∏y pracowaç w mieÊcie, ale zawsze b´dà mog∏y odpoczàç w swoim ro-
dzinnym majàtku. A raz w roku, 23 lipca, w Âwi´to Ca∏ej Ziemi, ca∏a rodzina b´dzie mog∏a si´ zebraç w swoim
domu. Mnie ju˝ wtedy nie b´dzie na tym Êwiecie, ale pozostanie za∏o˝ony przeze mnie dwór, rosnàce w nim
drzewa i ca∏y ogród. Wykopi´ niedu˝y staw, wpuszcz´ narybek, ˝eby zawsze by∏a ryba. Drzewa b´dà wysa-
dzone wed∏ug specjalnego planu, tak jak mówi∏a Anastazja. CoÊ spodoba si´ potomkom, coÊ innego b´dà
chcieli zmieniç, ale tak czy inaczej zawsze mnie przy tym wspomnà. Pochowany b´d´ te˝ na swojej ziemi
i poprosz´, ˝eby w ˝aden sposób nie wydzielano mojego grobu. I niech nikt nie stoi nad nim z ob∏udnà ˝a∏obà.
I w ogóle ˝eby nie by∏o ˝adnej ˝a∏oby. I niech nie b´dzie ˝adnej kamiennej p∏yty nagrobnej, a jedynie niech
wyroÊnie z mojego cia∏a i wzejdzie nad ziemià Êwie˝a trawa i krzaki, a byç mo˝e nawet jakieÊ jagody po˝y-
teczne dla moich potomków i krewnych. 

Jaka korzyÊç p∏ynie z kamiennych pomników? ˚adna i tylko smutek. Niech wspominajà mnie nie ze smut-
kiem, ale z radoÊcià, przyje˝d˝ajàc do za∏o˝onego przeze mnie dworu. Och, jak ja im to wszystko urzàdz´, tak
rozplanuj´ i tak wszystko wysadz´... MyÊli plàta∏y mi si´ w radosnym przeczuciu ogromnego zamierzenia.
Trzeba jak najszybciej zaczynaç dzia∏aç, jak najszybciej dotrzeç do miasta, a ja przed sobà mam jeszcze
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z dziesi´ç kilometrów do rzeki przez las. Ach, ˝eby jak najszybciej skoƒczy∏ si´ ju˝ ten las. 
Nagle ni stàd, ni zowàd wynurzy∏a si´ z pami´ci informacja o lasach Rosji, którà przeczyta∏em w jednym

z biuletynów statystycznych. Wszystkiego nie b´d´ przytaczaç, ale powiem, ˝e “las jest g∏ównym typem ro-
ÊlinnoÊci Rosji, zajmuje czterdzieÊci pi´ç procent jej terytorium. Sà to najwi´ksze zasoby leÊne na Êwiecie,
oko∏o 886,5 miliona hektarów. To jest 25,9 procent Êwiatowych zapasów drewna. Ma∏o tego, w Rosji wyst´pu-
je bardziej dojrza∏y i produktywny las ni˝ na reszcie planety. Lasy odgrywajà nies∏ychanà rol´ w gazowym bi-
lansie atmosfery i regulacji klimatu naszej planety. Ogólnie bilans lasu w Rosji obliczony przez naukowców
wyniós∏ dla dwutlenku w´gla 1789064,8 tysi´cy ton, a dla tlenu1299019,9 tysi´cy ton. Co roku w lasach Rosji
deponuje si´ 600 milionów ton CO. Te gigantyczne wartoÊci migracji gazów istotnie stabilizujà gazowy sk∏ad
i klimat planety”. To dopiero! 

Niektórzy mówià, ˝e jest przygotowywana specjalna misja dla Rosji, ale ona nie tylko si´ zbli˝a, ona ju˝ si´
spe∏nia. Jak to jest, ˝e ludzie z ca∏ej planety – jeden w wi´kszym, a inny w mniejszym stopniu, niewa˝ne, wa˝-
ne jest coÊ innego – ludzie na ca∏ej planecie oddychajà powietrzem z Rosji. Oddychajà tlenem, który produku-
je ten las. A ja teraz tak po prostu nim id´. Jestem ciekaw, czy ten las dostarcza tylko tlenu wszystkim ˝yjàcym
na planecie ludziom, czy mo˝e jeszcze czegoÊ wa˝niejszego? Teraz tajga, po której szed∏em sam jeden, nie
wywo∏ywa∏a we mnie tak jak wczeÊniej uczucia trwogi. Czu∏em si´ tak, jakbym szed∏ bezpiecznym parkiem.
OczywiÊcie nie ma tu alejek parkowych i czasami drog´ zagradzajà g´ste krzaki lub zwalone drzewo, ale nie
dra˝ni∏o mnie to tym razem. Mimochodem zrywa∏em napotykane jagody, maliny, porzeczki, po raz pierwszy
przyglàda∏em si´ z zaciekawieniem, jak niejednakowe z wyglàdu sà drzewa nawet tej samej odmiany. Jak
ró˝norodnie jest umiejscowiona roÊlinnoÊç. Ani jednego podobnego obrazu. 

Po raz pierwszy patrzy∏em wnikliwiej na tajg´ i wydawa∏a mi si´ bardziej ∏askawa. Mo˝e takie uczucie po-
wsta∏o równie˝ z powodu myÊli, ˝e w tej tajdze urodzi∏ si´ i mieszka na swojej polance mój ma∏y synek z Ana-
stazjà, kobietà, od której spotkania zmieni∏o si´ ca∏e moje ˝ycie. W tej bezkresnej tajdze jest maleƒka polanka
Anastazji, której ona nie chce na d∏ugo pozostawiaç i na ˝adne, nawet szykowne mieszkanie, jej nie zamieni.
Niby zwyk∏e, puste miejsce ta polana, ani domu, ani nawet sza∏asu, ani urzàdzeƒ niezb´dnych do ˝ycia,
a ona, jak tylko do niej podchodzi, od razu si´ raduje. Za trzecim razem przy okazji odwiedzin polanki Anasta-
zji czu∏em si´ podobnie. Czu∏em si´ te˝ tak, jakbym wróci∏ do domu po ci´˝kiej w´drówce. 

Dziwne rzeczy, mo˝na powiedzieç, zdarzajà si´ w dzisiejszym Êwiecie. Przez tysiàclecia ludzkoÊç niby
walczy o szcz´Êcie i dobro ka˝dego cz∏owieka. A tak naprawd´, jeÊli si´ zastanowiç, ten sam cz∏owiek ˝yjàcy
w spo∏eczeƒstwie, w centrum nowoczesnego, cywilizowanego miasta, coraz cz´Êciej staje si´ bezbronny. To
trafi na kolizj´ drogowà, to go okradnà, stale dopadajà go ró˝ne bolàczki, ˝e bez apteki ju˝ ˝yç nie mo˝e, albo
przez jakàÊ pora˝k´ ˝yciowà pope∏ni samobójstwo. Liczba samobójstw wzrasta w∏aÊnie w Êwiecie cywilizowa-
nym, o wysokim poziomie ˝ycia. 

Matki z ró˝nych regionów wyst´pujà w telewizji, opowiadajàc o niemo˝noÊci wy˝ywienia dzieci, o g∏odujà-
cych rodzinach. Anastazja ˝yje z ma∏ym dzieckiem w tajdze, jakby w innym Êwiecie. O nic nie prosi naszego
spo∏eczeƒstwa. Ani policja, ani ochrona nie jest potrzebna, by jà chroniç. Ma si´ wra˝enie, ˝e na tej polance
ani z nià, ani z dzieckiem nie ma prawa nic z∏ego si´ staç. OczywiÊcie mamy ró˝ne cywilizacje, a Anastazja
proponuje wziàç to, co najlepsze, z tych dwóch ró˝nych Êwiatów. Wtedy si´ zmieni obraz ˝ycia wielu ludzi na
ziemi, narodzi si´ nowe, szcz´Êliwe ludzkie spo∏eczeƒstwo. Interesujàca b´dzie ta ludzkoÊç – nowa, niezwy-
k∏a. No, na przyk∏ad.. . 

ZASMAKUJ WSZECHÂWIATA

D∏ugo nie mog∏em si´ pogodziç z tym, ˝e Anastazja spokojnie zostawia oseska samego w tajdze. To pod
jakimÊ krzakiem na trawie po∏o˝y, to obok jakiejÊ niedêwiedzicy lub wilczycy le˝àcej nieopodal. Ju˝ si´ prze-
kona∏em, ˝e nie tknie go ˝adne ze zwierzàt. Nawet odwrotnie, do koƒca b´dà go broni∏y. Tylko przed kim? 

JeÊli otaczajàce go zwierz´ta sà jak niaƒki, to przed kim go broniç? Trudno si´ jednak pogodziç z zostawia-
niem maleƒstwa samego. Próbowa∏em wi´c przekonaç Anastazj´, aby tego nie robi∏a. 

– JeÊli zwierz´ta nie krzywdzà dziecka, to nie znaczy wcale, ˝e jakieÊ inne nieszcz´Êcie nie mo˝e si´ zda-
rzyç. 

– Nie mog´ zrozumieç, o jakim nieszcz´Êciu myÊlisz. 
– O wielu nieszcz´Êciach, które mogà spotkaç bezradne dzieci. Na przyk∏ad zape∏znie na jakiÊ pagórek,

a potem pokula si´ z niego, nó˝k´ lub ràczk´ podwinie. 
– Ta wysokoÊç, którà dziecko zdob´dzie samo, szkody jemu nie wyrzàdzi. 
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– Dobrze, a je˝eli naje si´ czegoÊ trujàcego? Przecie˝ jest jeszcze niemàdrym g∏uptaskiem i wszystko
wk∏ada do buzi. Niechcàcy mo˝e si´ zatruç. A póêniej kto mu przep∏ucze ˝o∏àdek? Lekarzy w pobli˝u ˝ad-
nych, a ty nawet gruszki nie posiadasz, ˝eby w razie czego dziecku przep∏ukaç jelito. 

Anastazja tylko si´ zaÊmia∏a: 
– Po co ci lewatywa, W∏adimirze? Jelito mo˝na przep∏ukaç innym, bardziej efektywnym sposobem. 
– Jak to? 
– Chcesz spróbowaç? W∏aÊciwie to ci si´ przyda, zaraz przynios´ ci par´ zió∏ek... 
– Poczekaj, nie trzeba, zrozumia∏em, wszystko zrozumia∏em. Chcesz mi daç to, od czego powstaje biegun-

ka. 
– Zaburzenia ˝o∏àdka masz ju˝ od dawna, a zió∏ka wszystko, co niepotrzebne, z niego wyp´dzà. 
– Rozumiem, w razie czego dasz dziecku zió∏ek i dostanie biegunki, ale po co dziecko tak maltretowaç? 
– Do tego nie dojdzie, bo nasz syn nic niepotrzebnego nie je i jeÊç nie b´dzie. Dzieci, a zw∏aszcza niemow-

l´ta, sà przyzwyczajone do matczynego mleka i nigdy niczego innego w du˝ych iloÊciach jeÊç nie b´dà. I nasz
synek mo˝e jedynie spróbowaç jakàÊ jagod´ lub zió∏ko. I jeÊli natrafi na gorzkà, niedobrà dla niego, to sam jà
wypluje. JeÊli troch´ jej jednak zje i zaszkodzi to ˝o∏àdkowi, zwymiotuje i wtedy zapami´ta to, i nigdy wi´cej
nie zje tej roÊliny lub tego owocu. Natomiast b´dzie zna∏ ca∏à ziemi´ nie z opowieÊci, ale z w∏asnego doÊwiad-
czenia, z w∏asnego smaku. Niech nasz syn zasmakuje WszechÊwiata. 

Ogólnie rzecz bioràc, Anastazja chyba ma racj´, bo do tej pory nic z∏ego z dzieckiem si´ nie sta∏o. A do te-
go zauwa˝y∏em jeszcze jednà ciekawà rzecz. Zwierz´ta otaczajàce polank´ Anastazji same tresujà albo uczà
swoje potomstwo wspó∏˝ycia z cz∏owiekiem. KiedyÊ myÊla∏em, ˝e zajmuje si´ tym sama Anastazja, ale póê-
niej si´ przekona∏em, ˝e nie traci na to swojego czasu. 

Pewnego dnia siedzieliÊmy na s∏oƒcu na skraju polany. Anastazja dopiero co nakarmi∏a piersià syna, le˝à-
cego teraz b∏ogo na jej ramieniu. Najpierw troszk´ podrzema∏, a póêniej ma∏à ràczkà zaczà∏ dotykaç w∏osów
Anastazji i uÊmiechaç si´. Anastazja patrzy∏a na syna równie˝ z uÊmiechem, szepta∏a ró˝ne s∏owa pieszczotli-
wym g∏osem. Dostrzeg∏em wilczyc´ wchodzàcà ze swoim potomstwem na polan´ – czterema zupe∏nie ma∏y-
mi wilcz´tami. Wilczyca sz∏a w naszym kierunku, ale oko∏o dziesi´ciu metrów przed nami zatrzyma∏a si´ i po-
∏o˝y∏a na trawie. Tuptajàce tu˝ za nià ma∏e wilcz´ta zacz´∏y lgnàç do jej brzucha. Anastazja te˝ zauwa˝y∏a wil-
czyc´ z wilcz´tami, podnios∏a si´ z trawy, unoszàc na ramieniu syna, podesz∏a do niej, przykucn´∏a dwa me-
try od wilczycy i z uÊmiechem na ustach zacz´∏a przyglàdaç si´ wilczemu miotowi. Przy tym mówi∏a z piesz-
czotà w g∏osie: 

– O, jakie pi´kne potomstwo nasza màdra matka wyda∏a na Êwiat: jeden na pewno zostanie przywódcà.
A ta dziewczyna ca∏kiem jest podobna do mamy, z pewnoÊcià radoÊç jej przyniesie i godnie ród podtrzyma.
Wilczyca le˝a∏a z b∏ogo przymru˝onymi oczami – niby od tej drzemki, a mo˝e od pieszczotliwej nuty w g∏osie
Anastazji. Wilcz´ta oderwa∏y si´ od brzucha matki i zacz´∏y patrzeç na Anastazj´, a jedno z nich, jeszcze nie-
pewnie si´ poruszajàc, skierowa∏o si´ w jej stron´. Wilczyca, pozornie drzemiàc, nagle skoczy∏a, chwyci∏a wil-
czàtko z´bami i odrzuci∏a ku reszcie. To samo dzia∏o si´ i z drugim, i z trzecim, i z czwartym, które podejmo-
wa∏y prób´ zbli˝enia si´ do Anastazji. BezmyÊlne wilcz´ta kontynuowa∏y swoje próby, ale wilczyca nie do-
puszcza∏a ich, a˝ same tego zaprzesta∏y. Dwoje z nich zaj´∏o si´ walkà ze sobà, a reszta siedzia∏a spokojnie,
patrzàc na nas. Syn te˝ dostrzeg∏ wilczyc´ z wilczàtkami, popatrzy∏ na nie, niecierpliwie poruszy∏ nó˝kami
i wymówi∏ jakiÊ nawo∏ujàcy dêwi´k. Anastazja wyciàgn´∏a r´k´ w kierunku wilczycy z m∏odymi. Dwoje z nich
niepewnie skierowa∏o si´ ku wyciàgni´tej r´ce cz∏owieka, tym razem jednak wilczyca nie powstrzyma∏a ich,
lecz wr´cz przeciwnie, popchn´∏a pozosta∏e dwa wilczki ku ludzkiej r´ce. Wkrótce by∏y ju˝ przy Anastazji. Je-
den podgryza∏ palec, drugi ∏apkami wspina∏ si´ na wyciàgni´te rami´, a pozosta∏e dwa podpe∏z∏y do nogi. 

Syn zaczà∏ wierciç si´ na r´ku, wyrywajàc si´ do m∏odych. Anastazja posadzi∏a go na trawie, a on, zapomi-
najàc o ca∏ym Êwiecie, zaczà∏ si´ z nimi bawiç. Anastazja podesz∏a do wilczycy, poczochra∏a jà i wróci∏a do
mnie. Zrozumia∏em, ˝e wilczyca nigdy pierwsza nie zaniepokoi Anastazji, bo zosta∏a nauczona podchodziç tyl-
ko na okreÊlony gest. Teraz ona tego samego uczy swoje potomstwo. Wilczyc´ uczy∏a pewnie jej matka, jej
matk´ babcia i tak z pokolenia na pokolenie uczy∏y si´ okreÊlonych zasad wspó∏˝ycia z cz∏owiekiem. Trzeba
dodaç: wspó∏˝ycia taktownego i z szacunkiem. Ale kto i w jaki sposób nauczy∏ ich przeciwnego zachowania:
atakowania cz∏owieka? 

Po ogólnym zapoznaniu si´ z pustelniczym ˝yciem w syberyjskiej tajdze nasuwa si´ wiele ró˝nych pytaƒ,
takich pytaƒ, które wczeÊniej by∏y nie do pomyÊlenia. Anastazja nie zamierza zmieniaç swojego pustelniczego
obrazu ˝ycia. Ale stop! Kiedy myÊl´ o Anastazji jak o pustelnicy, od razu powstaje skojarzenie s∏ów pustel-
nik/pustelnica z cz∏owiekiem izolowanym od spo∏eczeƒstwa, od nowoczesnego systemu informacji, a tak na-
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prawd´ co mamy? Za ka˝dym razem po wizycie u niej na polance wydaj´ nowà ksià˝k´. 
Omawiajàjà ró˝ni ludzie, starzy i m∏odzi, naukowcy oraz liderzy wyznaƒ religijnych. Wyglàda na to, ˝e to

nie ja przynosz´ jej informacje z naszego wspaniale poinformowanego spo∏eczeƒstwa, lecz ona przedstawia
mi informacje ciekawe dla ludzi. To w takim razie kto jest w rzeczywistoÊci pustelnikiem? Czy nie zaplàtaliÊmy
si´ w paj´czynie pozornej obfitoÊci informacji, a tak naprawd´ oddzieliliÊmy si´ lub oderwaliÊmy od prawdzi-
wego êród∏a informacji? No i wychodzi na to, ˝e g∏ucha tajgowa polanka Anastazji jest informacyjnym cen-
trum, niby kosmodromem dla innych wymiarów. To kim jestem ja, kim jesteÊmy my, a kim jest Anastazja?

Ale tak naprawd´, czy to jest wa˝ne? Najwa˝niejsze jest zawarte w czymÊ innym w jej ostatnich wypowie-
dziach o mo˝liwoÊci zmiany na lepsze ˝ycia pojedynczego cz∏owieka, paƒstwa oraz ludzkoÊci, je˝eli zmieni
si´ warunki bytu ka˝dego cz∏owieka. Niewiarygodna ∏atwoÊç! Wystarczy daç cz∏owiekowi chocia˝ hektar zie-
mi, a dalej ona podpowiada, co powinno si´ zrobiç na tej ziemi, a wtedy... Niewiarygodne, jakie to proste...
Wtedy z cz∏owiekiem zawsze b´dzie przebywaç energia mi∏oÊci. B´dà kochajàce si´ ma∏˝eƒstwa, szcz´Êliwe
dzieci, zniknie wi´kszoÊç chorób i nie b´dzie wojen ani kataklizmów, a sam cz∏owiek przybli˝y si´ do Boga.
Praktycznie Anastazja zaproponowa∏a stworzenie obok du˝ych miast wielu podobnych do jej polanki miejsc.
Przy tym nie neguje ona wykorzystywania do tego osiàgni´ç naszej cywilizacji: “Niech i negatywne pracuje
w imi´ dobra”. I uwierzy∏em w jej projekt, uwierzy∏em w to pi´kno, które ma si´ staç po jego urzeczywistnieniu
w naszym ˝yciu. Wiele jej s∏ów wydawa∏o mi si´ jasnych. Tylko trzeba jeszcze raz wszystko po kolei spraw-
dziç i przemyÊleç. Powinno si´ zaadaptowaç jej projekt do ka˝dej miejscowoÊci. Zapanowa∏a nade mnà idea
Anastazji. Chcia∏em jak najszybciej dotrzeç do domu i sprawdziç, co mówià naukowcy o podobnych osiedlach
i czy w ogóle w Êwiecie istnieje coÊ podobnego. Chcia∏bym najpierw dok∏adnie zaprojektowaç takie osiedle,
a póêniej zaczàç jego budow´ z m´˝nymi uczestnikami. OczywiÊcie ani ja, ani nikt inny nie mo˝e sam wziàç
na siebie odpowiedzialnoÊci za projekt tego wspania∏ego osiedla przysz∏oÊci – powinno si´ to zrobiç razem!
Nale˝y razem omówiç wszystkie informacje i wykonaç w∏asny projekt bez dawnych b∏´dów. 

MARZENIA Z AUROWILU 

Przez pierwsze miesiàce po powrocie zbiera∏em informacje o eko osiedlach, wi´kszoÊç êróde∏ opowiada∏a
o podobnych zagranicznych miejscach. W sumie zebra∏em wiadomoÊci o osiemdziesi´ciu szeÊciu osiedlach
z dziewi´tnastu paƒstw, mi´dzy innymi takich jak Belgia, Kanada, Dania, Anglia, Francja, Niemcy i Indie. 

Tylko ˝e nie za bardzo mnie to pocieszy∏o, bo nigdzie nie by∏o to zrobione na szerokà skal´, nie by∏o osie-
dli zdolnych wywo∏aç okreÊlony wp∏yw na sytuacj´ socjalnà tych paƒstw. Jedno z najwi´kszych i najbardziej
znanych osiedli by∏o w Indiach. To by∏o miasto Aurowil. Aurowil zosta∏ za∏o˝ony w 1968 roku przez Mirr´ Ri-
szar – ˝on´ Âri Aurobindo, twórcy jogi integralnej. Przewidywano, ˝e na ziemiach danych przez indyjskie w∏a-
dze, niedaleko miasta Pondiczeri, gdzie od lat czterdziestych dzia∏a aÊrama Âri Aurobindo – centrum mi∏oÊni-
ków jogi integralnej – powstanie wpierw osiedle, a póêniej pi´çdziesi´ciotysi´czne miasto. Aurowil – w do-
s∏ownym t∏mnaczeniu “miasto jutrzenki” lub “miasto porannej zorzy” – powinien by∏ zrealizowaç ide´ zjednania
ludzi zwiàzanych wspólnym celem budowy harmonijnego, materialnego Êwiata, nie b´dàcego w sprzecznoÊci
ze Êwiatem duchowym. 

Mirra Riszar mówi∏a: “Aurowil jest centrum duchowych i materialnych badaƒ przygotowujàcych urzeczy-
wistnienie prawdziwego ludzkiego pojednania. Idea stworzenia miasta, w którym ludzie b´dà ˝yli w harmonii
ze Êwiatem przyrody, w harmonii ducha i mi∏oÊci, by∏a podtrzymywana przez w∏adze indyjskie i osobiÊcie
przez Indir´ Gandhi, UNESCO. Otrzyma∏a finansowe wsparcie od w∏adz indyjskich i wielu sponsorów. Na ce-
remonii za∏o˝enia miasta byli przedstawiciele ze stu dwudziestu jeden paƒstw i dwudziestu trzech hinduskich
stanów. Wspania∏e miasto marzenie, przypuszczam, wi´kszoÊci duchownych ca∏ego Êwiata – zacz´∏o si´
wznosiç. Jednak po Êmierci Mirry Riszar w 1973 roku jej uczeƒ Aurobindo Satprem bardzo ostro wypowiedzia∏
si´ przeciwko Aurowilowi, okreÊlajàc go jako komercyjne przedsi´biorstwo. 

AÊrama Âri Aurobindo, kontrolujàca wi´kszà cz´Êç finansów przedsi´biorstwa, pretendowa∏a do w∏adzy
nad wszystkimi zdarzeniami w mieÊcie, natomiast mieszkaƒcy uwa˝ali, ˝e ich wspólnota nale˝y do ca∏ego
Êwiata i aÊrama nie jest dla nich panem, i rozpocz´∏a si´ ostra konfrontacja mi´dzy duchownym z aÊramy
a duchownymi z Aurowilu. Nie odbywa∏a si´ ona tylko na poziomie duchowym, ale coraz cz´Êciej przeobra˝a-
∏a si´ w walk´ wr´cz. W 1980 roku w∏adze Indii zosta∏y zmuszone do podj´cia decyzji o wyprowadzeniu Auro-
wilu spod kontroli Âri Aurobindo. W mieÊcie powsta∏ na sta∏e posterunek policji. Wydarzenia w Aurowilu sprzy-
ja∏y ogólnemu kryzysowi w ruchu szko∏y Âri Aurobindo. 

Obecnie w Aurowilu ˝yje tysiàc dwustu mieszkaƒców, zamiast – jak przewidywali organizatorzy – pi´çdzie-
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si´ciu tysi´cy. A ogólnie w rejonie razem z mieszkaƒcami trzynastu wiosek obliczono trzydzieÊci tysi´cy osób.
Byç mo˝e przyczyna krachu aurowilskiego marzenia tkwi w tym, ˝e mieszkaniec Aurowilu, majàc zezwolenie
na budow´ domu, jednoczeÊnie nie jest prawnym w∏aÊcicielem ziemi, na której go stawia. Ziemia, chocia˝ ku-
piona za Êrodki w∏aÊciciela, staje si´ w∏asnoÊcià miasta. Wychodzi wi´c na to, ˝e ca∏kowitym zaufaniem obda-
rzono Aurowil, a nie jego mieszkaƒców. Czyli ka˝dy mieszkaniec staje si´ zale˝ny. 

Przecie˝ projektem zajmowali si´ ludzie uwa˝ajàcy si´ za wielce uduchowionych. Jak widaç, duchowoÊç
ma swojà drugà stron´. Dzisiejszy stan Aurowilu strasznie mnie zaszokowa∏, zasmuci∏. Nie mia∏em wàtpliwo-
Êci co do projektu Anastazji, lecz negatywne myÊli zaÊwita∏y w mojej g∏owie. Je˝eli nie uda∏o si´ zrealizowaç
normalnego osiedla w Indiach, w paƒstwie uwa˝anym prawie za lidera w duchowym pojmowaniu bytu ludzkie-
go, je˝eli nie uda∏o si´ to przy finansowym wsparciu w∏adz indyjskich, UNESCO, sponsorów z ró˝nych
paƒstw, to jak˝e mo˝e Anastazja, sama jedna, przewidzieç wszystkie kamienie milowe? 

Nawet jeÊli nie sama jedna, ale ze wszystkimi czytelnikami popierajàcymi jej poglàdy spróbuje wszystko
obliczyç, przemyÊleç, przewidzieç – i tak im wszystkim mo˝e si´ to nie udaç, bo nikt nie posiada a˝ takiego
doÊwiadczenia. Gdyby chocia˝ ktoÊ zna∏ ten kamieƒ w´gielny, na którym mo˝na budowaç szcz´Êliwe ˝ycie
jednego cz∏owieka oraz spo∏eczeƒstwa w ca∏oÊci, to przypuszczam, ˝e by∏oby ju˝ zbudowane. A jego nie ma!
Za to w niejednym paƒstwie jest negatywne doÊwiadczenie. Gdzie zaÊ szukaç pozytywnego? – W Rosji – od-
par∏a Anastazja. 

ZWIASTUNI NOWEJ CYWILIZACJI

“Zalà˝ki nowej wspania∏ej przysz∏oÊci tkwià w rosyjskich dzia∏kowcach!” – S∏owa te mimowolnie zabrzmia∏y
w moim wn´trzu echem, chocia˝ nie by∏o obok mnie Anastazji. W jednej chwili przypomnia∏em sobie, z jakim
uwielbieniem i entuzjazmem mówi∏a o rosyjskich dzia∏kowcach przed czterema laty. Uwa˝a∏a, ˝e to w∏aÊnie
dzi´ki nim ziemia unikn´∏a planetarnej katastrofy w 1992 roku. Tak si´ zdarzy∏o, ˝e to w∏aÊnie w Rosji rozpo-
czà∏ si´ ten zadziwiajàcy ruch, który ob∏askawi∏ cz´Êç ziemi... 

Przypomnia∏em sobie, jak mówi∏a o tym: “Miliony par ludzkich ràk z mi∏oÊcià dotkn´∏y Ziemi. Nie maszyna-
mi, a d∏oƒmi w∏aÊnie, ludzie czule dotykali Ziemi´ w swoich ma∏ych ogródkach. I Ona to odczuwa∏a. Czu∏a do-
tkni´cie ka˝dej r´ki. Znalaz∏a wi´c si∏y, by si´ jeszcze utrzymaç. Ziemia jest wielka, ale jednoczeÊnie bardzo
czu∏a.” Wtedy, cztery lata temu, nie traktowa∏em powa˝nie tych s∏ów, jednak˝e dziÊ, po zaznajomieniu si´
z wieloma próbami stworzenia duchowo-ekologicznych osad, nagle zrozumia∏em... W Rosji bez gromkich
apeli, nawo∏ywaƒ, reklamy i propagandowej pompy zosta∏ wdro˝ony najwi´kszy i najpowa˝niejszy projekt,
majàcy znaczenie dla ca∏ej ludzkoÊci. Na tle ca∏ej mnogoÊci rosyjskich dzia∏kowych wspólnot wiadomoÊci
o zagranicznych próbach stworzenia ekologicznych wiosek by∏y po prostu Êmieszne. 

Sami osàdêcie – przede mnà le˝y masa artyku∏ów z ró˝nych dzie∏ zbiorowych, w których z powagà dysku-
tuje si´ nad kwestià, ilu mieszkaƒców powinna mieç ekowioska. Radzà nie wi´cej ni˝ stu pi´çdziesi´ciu. Du˝à
rol´ przypisuje si´ organom kierujàcym ekoosadà, duchowemu przywództwu. Przecie˝ zrzeszenia rosyjskich
dzia∏kowców istniejàju˝ od lat i liczà po trzysta i wi´cej rodzin. Ka˝dym z nich kieruje jedna bàdê dwie osoby,
nierzadko sà to emeryci. Czy mo˝na uznaç za kierownika zwyk∏ego prezesa zrzeszenia dzia∏kowców Rosji?
Funkcja ta bardziej przypomina organ rejestrujàcy bàdê kierujàcego, który wype∏nia wol´ wi´kszoÊci. 

Ruch dzia∏kowców w ogóle nie jest scentralizowany, a mimo to dane rosyjskiego urz´du statystycznego
z 1997 roku g∏oszà: 14,7 milionów rodzin posiada 7,6 milionów ogródków dzia∏kowych i zajmujà one po-
wierzchni´ l miliona 821 tysi´cy hektarów. LudnoÊç samodzielnie hoduje na nich 90% ziemniaków, 77% jago-
dowych i owocowych kultur, 73% warzyw. OczywiÊcie teoretycy, latami zajmujàcy si´ projektowaniem osad
ekologicznych i ekowiosek, mogà oponowaç, ˝e kooperatyw dzia∏kowców nie jest ekoosadà. 

Mam na to gotowà odpowiedê: Rzecz nie w nazwie, ale w sensie. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç zrzeszeƒ dzia∏-
kowców Rosji kieruje si´ za∏o˝eniami ekologicznych osad. Ma∏o tego, bez gromkiego rozg∏osu o duchowych
dokonaniach, bez tràbienia o koniecznoÊci troszczenia si´ o przyrod´, dzia∏kowcy swoim sposobem ˝ycia, nie
s∏owami, ale czynami pokazujà poziom swego duchowego rozwoju. To oni zasadzili miliony drzew. To dzi´ki
ich wysi∏kom na setkach tysi´cy hektarów, uznanych za nieu˝ytki i tak zwane ziemie opuszczone, teraz kwitnà
sady. S∏yszymy, ˝e w Rosji cz´Êç ludnoÊci niemal˝e g∏oduje. Strajkujà to nauczyciele, to górnicy, a politycy
zaj´ci sà szukaniem dróg wyprowadzenia kraju z kryzysu. Nie raz w okresie “pierestrojki” Rosja sta∏a o krok
od powszechnego, spo∏ecznego wybuchu. Jednak tak si´ nie sta∏o. Zabierzmy – teoretycznie – Rosjanom
tamtego czasu te 90% produkcji ziemniaków, 77% produkcji owoców i 73% warzyw. Zamiast tych procentów
wstawmy poziom nerwowoÊci milionów ludzi. 
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Z pewnoÊcià trzeba by∏oby liczyç si´ z wybuchem, je˝eli wy∏àczy∏oby si´ z minionych lat czynnik uspokaja-
jàcy ludzi: dzia∏ki i prac´ na nich. Nie trzeba byç psychologiem, ˝eby zobaczyç, jak uspokajajà si´ dzia∏kowcy
w chwili zetkni´cia ze swymi grzàdkami. Tak wi´c, jaki wynik uzyskalibyÊmy w latach 1992, 1994 czy 1997?
We wszystkich tych latach móg∏ nastàpiç na ogromnà skal´ wybuch buntu spo∏ecznego. Do czego mog∏o to
doprowadziç naszà planet´, która naszpikowana jest ÊmiercionoÊnà bronià? A jednak nie by∏o katastrofy.
Anastazja twierdzi, ˝e w 1992 roku nie by∏o globalnej katastrofy jedynie dzi´ki rosyjskim dzia∏kowcom. I teraz,
gdy zapozna∏em si´ z informacjami wyjaÊniajàcymi t´ sytuacj´, . .. 

Wierz´ Jej. Niewa˝ne, w której z màdrych g∏ów kierownictwa naszego kraju zapad∏a decyzja, aby daç zie-
lone Êwiat∏o dla ruchu dzia∏kowców w Rosji, wówczas jeszcze w Zwiàzku Radzieckim. Mo˝e opatrznoÊci wy˝-
szej ni˝ ziemski, doczesny rzàd wygodnie by∏o wdro˝yç coÊ takiego w∏aÊnie w Rosji? Najwa˝niejsze, ˝e ruch
istnieje! Jest to najlepszy dowód na istnienie mo˝liwoÊci osiàgni´cia stabilizacji w ludzkim spo∏eczeƒstwie,
mo˝liwe, ˝e takiej stabilizacji, do której wiele narodów bezskutecznie dà˝y∏o przez tysiàclecia. Anastazja mó-
wi, ˝e ruch dzia∏kowców w Rosji jest wielkim etapem zwrotnym w rozwoju ludzkiego spo∏eczeƒstwa. “Dzia∏-
kowcy sà zwiastunem czegoÊ pi´knego, co kroczy tu˝ za nimi” – ma na myÊli naszkicowany przez siebie pro-
jekt przysz∏ych osad. Sam nabra∏em ochoty, by zamieszkaç w jednej z takich przepi´knych osad, i ˝eby znaj-
dowa∏a si´ ona w kwitnàcym kraju, a ten kraj by∏ mojà Ojczyznà. 

W POSZUKIWANIU DOWODÓW 

Rosja przysz∏oÊci... Przepi´kny kraj, w którym wiedzie szcz´Êliwe ˝ycie wiele osób z przysz∏ych pokoleƒ.
Rosja przysz∏oÊci – to kraj, który poprowadzi ku szcz´Êliwemu ˝yciu ludzkoÊç ca∏ej planety. Ujrza∏em wspa-
nia∏à Rosj´, w rozkwicie. T´ przysz∏oÊç pokaza∏a mi Anastazja. Sta∏o si´ zupe∏nie nieistotne i bez znaczenia
to, ˝e ta p∏omienna, nie tracàca ducha pustelniczka, ˝yjàca poÊród syberyjskiej tajgi, mo˝e podró˝owaç na in-
ne planety, w przysz∏oÊç bàdê w przesz∏oÊç. Wa˝niejsze jest to, ˝e w jakiÊ sposób niewidzialnymi niçmi jedno-
czy ona Dusze ludzi, mieszkajàcych w ró˝nych krajach, w jeden wzruszajàcy poryw twórczoÊci. Wa˝ne jest
zupe∏nie co innego: w∏aÊnie to, ˝e ten poryw istnieje. Bo czy to wa˝ne, skàd posiada tak rozleg∏à wiedz´ o na-
szym ˝yciu? Du˝o istotniejszy jest sam rezultat tej wiedzy. Taki mianowicie, ˝e ludzie w ró˝nych miastach, ze-
tknàwszy si´ z tà wiedzà, sadzà cedrowe aleje, produkujà olej cedrowy i wcià˝ uk∏adajà nowe piosenki i wier-
sze o tym, co pi´kne. To wspania∏e! PomyÊli o czymÊ, ja to opisuj´ i – spe∏nia si´! 

To fantastyczne! Ta fantastyka wcielana jest w ˝ycie na oczach wszystkich. Teraz pomarzy∏a o wspania∏ym
paƒstwie. Czy˝by i to równie˝ mog∏o si´ spe∏niç? By∏oby dobrze, ˝eby si´ spe∏ni∏o! Trzeba jakoÊ pomóc. Ana-
lizujàc to, co Anastazja do tej pory powiedzia∏a i pokaza∏a, wcià˝ bardziej utwierdza∏em si´ w przekonaniu, ˝e
marzenie o pi´knej przysz∏oÊci jest realne. Coraz mocniej w nie wierzy∏em. 

Zaczà∏em wierzyç ka˝demu s∏owu Anastazji, a pomimo tego nie potrafi∏em dokoƒczyç pisania rozdzia∏u
o przysz∏oÊci Rosji. Nie umieÊci∏em go w poprzedniej ksià˝ce Stworzenie. A poniewa˝ czu∏em, ˝e powinien
by∏ tam si´ w∏aÊnie znaleêç, wydanie ksià˝ki si´ opóênia∏o. Chcia∏em, ˝eby wszystko, co mówi∏a, by∏o wystar-
czajàco przekonujàce i realne. ˚ebym nie tylko ja, lecz tak˝e wielu ludzi uwierzy∏o i zacz´∏o dzia∏aç w imi´
pi´knej przysz∏oÊci. Jednak z powodu niektórych wypowiedzi Anastazji nie udawa∏o mi si´ przekonujàco o tym
wszystkim napisaç.. 

W ksià˝ce Stworzenie opublikowa∏eln poglàd Anastazji o tym, ˝e otaczajàca nas przyroda jest niczym in-
nym jak zmaterializowanymi myÊlami Boga. Je˝eli cz∏owiek zdo∏a zrozumieç je choçby cz´Êciowo, nie b´dzie
musia∏ wi´cej czyniç wysi∏ków, aby zdobyç po˝ywienie, aby u˝yêniaç ziemi´, nie b´dzie musia∏ traciç si∏ na
walk´ ze szkodnikami i chwastami, gdy˝ ziemia sama potrafi si´ regenerowaç. Wtenczas jego umys∏ wyzwoli
si´ z codziennych trosk o byt. Wówczas cz∏owiek mo˝e zajàç si´ tym, co bardziej odpowiednie jest dla jego
istnienia – tworzeniem wspólnie z Bogiem pi´knych Êwiatów. Pragnà∏eln, ˝eby w te s∏owa uwierzy∏y rzesze lu-
dzi. Jak jednak majà uwierzyç, skoro uprawa ziemi w Rosji, a tak˝e w innych krajach nie obywa si´ bez nawo-
˝enia? Bardzo wiele zak∏adów przemys∏owych na Êwiecie zajmuje si´ produkcjà ró˝norodnych Êrodków che-
micznych wzbogacajàcych gleb´. Z tym problemem parokrotnie zwraca∏em si´ do naukowców – agrotechni-
ków, lecz zawsze nieodparcie otrzymywa∏em wcià˝ t´ samà zbywajàcà odpowiedê: 

“Rajski ogród? – OczywiÊcie mo˝na za∏o˝yç na jednym hektarze ziemi, lecz trzeba by pracowaç w nim od
Êwitu do zmierzchu. Bez zasilania gleby nawozami nie uzyska si´ dobrego urodzaju. Nie obejdzie si´ te˝ bez
oprysków Êrodkami ochrony roÊlin, inaczej plon zostanie zniszczony przez chmar´ rozmaitych szkodników”. 

Na przytaczany przeze mnie dowód, ˝e w tajdze u Anastazji roÊnie wszystko bez pomocy cz∏owieka,
oÊwiadczali: “Przypuszczalnie roÊnie, jeÊli jednak wierzyç twojej pustelniczce, tajga zosta∏a zaprojektowana
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bezpoÊrednio przez Boga. Cz∏owiekowi potrzebne jest nie tylko to, co roÊnie w tajdze. W tajdze, na przyk∏ad,
nie wyst´pujà drzewa owocowe. Dlatego te˝ ko∏o sadu cz∏owiek musi chodziç. Sad nie mo˝e rosnàc sam. 

Kilkakrotnie odwiedza∏em sklepy typu: “Wszystko dla ogrodu”, “Dzia∏kowiec”, “Sadownik”. Obserwowa∏em,
jak du˝o osób kupuje mieszanki z chemikaliami. Patrzy∏em na nich i myÊla∏em, ˝e nigdy nie uwierzà w to,
o czym mówi Anastazja. Uzna∏em, ˝e pisanie o przysz∏oÊci Rosji jest bez sensu. Nie uwierzà. Nie uwierzà, po-
niewa˝ ta przysz∏oÊç zwiàzana jest przede wszystkim z nowà ÊwiadomoÊcià, z nowym podejÊciem do trakto-
wania ziemi i naturalnego otoczenia. Nie znam ani jednego wspó∏czesnego cz∏owieka, który by móg∏ potwier-
dziç to, co powiedzia∏a, ani jednego namacalnego przyk∏adu na potwierdzenie jej s∏ów. Wr´cz odwrotnie – fak-
ty przemawiajà przeciwko niej. Funkcjonujàce zak∏ady chemiczne produkujà Êrodki ochrony roÊlin przeciwko
ró˝nym szkodnikom. Istnieje osobna nauka o ziemi, a w naukowe badania zaanga˝owanych jest wiele osób.
Brak wa˝kich, namacalnych dowodów potwierdzajàcych s∏owa Anastazji mia∏ na mnie tak du˝y wp∏yw, ˝e ju˝
w ogóle nie mog∏em dalej pisaç. Dlatego te˝ zgodzi∏em si´ pojechaç do Austrii, do Innsbrucku. Zatelefonowa∏
do mnie wydawca z Niemiec, informujàc, ˝e dyrektor instytutu bioenergetyki Leonard Hoszeneng zaprasza
mnie, abym wyg∏osi∏ prelekcj´ o Anastazji przed najznamienitszymi uzdrowicielami z Europy. 

Instytut op∏aca∏ podró˝, pobyt i gotów by∏ zap∏aciç tysiàc marek za ka˝dà godzin´ wystàpienia. Pojecha∏em
tam nie ze wzgl´du na pieniàdze, ale w poszukiwaniu przekonujàcych i zrozumia∏ych dla wi´kszoÊci ludzi ar-
gumentów “za” lub “przeciw” projektowi Anastazji i jej zapewnieniom o przysz∏oÊci Rosji. Doktor Hoszeneng,
który mnie zaprosi∏, sam by∏ wykwalifikowanym lekarzem i znanym uzdrowicielem z pokolenia na pokolenie.
Jego dziadek leczy∏ rodzin´ japoƒskiego imperatora, jak równie˝ inne osobistoÊci. Oprócz budynku instytutu
jego prywatnà w∏asnoÊcià by∏o kilka niewielkich hotelików, w których zatrzymywali si´ licznie przybywajàcy tu
chorzy z ca∏ej Europy. Nale˝a∏y do niego równie˝ restauracja, park i jakieÊ budynki w centrum miasta. By∏ mi-
lionerem, lecz na przekór powszechnemu wyobra˝eniu wielu Rosjan na temat sposobu ˝ycia zachodniego bo-
gacza Leonard ca∏à prac´ dotyczàcà leczenia wykonywa∏ sam. OsobiÊcie przyjmowa∏ ka˝dego, kto do niego
przyje˝d˝a∏. Liczba pacjentów dochodzi∏a czasami do pi´çdziesi´ciu i Leonard pracowa∏ wtedy po szesnaÊcie
godzin dziennie. Tylko czasami pozwala∏ przyjmowaç swoich pacjentów uzdrowicielowi z... Rosji. 

Wystàpi∏em przed zebranymi w Innsbrucku uzdrowicielami, rozumiejàc, ˝e interesuje ich przede wszystkim
Anastazja. To o niej opowiada∏em im przez wi´kszoÊç mojego wystàpienia, a pod koniec troch´ opowiedzia-
∏em o jej projekcie, majàc cichà nadziej´, ˝e us∏ysz´ od zgromadzonych tam potwierdzenie lub zaprzeczenie
tego pomys∏u. On ijednak niczego nie potwierdzili ani niczemu nie zaprzeczyli, tylko wcià˝ zadawali szczegó-
∏owe pytania. Wieczorem na koszt Hoszenenga odbywa∏ si´ bankiet. Nazwa∏bym go po prostu kolacjà. Ka˝dy
móg∏ zamówiç, co chcia∏, ale wszyscy byli skromni, dajàc pierwszeƒstwo sa∏atkom. Nikt nie pi∏ ani nie pali∏. Ja
równie˝ nie zamówi∏em ˝adnego trunku. Nie dlatego jednak, ˝eby nie wyglàdaç przy nich jak “bia∏a wrona”;
sam zwyczajnie nie wiedzia∏em, dlaczego nie mia∏em ochoty ani na mi´so, ani na wódk´. Podczas kolacji
znów dyskutowaliÊmy na temat Anastazji. Zrodzi∏ si´ tam zwrot, nie pami´tam ju˝ przez kogo wymyÊlony:
“Wspania∏a przysz∏oÊç Rosji zwiàzana jest z syberyjskà Anastazjà”. 

S∏owa te zosta∏y podchwycone i w ró˝nych wersjach by∏y powtarzane przez uzdrowicieli z W∏och, Niemiec,
Francji... Oczekiwa∏em konkretów. Dlaczego i dzi´ki czemu zdarzy si´ “to” wspania∏e? Nikt na to nie przedsta-
wia∏ konkretnych dowodów. Uzdrowiciele kierowali si´ widaç jakimÊ rodzajem w∏asnej intuicji, mnie jednak po-
trzebne by∏y dowody. Czy ziemia mo˝e wykarmiç cz∏owieka bez dodatkowych wysi∏ków tylko dlatego, ˝e zro-
zumie on dobrze myÊli Boga, którego nikt nigdy nie widzia∏? Wróci∏em do Rosji, przypomnia∏em sobie s∏owa
europejskich uzdrowicieli i znów, choç ju˝ bez cienia nadziei, szuka∏em dowodów, po które gotów by∏em je-
chaç choçby na kraniec Êwiata. Jak si´ wkrótce okaza∏o, wcale nie trzeba by∏o jechaç daleko. Nie ˝adna teo-
ria, ale nieprawdopodobny zbieg okolicznoÊci, niczym umyÊlnie przez kogoÊ zaplanowany, objawi∏ mi si´ jako
˝ywe potwierdzenie s∏ów Anastazji. A by∏o to tak. 

WIECZNY OGRÓD 

Razem z pracownikami W∏adimirskiej Fundacji Wspomagania Kultury “Anastazja” pojechaliÊmy za miasto.
Roz∏o˝yliÊmy si´ na malowniczym brzegu niewielkie go stawu. Kobiety stawia∏y na serwet´ jakieÊ sa∏atki,
m´˝czyêni rozpalali ogieƒ. Sta∏em na brzegu, patrzy∏em w wod´ i o czymÊ myÊla∏em. Nie mia∏em humoru. At-
mosfera by∏a ˝adna. Nagle Weronika, mieszkanka pobliskiej wsi, mówi tak: 

– Panie W∏adimirze, siedem kilometrów stàd, wÊród ∏àk, sà dwie opuszczone dworskie posiad∏oÊci. Po za-
budowaniach nie zosta∏o Êladu, ale przetrwa∏y sady owocowe. Nikt nie dba o nie, a co roku dajà owoce. Wi´-
cej owoców ni˝ piel´gnowane i nawo˝one sady we wsi. W 1976 roku w tych rejonach by∏ du˝y mróz i wszyst-
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kie sady wymarz∏y, trzeba by∏o sadziç nowe, ale tych dwóch poÊród pól mróz nie uszkodzi∏, ani jednego drze-
wa nie zniszczy∏. 

– Dlaczego nie wyrzàdzi∏ im ˝adnej szkody? – pytam. 
– Taki mrozoodporny gatunek? 
– Gatunek zwyczajny. Ale w tych opuszczonych zagrodach wszystko jest posadzone tak, jak nale˝y sadziç

na “jednym hektarze”... Wie pan, wszystko jest podobnie do tego, co w paƒskich ksià˝kach mówi Anastazja.
Wokó∏ tych sadów ludzie przed dwustu laty zasadzili cedry i d´by... I nawet siano z tamtejszej trawy jest bar-
dziej soczyste i d∏ugo jest dobre... JeÊli chce pan zobaczyç, to mo˝emy zaraz pojechaç. Droga polna, ale d˝ip
przejedzie. Nie wierzy∏em w∏asnym uszom. Kto? Jak? W odpowiednim czasie i miejscu daje mi taki prezent?
Czy przypadkowe sà te przypadki, które si´ nam przytrafiajà? 

– Jedêmy! Koleiny prowadzi∏y przez pola by∏ego pegeeru. Powiedzia∏em pola, ale bardziej przypomina∏y ∏à-
ki, poroÊni´te bujnà trawà. 

– Pola uprawne zmala∏y, brakuje pieni´dzy na nawozy – komentowa∏ Jewgienij, mà˝ Weroniki. 
– Ale to ziemia odpoczywa. I nie tylko ziemia. W tym roku po raz pierwszy Êpiewajà tu ptaki. WczeÊniej nie

szczebiota∏y tak weso∏o. Z czego si´ radujà? Mo˝e z tego, ˝e trawa na polach jest teraz bez chemii? Przed re-
wolucjà na tych polach by∏y wsie, babka mi o nich opowiada∏a. Teraz nie zosta∏ po nich nawet Êlad. O, to tam,
na prawo by∏ majàtek szlachecki. W oddali na powierzchni oko∏o hektara g´sto ros∏y wysokie drzewa. Wyglà-
da∏o to jak ma∏a zielona wyspa, która powsta∏a przez przypadek poÊród pól i ∏àk. PodjechaliÊmy bli˝ej. 

Ujrza∏em poÊród rosnàcych dwustuletnich d´bów i krzewów wejÊcie prowadzàce w g∏àb leÊnej oazy. We-
szliÊmy tam... A wewnàtrz... Stare jab∏onie z rosochatymi pniami wyciàga∏y do nieba swe ga∏´zie. Ga∏´zie nie-
zwykle g´sto obsypane owocami. Drzewa nie by∏y okopane dooko∏a, ros∏y wÊród traw, nie by∏y pryskane prze-
ciwko szkodnikom. Stare jab∏onie dawa∏y plony, a ich owoce nie by∏y robaczywe. Niektóre jab∏onie by∏y tak
stare, ˝e ga∏´zie ∏ama∏y si´ pod ci´˝arem owoców. Bardzo stare – pewnie obrodzi∏y ostatni raz. Nied∏ugo ob-
umrà, lecz obok ka˝dej zbyt starej wyrasta∏y z ziemi p´dy nowego drzewa. Pewnie te drzewa nie umrà – przy-
sz∏o mi na myÊlnie umrà, póki nie zobaczà, ˝e Êwie˝e p´dy z ich nasion sta∏y si´ mocne. Spacerowa∏em po
sadzie, kosztowa∏em owoców, przechadza∏em si´ pomi´dzy rosnàcymi wokó∏ d´bami i zdawa∏o mi si´, ˝e wi-
dz´ myÊli tego cz∏owieka, twórcy tej wspania∏ej oazy. Jakbym s∏ysza∏ jego myÊli: 

“Tu, wokó∏ sadu, trzeba zasadziç las d´bowy. On sad ochroni przed mrozem, a równie˝ przed suszà
w upalne lato. Ptaki swe gniazda uwijà na drzewach wysokich i gàsienicom nie pozwolà si´ zadomowiç. Zasa-
dz´ cienistà alej´ nad brzegiem stawu. Gdy d´by urosnà, ich korony si´ zetknà, wówczas w dole powstanie
szeroka, cienista aleja”. I nagle pojawi∏a si´ jakaÊ niejasna myÊl, od której krew szybciej pop∏yn´∏a w ˝y∏ach.
Czego ode mnie chce ta myÊl? Nagle olÊnienie... OczywiÊcie, Anastazja!

OczywiÊcie, masz racj´, gdy mówisz: “Boga mo˝na poczuç stykajàc si´ z Jego dzie∏ami i kontynuujàc Je-
go dzie∏a”. Nie poprzez krygowanie si´, podrygi i nowomodne rytua∏y, ale zwracajàc si´ bezpoÊrednio do Nie-
go, do Jego myÊli, mo˝na poznaç Jego pragnienia i swoje przeznaczenie. Oto stoj´ teraz nad brzegiem stawu
pod d´bami i jakbym czyta∏ myÊli cz∏owieka, który stworzy∏ to ˝ywe dzie∏o. A on, ten cz∏owiek, ten S∏owianin,
˝yjàcy tu dwieÊcie lat temu, pewnie bardziej ni˝ inni odczuwa∏ myÊli Stwórcy, dlatego te˝ uda∏o mu si´ stwo-
rzyç rajski majàtek. Swój sad, swoje rodowe gniazdo. Umar∏, a majàtek pozosta∏ i wcià˝ przynosi p∏ody, karmi
dziatw´ z okolicznych wiosek, przyje˝d˝ajàcà tu jesienià, by po∏akomiç si´ na owoce, a ktoÊ mo˝e te˝ zbiera
je i sprzedaje. A ty, S∏owianinie, chyba pragnà∏eÊ, ˝eby tu mieszka∏y twoje wnuki i prawnuki. OczywiÊcie, ˝e
chcia∏eÊ! Poniewa˝ stworzy∏eÊ nie jakiÊ nietrwa∏y dworek, ale wieczne siedlisko. Gdzie˝ one teraz – twoje
wnuki i prawnuki? Wszystko le˝y od∏ogiem, porasta trawà, wysycha staw, tylko aleja nie wiedzieç czemu nie
zaros∏a burzanem, a niska trawka roÊnie na niej jak kobierzec. Pewnie jeszcze oczekuje twych wnuków stwo-
rzony przez ciebie rajski zakàtek, twój rodzinny majàtek. Mijajà dziesiàtki i setki lat, a on czeka. 

Gdzie˝ oni sà? Kim sà teraz? 
Jakiej sprawie s∏u˝à, przed kim chylà g∏owy? Kto ich stàd wyp´dzi∏? 
MieliÊmy rewolucj´, mo˝e ona wszystkiemu winna? OczywiÊcie, ˝e ona. Ale ludzie robià rewolucj´, gdy

u wi´kszoÊci zmienia si´ w ÊwiadomoÊci jakaÊ wartoÊç. Co si´ wydarzy∏o w umys∏ach twoich rówieÊników, ro-
daku, ˝e opustosza∏a twoja rodzinna posiad∏oÊç? Rdzenni mieszkaƒcy opowiadajà, jak w tej posiad∏oÊci stary
rosyjski dziedzic zapobieg∏ przelewowi krwi. 

Zebrani z dwóch pobliskich wiosek ch∏opi, nastawieni rewolucyjnie i podgrzani zacierem, ruszyli t∏umnie,
˝eby rozgrabiç jego posiad∏oÊç. Stary dziedzic wyszed∏ im naprzeciw z koszem pe∏nym jab∏ek i zginà∏ od wy-
strza∏u z dwururki. Ju˝ poprzedniego dnia wiedzia∏, ˝e przyjdà rozgrabiç jego dom, wi´c namówi∏ wnuka, ro-
syjskiego oficera, by ten opuÊci∏ posiad∏oÊç. Wnuk, frontowy oficer, georgijewski kawaler, wyjecha∏ razem ze
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swymi pu∏kowymi kolegami, zabierajàc do powozu sprawdzony w bojach ci´˝ki karabin maszynowy. Pewnie
zdecydowa∏ si´ na emigracj´ i teraz ma dorastajàce wnuki. W obcym kraju dorastajà twoje wnuki, rodaku,
a w Rosji, w twej rodzinnej posiad∏oÊci, ko∏yszà si´ na wietrze liÊcie w sadzie, co rok stare drzewa rodzà owo-
ce, zadziwiajàc okolicznych mieszkaƒców obfitymi plonami. Po domu twoim nie zosta∏ nawet Êlad, zabudowa-
nia dworskie rozkradli, a sad roÊnie na przekór wszystkiemu, mo˝e ˝yjàc nadziejà, ˝e wrócà tu twoje wnuki
i skosztujà najlepszych w Êwiecie jab∏ek. Wnuków jednak ni widu, ni s∏ychu. Dlaczego tak si´ dzieje i kto nas
zmusza do poszukiwania w∏asnego dobra kosztem innych? Kto zmusza nas, byÊmy wdychali powietrze nasy-
cone szkodliwymi gazami i kurzem zamiast kwiatowymi py∏kami i wp∏ywajàcymi korzystnie na cia∏o dobro-
czynnymi olejkami eterycznymi? Kto zmusza nas do tego, byÊmy pili wod´ uÊmierconà gazami? Kto? Kim si´
staliÊmy? Dlaczego nie wracajà twoje wnuki, rodaku, do swego rodzinnego gniazda? 

*       *       * 
Jab∏ka z drugiej posiad∏oÊci by∏y jeszcze smaczniejsze. Wokó∏ tego sadu zosta∏y posadzone wspania∏e, sy-

beryjskie cedry. “KiedyÊ by∏o tu wi´cej cedrów, teraz zosta∏y tylko dwadzieÊcia trzy – mówià miejscowi. 
– Po rewolucji, gdy pracowa∏o si´ jeszcze za dniówk´, dawali ludziom za prac´ orzechy. Teraz orzechy

zbiera, kto chce. Czasami mocno stukajà w cedry drewnianymi pobijakami, ˝eby szyszki spada∏y”. Posadzone
dwieÊcie lat temu ludzkà r´kà sta∏y w rz´dzie niczym rycerze, ochraniajàc pi´kny sad od mroênych wiatrów
i szkodników, dwadzieÊcia trzy syberyjskie cedry. By∏o ich wi´cej, lecz jeden po drugim gin´∏y, gdy˝ na Sybe-
rii doko∏a cedrowego lasu rosnà zawsze wysokie sosny. Sam cedr nie jest w stanie oprzeç si´ porywom wia-
tru, bo nie ma zbyt mocnego systemu korzeni. Cedr ˝ywi si´ nie tylko poprzez korzenie, on ch∏onie otoczenie
ca∏à swojà koronà. Dlatego te˝ musi byç chroniony przez sosny lub inne dorastajàce cedry. Te tutaj sta∏y jak
pod sznurek. Pierwsze sto pi´çdziesiàt lat trzyma∏y si´, ale potem, gdy rozros∏y si´ ich korony, jeden po dru-
gim zacz´∏y padaç. Przez pi´çdziesiàt lat nikt nie wpad∏ na pomys∏, ˝eby posadziç przy nich sosny czy brzozy,
wi´c sta∏y tak zmuszone same stawiaç opór z∏ym wiatrom, by chroniç sad. Przyglàda∏em si´ mocno pochylo-
nemu pniu cedru, który przypuszczam, ˝e zesz∏ego roku zaczà∏ si´ przewracaç. Dzi´ki temu, ˝e korony ce-
drów by∏y mocno ze sobà splàtane i opar∏ si´ o koron´ sàsiada – ocala∏. Obydwa drzewa by∏y zielone i owoco-
wa∏y. Zosta∏o ich dwadzieÊcia trzy, stojà tak, wspierajàc si´ wzajemnie, owocujà i chronià sad. Wytrzymajcie
jeszcze troch´, Sybiracy, prosz´. 

Napisz´ o was... Ech, Anastazjo, Anastazjo, nauczy∏aÊ mnie pisaç ksià˝ki, ale dlaczego nie nauczy∏aÊ
mnie pisaç takimi s∏owami, które by∏yby zrozumia∏e dla wielu? 

Dla bardzo wielu! 
Dlaczego nie udaje mi si´ pisaç zrozumiale dla wi´kszoÊci? Dlaczego màci mi si´ myÊl i gubi´ wàtek? Dla-

czego przewracajà si´ cedry, a ludzie tylko patrzà na nie i nic nie robià? 
Niedaleko by∏ych posiad∏oÊci, w których do naszych dni przetrwa∏y pi´kne sady i ocienione aleje, le˝à wio-

ski. Ich widok psuje ca∏y okoliczny krajobraz. JeÊli patrzy si´ na nie z daleka, odnosi si´ wra˝enie, ˝e jakiÊ ro-
bak tam zaw´drowa∏ i wszystko splugawi∏, zry∏ kwitnàce ∏àki. Rudery szarych, wiejskich domów, budynki go-
spodarcze zlepione z ró˝nych gnijàcych materia∏ów, brud dróg rozje˝d˝onych ko∏ami samochodów i ciàgni-
ków – to w∏aÊnie sprawia takie wra˝enie. Pyta∏em miejscowych: “Czy byliÊcie w sadach otoczonych d´bami
i cedrami?”. Wielu tam by∏o, jad∏o jab∏ka, m∏odzie˝ jeêdzi tam na pikniki. “¸adnie tam...” – mówià i m∏odzi, i sta-
rzy. 

Na pytanie: “To dlaczego nikt nie rozplanowa∏ swojej zagrody, swego gospodarstwa na ich wzór i podo-
bieƒstwo?” – s∏ysza∏em wcià˝ podobne odpowiedzi: “Nie mamy takich pieni´dzy, jakie mieli gospodarze, two-
rzàc to pi´kne miejsce”. Starcy opowiadali, ˝e sadzonki cedrów dziedzic przywióz∏ a˝ z Syberii. Na moje pyta-
nie: “Ile potrzeba pieni´dzy, ˝eby schyliç si´ po cedrowy orzeszek spod cedrów, które tu rosnà, i wsadziç go
do ziemi?” – milczeli. Ta cisza w odpowiedzi zastanawia mnie. To nie brak zewn´trznych mo˝liwoÊci i Êrod-
ków, ale nasze wewn´trzne nastawienie jest winne naszemu nieporzàdkowi. Du˝o teraz willi budujà ci, co ma-
jà pieniàdze. Wokó∏ nich ziemia jest zryta albo zakuta w asfalt. Po dwudziestu, trzydziestu latach willa wyma-
ga remontu, jej wyglàd nie grzeszy Êwie˝oÊcià. Dzieciom nie b´dzie potrzebna stara rudera. Nie b´dzie im po-
trzebne takie rodzinne gniazdo, taka Ojczyzna, dlatego te˝ rozjadà si´ w poszukiwaniu nowej. Lecz zabiorà ze
sobà ten sam zakodowany wzorzec, odziedziczony od rodziców, i powtórzà ˝ycie tymczasowych w∏adców na
ziemi, zamiast twórców WiecznoÊci. Kto i jak zdo∏a oczyÊciç ich z tego zaprogramowania na “˝ycie bez przy-
sz∏oÊci”? Byç mo˝e pomocna w tym b´dzie przedstawiona przez Anastazj´ przysz∏oÊç Ojczyzny. A˝eby roz-
proszyç wàtpliwoÊci sceptyków, umieÊci∏em na ok∏adce zdj´cia zdumiewajàcych rosyjskich sadów, wyciàgajà-
cych w przysz∏oÊç swoje ga∏´zie oblepione owocami. 
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ROSJA ANASTAZJI 

Kiedy Anastazja opowiada∏a o wioskach przysz∏oÊci stworzonych z rodowych majàtków, poprosi∏em jà: –
Anastazjo, poka˝ mi, prosz´, Rosj´ przysz∏oÊci. Przecie˝ mo˝esz to zrobiç. 

– Mog´. Jakie miejsce w przysz∏ej Rosji chcia∏byÊ zobaczyç? 
– No, na przyk∏ad Moskw´. 
– Chcesz sam si´ znaleêç w przysz∏oÊci czy ze mnà? 
– Lepiej z tobà, wyjaÊnisz mi, jeÊli zobacz´ coÊ niejasnego. Od ciep∏ego dotyku d∏oni Anastazji zaczà∏em

zapadaç w sen i... ujrza∏em... Anastazja pokaza∏a mi przysz∏oÊç Rosji w taki sam sposób, w jaki pokaza∏a mi
˝ycie na innej planecie. KiedyÊ uczeni zapewne zrozumiejà, jak ona to robi, ale w tym przypadku sam sposób
nie ma absolutnie ˝adnego znaczenia. Moim zdaniem, naj wa˝niejsza jest informacja, za pomocà jakich kon-
kretnie dzia∏aƒ mo˝na wejÊç w t´ wspania∏à przysz∏oÊç. Moskwa, jakà ujrza∏em, zupe∏nie nie by∏a taka, jakà jà
sobie wyobra˝a∏em. Obszar miasta si´ nie zwi´kszy∏. Nie by∏o oczekiwanych przez mnie drapaczy chmur.
Âciany starych domów pomalowane by∏y na weso∏e kolory, na wielu widnia∏y rysunki, pejza˝e, kwiaty. Jak si´
póêniej wyjaÊni∏o, zajmowali si´ tym zagraniczni robotnicy. Najpierw pokrywali Êciany jakimÊ wzmacniajàcym
podk∏adem. Dopiero na tym malarze, tak˝e zagraniczni, nanosili swoje obrazy. 

Z dachów wielu domów zwisa∏y pnàcza, których liÊcie szeleÊci∏y na wietrze i zdawa∏o si´, ˝e pozdrawiajà
przechodniów. Prawie wszystkie ulice i aleje stolicy by∏y wysadzone drzewami i kwiatami. Dos∏ownie na Êrod-
ku jezdni Kaliniƒskiego Prospektu, który jest na Nowym Arbacie, ciàgnà∏ si´ pas zieleni szerokoÊci czterech
metrów. Na wysokoÊç oko∏o pó∏ metra nad asfaltem wznosi∏a si´ betonowa bordiura obsypana ziemià, na któ-
rej ros∏y ozdobne trawy i polne kwiaty. W niewielkiej odleg∏oÊci jedno od drugiego sta∏y w szeregu drzewa: ja-
rz´biny o czerwonych gronach, brzozy, topole, krzaki porzeczek i malin oraz wiele innych roÊlin, które mo˝na
spotkaç w naturalnym Êrodowisku. Takie same zielone po∏acie rozdziela∏y wiele moskiewskich alej i ulic. Na
ich zw´˝onej cz´Êci jezdnej prawie nie widzia∏o si´ samochodów osobowych. Przede wszystkim autobusy,
z ludêmi z wyglàdu niepodobnymi do Rosjan. Po chodnikach te˝ chodzi∏o wielu obcokrajowców. Nawet prze-
mkn´∏a mi przez g∏ow´ myÊl: “Czy przypadkiem nie podbi∏y Moskwy bardziej rozwini´te paƒstwa?”. Anastazja
uspokoi∏a mnie, mówiàc, ˝e widz´ nie okupantów, ale zagranicznych turystów. 

– Co takiego ich przyciàga do Moskwy? 
– Atmosfera stworzenia czegoÊ wielkiego, o˝ywcze powietrze i woda. Zobacz, ilu˝ ludzi wzd∏u˝ brzegu rze-

ki Moskwy stoi i czerpie wod´; z granitowego nabrze˝a spuszczajà na sznurkach naczynia i z wielkà radoÊcià
pijà rzecznà wod´. 

– Jak mo˝na piç nie przegotowanà wod´? 
– Zobacz, W∏adimirze, jaka czysta, przezroczysta jest woda w rzece Moskwie. Jest w niej woda ˝ywa, nie

zabita gazem jak ta w butelkach, którà sprzedajà w sklepach na ca∏ym Êwiecie. 
– To fantastyczne, nie do wiary! 
– Fantastyczne? Wszak w latach twojej m∏odoÊci ty i twoi rówieÊnicy uznalibyÊcie za kompletnà bzdur´

wiadomoÊç, ˝e wkrótce wod´ b´dzie si´ sprzedawaç. 
– No tak, w coÊ takiego w latach mojej m∏odoÊci ledwie mo˝na by∏o uwierzyç. Ale jak w tak du˝ym mieÊcie

jak Moskwa mo˝na by∏o oczyÊciç wod´ w rzece? 
– Nie zasalaç, nie wyrzucaç szkodliwych Êcieków, nie zaÊmiecaç jej brzegów. 
– To takie proste? 
– W∏aÊnie tak, nie fantastyczne, a bardzo proste. Teraz rzeka Moskwa jest odgrodzona nawet od studzie-

nek burzowych, od wody, która p∏ynie po asfalcie, i zabronione jest p∏ywanie po niej brudzàcym barkom. Rze-
k´ Ganges, co w Indiach p∏ynie, uznaje si´ za Êwi´tà, ale teraz ca∏y Êwiat pok∏oni∏ si´ przed rzekà Moskwà,
przed jej wodà, przed ludêmi, którzy przywrócili wodzie jej o˝ywczoÊç i pierwotne przeznaczenie. Przyje˝d˝a-
jà ludzie z ró˝nych krajów, ˝eby na to cudo popatrzeç, spróbowaç i zostaç uzdrowionym. 

– A gdzie sà sami moskwianie, dlaczego tak ma∏o jest samochodów osobowych? 
– W stolicy przebywa bez przerwy oko∏o pó∏tora miliona moskwian i ponad dziesi´ç milionów turystów przy-

je˝d˝ajàcych z ca∏ego Êwiata, – odrzek∏a Anastazja i doda∏a: 
– Jest ma∏o samochodów, poniewa˝ moskwianie, którzy tu zostali, bardziej racjonalnie planujà swój dzieƒ,

zmala∏a u nich potrzeba przemieszczania si´, prac´ z regu∏y majà blisko, mo˝na dojÊç na piechot´. TuryÊci
przemieszczajà si´ wy∏àcznie autobusami i metrem. 

– A gdzie si´ podzia∏a reszta moskwian? 
– Mieszkajà i pracujà w swoich przepi´knych rodowych posiad∏oÊciach. 
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– Kto wi´c pracuje w fabrykach, zak∏adach przemys∏owych, kto obs∏uguje turystów? Anastazja odpowie-
dzia∏a tak: 

– Gdy koƒczy∏ si´ rok 2000, w∏adze Rosji wcià˝ jeszcze dokonywa∏y wyboru co do kierunku rozwoju paƒ-
stwa. Wi´kszej cz´Êci Rosjan nie odpowiada∏a droga, którà dà˝y∏y kraje zachodnie, uwa˝ane za osiàgajàce
sukces. Rosjanie spróbowali ju˝ produktów spo˝ywczych z tych krajów i nie zasmakowa∏y im. By∏o jasne:
wraz z rozwojem nauki i techniki w tych krajach pojawiajà si´ ró˝ne choroby cia∏a i duszy. Wzrasta przest´p-
czoÊç i narkomania, kobiety coraz rzadziej czujà pragnienie, by urodziç dziecko. Warunki ˝ycia w paƒstwach
zachodnich nie pociàga∏y Rosjan, do starych socjalnych warunków równie˝ nie chcieli wracaç, a nowej drogi
jeszcze nie mieli przed oczami. W kraju wzrasta∏ stan depresji, która ogarnia∏a wcià˝ coraz wi´kszà cz´Êç
spo∏eczeƒstwa. LudnoÊç Rosji starza∏a si´ i umiera∏a. Z poczàtkiem nowego tysiàclecia z inicjatywy Prezyden-
ta Rosji wesz∏a w ˝ycie ustawa o nieodp∏atnym przydziale ka˝dej ch´tnej rodzinie jednego hektara ziemi dla
za∏o˝enia na nim rodowej posiad∏oÊci. W ustawie tej mówi si´ o tym, ˝e ziemi´ wydziela si´ na do˝ywocie
z prawem dziedziczenia. Wytworzona w rodowej posiad∏oÊci produkcja rolna nie podlega prawu podatkowe-
mu. Ustawodawcy podtrzymali inicjatyw´ Prezydenta i do Konstytucji Kraju zosta∏a wniesiona odpowiednia
poprawka. G∏ównym celem ustawy, zdaniem Prezydenta i ustawodawców, by∏o zmniejszenie bezrobocia
w kraju, zapewnienie podstawowego minimum socjalnego s∏abo uposa˝onym rodzinom, rozwiàzanie proble-
mu uchodêców. Jednak tego, co wydarzy∏o si´ w konsekwencji, nikt z nich nie by∏ w stanie przewidzieç. Gdy
zosta∏a przydzielona pierwsza po∏aç ziemi pod budow´ osady dla ponad 200 rodzin, dzia∏ki pod za∏o˝enie ro-
dowej posiad∏oÊci zacz´li braç nie tylko ludzie s∏abo uposa˝eni, którzy zostali bez pracy, i przesiedleni, którzy
popadli w bied´. W pierwszej kolejnoÊci dzia∏ki pobra∏y rodziny Êrednio zamo˝ne oraz zamo˝ni biznesmeni
z grona twoich czytelników, W∏adimirze. Oni przygotowywali si´ do tego zdarzenia. Nie czekali bezczynnie.
Wielu z nich w swoich mieszkaniach hodowa∏o ju˝ z nasion wysadzonych do doniczek swoje rodowe drzewa.
Przysz∏e mocne cedry i d´by ju˝ wypuszcza∏y swoje maleƒkie kie∏ki. W∏aÊnie z inicjatywy przedsi´biorców i za
ich Êrodki zosta∏ stworzony projekt osady z ca∏à infrastrukturà odpowiednià dla wygodnego ˝ycia, jak napisa-
∏eÊ w ksià˝ce Stworzenie. W projekcie przewidziane by∏y sklepy, punkt medyczny, szko∏a, klub, drogi i wiele
innych. W ogólnej liczbie osób, które wyrazi∏y ch´ç zorganizowania swojego ˝ycia w pierwszej nowej osadzie,
przedsi´biorcy stanowili oko∏o po∏owy... Ka˝dy z nich prowadzi∏ swój interes, mia∏ w∏asne êród∏o zarobków. Do
realizacji budowy i zagospodarowania parceli potrzebowali si∏y roboczej. Idealnym rozwiàzaniem okaza∏o si´
zatrudnienie do budowy i zagospodarowywania sàsiadów mniej zasobnych. W ten sposób dla cz´Êci rodzin
od razu znalaz∏a si´ praca, a w konsekwencji tak˝e êród∏o finansowania w∏asnej budowy. Przedsi´biorcy ro-
zumieli, ˝e staranniejszych i lepszych wykonawców ni˝ ci, którzy b´dà mieszkaç w osadzie, nie znajdà, i dla-
tego zapraszali specjalistów wy∏àcznie wtedy, gdy tacy nie znaleêli si´ wÊród przysz∏ych mieszkaƒców nowo
powstajàcej osady. Jedynie zak∏adanie przysz∏ego sadu, lasu, sadzenie rodowych drzew, ˝ywego ogrodzenia
ka˝dy chcia∏ robiç samodzielnie. 

Wi´kszoÊç nie mia∏a jeszcze dostatecznego doÊwiadczenia i wiedzy o tym, jak najlepiej zagospodarowaç
swojà dzia∏k´, dlatego te˝ wielkim szacunkiem wÊród przysz∏ych mieszkaƒców cieszy∏y si´ osoby starsze, któ-
re zachowa∏y t´ wiedz´. Nie na bry∏´ budynku, nie tylko na domy, ale w∏aÊnie na architektur´ krajobrazu zwra-
cano szczególnà uwag´. Sam budynek, w którym zdecydowali si´ mieszkaç ludzie, by∏ jedynie niewielkà cz´-
Êcià wielkiego, ˝ywego, Bo˝ego domu. W ciàgu pi´ciu lat na wszystkich dzia∏kach zosta∏y wybudowane domy.
Ró˝ni∏y si´ wielkoÊcià i architekturà, ale szybko si´ zorientowano, ˝e wielkoÊç domu wcale nie jest g∏ównym
walorem. CoÊ innego jest wa˝niejsze i to zacz´∏o zarysowywaç si´ wspania∏ymi barwami krajobrazu ka˝dej
z dzia∏ek osobno i osady w ca∏oÊci. Niewielkie jeszcze by∏y sadzonki d´bów i cedrów posadzone na ka˝dej
dzia∏ce. Wcià˝ ros∏y ˝ywe ogrodzenia posiad∏oÊci. Lecz ju˝ z ka˝dà nowà wiosnà obficie zakwita∏y niewielkie
jeszcze jab∏onki i wiÊnie w m∏odych sadach, kwiaty na klombach i trawa chcia∏y staç si´ pi´knym ˝ywym ko-
biercem. Wiosenne powietrze przepe∏nione by∏o dobroczynnym aromatem i py∏kami kwiatów. Sta∏o si´ o˝yw-
cze. Wtedy ka˝da kobieta mieszkajàca w nowej posiad∏oÊci pragn´∏a rodziç dzieci. Takie pragnienia pojawi∏y
si´ nie tylko u m∏odych rodzin, lecz tak˝e dojrzali ludzie zacz´li nagle otaczaç si´ dzieçmi. Ludzie chcieli, ˝eby
jeÊli nie oni, to ich dzieci w przysz∏oÊci zobaczy∏y przepi´kny, stworzony ich r´kami skrawek Ojczyzny, zoba-
czy∏y go ku swej radoÊci i kontynuowali dzie∏o zacz´te przez rodziców. Na poczàtku nowego tysiàclecia pierw-
szymi zwiastunami pi´knej, szcz´Êliwej przysz∏oÊci ca∏ej Ziemi by∏y ˝ywe kie∏ki w ka˝dej posiad∏oÊci. Ludzie
nie poczuli jeszcze w pe∏ni znaczenia tego, co robili, po prostu zacz´li radoÊniej patrzeç na otaczajàcy ich
Êwiat. Jeszcze nie uÊwiadamiali sobie tego, jakà wielkà radoÊç przynieÊli swoim dzia∏aniem Ojcu Niebieskie-
mu. 

¸zy radoÊci i wzruszenia wÊród kropli padajàcego deszczu roni∏ Ojciec na Ziemi´. I uÊmiecha∏ si´ za s∏on-
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kiem i ga∏àzkami m∏odych drzew, stara∏ si´ ukradkiem g∏askaç tych, co zrozumieli tajemnic´ WiecznoÊci –
dzieci, które wróci∏y do Niego. O nowej osadzie zacz´li pisaç w rosyjskiej prasie i wiele osób chcia∏o zobaczyç
to pi´kno po to, by samemu stworzyç podobne miejsca, a mo˝e nawet lepsze. Natchnione pragnienie stwo-
rzenia pi´kna ow∏adn´∏o miliony rosyjskich rodzin. Podobne do pierwszej osady zacz´∏y wyrastaç jednocze-
Ênie w ró˝nych regionach Rosji. Powsta∏ powszechny ruch podobny do dzisiejszego ruchu dzia∏kowców.
W ciàgu dziewi´ciu lat od momentu ukazania si´ pierwszego dekretu, który da∏ ludziom mo˝liwoÊç samodziel-
nego zagospodarowania swego ˝ycia, uczynienia go bardziej szcz´Êliwym, ponad trzydzieÊci milionów rodzin
by∏o zaj´tych tworzeniem swoich rodowych posiad∏oÊci, w∏asnego skrawka Ojczyzny. One uprawia∏y swoje
wspania∏e dzia∏ki, korzystajàc przy tym jedynie z ˝ywego, wiecznego materia∏u, stworzonego przez Boga.
Tym samym tworzy∏y razem z Nim. Ka˝dy przemienia∏ swój hektar ziemi otrzymany na do˝ywotnie korzysta-
nie w rajski zakàtek. Na rozleg∏ych przestrzeniach Rosji jeden hektar zdawa∏ si´ niezwykle ma∏ym skrawkiem
ziemi, lecz takich skrawków by∏o wiele. To w∏aÊnie z nich sk∏ada∏a si´ ogromna Ojczyzna. Poprzez te skrawki
ziemi, wypracowane dobrymi r´koma, rozkwita∏a rajskim sadem olbrzymia Ojczyzna! Ich Ojczyzna! 

Na ka˝dym hektarze ziemi sadzone by∏y iglaste i liÊciaste drzewa. Ludzie zrozumieli ju˝, jak one b´dà
u˝yêniaç ziemi´, oraz to, ˝e sk∏ad gleby zbilansuje rosnàca wsz´dzie trawa. Nikomu nie przychodzi∏o do g∏o-
wy korzystaç z chemicznych nawozów i pestycydów. Zmieni∏ si´ w Rosji sk∏ad powietrza i wody – sta∏y si´ one
lecznicze. Rozwiàzany zosta∏ problem wy˝ywienia. Ka˝da rodzina z ∏atwoÊcià i bez szczególnych wysi∏-
ków nie tylko zapewnia∏a sobie w∏asny byt dzi´ki temu, co wyros∏o na ich ziemi, lecz mog∏a te˝ sprzedawaç
nadwy˝ki. Ka˝da rosyjska rodzina, majàca swojà posiad∏oÊç, stawa∏a si´ wolna i bogata i ca∏a Rosja, w po-
równaniu z innymi istniejàcymi na Êwiecie paƒstwami, stawa∏a si´ pot´˝nym i bogatym paƒstwem. 

NAJBOGATSZE PA¡STWO 

– Zaczekaj, Anastazjo, nie rozumiem, z jakiego powodu ca∏e paƒstwo nagle si´ wzbogaci∏o. Sama przecie˝
powiedzia∏aÊ, ˝e produkcja z rodowych posiad∏oÊci nie zosta∏a ob∏o˝ona ˝adnymi podatkami. Z czego wi´c
mog∏o si´ paƒstwo wzbogaciç? 

– Jak to z czego? Sam si´ troch´ zastanów, W∏adimirze. Przecie˝ jesteÊ przedsi´biorcà. 
– W∏aÊnie dlatego, ˝e jestem przedsi´biorcà, wiem: paƒstwo zawsze dà˝y∏o do tego, by od ka˝dego Êcià-

gnàç jak najwi´cej podatków. A tu nagle w ogóle zwolni∏o z podatków trzydziestu milionów rodzin. Te rodziny
oczywiÊcie mog∏y si´ wzbogaciç, ale paƒstwo w takich warunkach zbankrutowa∏oby. 

– Wcale nie zbankrutowa∏o. Najpierw ca∏kowicie znik∏o bezrobocie, gdy˝ cz∏owiek, który nie znalaz∏ dla sie-
bie miejsca w zwyk∏ym przemyÊle czy innym prywatnym bàdê paƒstwowym sektorze, móg∏ poÊwi´ciç si´ cz´-
Êciowo lub w pe∏ni pracy, a dok∏adniej mówiàc, twórczej pracy na w∏asnej posiad∏oÊci. Brak bezrobotnych na-
tychmiast zwolni∏ zasoby pieni´˝ne na ich utrzymanie. Rodziny by∏y zabezpieczone produkcjà rolnà, co zwol-
ni∏o paƒstwo od ponoszenia kosztów na dop∏aty. Ale nie to jest najwa˝niejsze. Paƒstwo rosyjskie dzi´ki wielu
rodzinom, które stworzy∏y w zgodzie z boskim planem swe posiad∏oÊci, otrzyma∏o dochód zdecydowanie
wi´kszy, ni˝ obecnie przynosi paƒstwu sprzeda˝ ropy naftowej, gazu i innych zasobów naturalnych tradycyj-
nie uznawanych za podstawowe êród∏a dochodu paƒstwa. 

– A co mo˝e coÊ przynosiç wi´kszy wzrost dochodu ni˝ sprzeda˝ ropy naftowej, gazu i uzbrojenia? 
– Wiele, W∏adimirze, na przyk∏ad powietrze, woda, olejki eteryczne, wspania∏e ˝ycie, natchnienie energià

twórczà, podziwianie wspania∏ych rzeczy. 
– Nie bardzo rozumiem, Anastazjo – wyt∏umacz to na przyk∏adzie. Skàd pojawi∏y si´ pieniàdze?
– Postaram si´. Niezwyk∏e zmiany w Rosji przyciàgn´∏y uwag´ wielu osób we wszystkich krajach Êwiata.

O generalnej zmianie sposobu ˝ycia wi´kszoÊci Rosjan pisa∏a ca∏a Êwiatowa prasa. Temat ten okaza∏ si´ naj-
istotniejszy dla ludzi na ca∏ej planecie. Do Rosji nap∏ynà∏ olbrzymi strumieƒ turystów. By∏o ich tak wielu, i˝ oka-
za∏o si´, ˝e wszystkich ch´tnych nie da si´ przyjàç i wiele osób musia∏o czekaç na swojà kolej po kilka lat.
Rzàd Rosji musia∏ ograniczyç czas pobytu zagranicznych turystów na terytorium kraju, poniewa˝ wielu z nich,
zw∏aszcza dojrza∏ych wiekiem chcia∏o przebywaç w Rosji po kilka miesi´cy, a czasem i lat. Rzàd ustanowi∏ du-
˝e op∏aty od ka˝dego wje˝d˝ajàcego do Rosji, ale to i tak nie zmniejszy∏o iloÊci ch´tnych. 

– Dlaczego chcieli byç u nas osobiÊcie, skoro wszystko mo˝na obejrzeç w telewizji? Mówi∏aÊ przecie˝, ˝e
prasa ca∏ego Êwiata naÊwietla∏a ˝ycie nowej Rosji. 

– Ludzie z ró˝nych stron tak˝e chcieli odetchnàç rosyjskim powietrzem, które sta∏o si´ uzdrawiajàce. Napiç
si´ ˝ywej wody. Spróbowaç p∏odów ziemi, jakich nie by∏o nigdzie na Êwiecie. OsobiÊcie spotkaç si´ z ludêmi,
którzy wkroczyli w boskie tysiàclecie, by w ten sposób ukoiç swojà Dusz´ i wyleczyç cierpiàce cia∏o. 
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– A jakie˝ to niezwyk∏e nowe p∏ody ziemi pojawi∏y si´? Jak si´ nazywajà? 
– Ich nazwy sà stare, lecz jakoÊç ich jest zupe∏nie inna. Wiesz ju˝, jak bardzo ró˝ni si´ do szklarniowych

pomidor czy ogórek wyhodowany na otwartym gruncie, bezpoÊrednio pod promieniami s∏oƒca. Jeszcze
smaczniejsze i bardziej po˝yteczne sà warzywa i owoce wyhodowane na ziemi, do której nie dodawane sà
szkodliwe chemikalia. One stajà si´ jeszcze bardziej uzdrawiajàce, gdy obok nich rosnà rozmaite trawy i drze-
wa. Znaczenie ma równie˝ nastrój tego, kto opiekuje si´ p∏odami ziemi. Bardzo po˝yteczne sà dla cz∏owieka
etery, olejki eteryczne, które wchodzà w sk∏ad p∏odów. 

– Co to sà etery? 
– Etery to zapach. On okreÊla obecnoÊç olejku eterycznego o˝ywiajàcego nie tylko cia∏o, lecz i to niewi-

dzialne, z czego sk∏ada si´ cz∏owiek. 
– Nie rozumiem, chodzi o mózg? 
– Mo˝na powiedzieç, ˝e etery intensyfikujà energi´ myÊli i od˝ywiajà Dusz´. Tylko w rosyjskich posiad∏o-

Êciach hodowane by∏y takie p∏ody ziemi. Najwi´kszy efekt by∏ z nich, gdy wykorzystywano je w dniu zbioru.
Dlatego te˝ zje˝d˝ali si´ do Rosji z ró˝nych krajów, ˝eby mimo wszystko spróbowaç tych p∏odów. To, co zo-
sta∏o wyhodowane w posiad∏oÊciach, nie tylko wypar∏o importowane owoce i warzywa, ale nawet te, które ro-
s∏y na du˝ych wspólnych polach. Ludzie zacz´li rozumieç i odczuwaç ró˝nic´ w jakoÊci produktów. Zamiast
obecnie popularnej pepsi-coli i tego typu napojów – napoje z naturalnych jagód. 

Obecnie nawet najbardziej wykwintne i drogie trunki nie wytrzymywa∏y konkurencji z nalewkami przygoto-
wywanymi w posiad∏oÊciach z naturalnych owoców jagodowych. Napoje te równie˝ zawiera∏y dobroczynne
etery, gdy˝ ludzie przygotowujàcy je w swoich posiad∏oÊciach wiedzieli, ˝e zaledwie kilka minut powinno up∏y-
nàç od momentu ich zerwania do wykorzystania ich do wyciàgu czy nalewki. Du˝ym êród∏em dochodu rodzin
by∏y te˝ roÊliny lecznicze zbierane w swoich laskach, ogródkach i na okolicznych ∏àkach. Zbiór roÊlin leczni-
czych wygrywa∏ konkurencj´ znajdro˝szymi nawet leczniczymi preparatami przygotowywanymi w innych paƒ-
stwach. Jedynie zio∏a zebrane w posiad∏oÊciach, a nie te wyhodowane w wyspecjalizowanych gospodar-
stwach na wielkich uprawach, cieszy∏y si´ powodzeniem. Nie mo˝e ziele rosnàce na wielkim polu, wÊród po-
dobnych do siebie, pobieraç z ziemi i otoczenia wszystkiego, co niezb´dne, po˝yteczne dla cz∏owieka. Cena
produktów z posiad∏oÊci kilkakrotnie przewy˝sza∏a ceny produktów wyhodowanych tak zwanym sposobem
przemys∏owym, ale ludzie i tak woleli w∏aÊnie je. 

– Dlaczego w∏aÊciciele majàtków tak windowali ceny? 
– W∏adze Rosji ustala∏y minimalne ceny. 
– W∏adze? A co im do tego? Przecie˝ nie czerpali zysków z tej produkcji. Dlaczego mia∏oby im zale˝eç, by

rodziny si´ bogaci∏y? 
– Przecie˝ to wszystko jest paƒstwem, W∏adimirze. Ono w∏aÊnie sk∏ada si´ z poszczególnych rodzin, które

gdy trzeba by∏o, finansowa∏y w swoich osadach budow´ infrastruktury – na przyk∏ad szko∏y dla dzieci, drogi.
Czasami ∏o˝yli pieniàdze na ogólnokrajowe projekty. Politycy i ekonomiÊci publikowali swoje programy, ale
przechodzi∏y tylko te, w które ludzie zgadzali si´ inwestowaç. 

– A jakie programy cieszy∏y si´ najwi´kszà popularnoÊcià? 
– Wykupywanie koncernów chemicznych poza granicami Rosji, fabryk broni, centrów naukowych. 
– Te˝ mi “zwrot” ÊwiadomoÊci. Mówi∏aÊ przecie˝, ˝e u tych ludzi pojawi∏ si´ – boski poziom ÊwiadomoÊci

i dobroç, ˝e dzi´ki nim zacz´∏a si´ przemieniaç w rajski ogród ca∏a Ziemia, a tu nagle takie inwestycje. 
– Celem tych projektów by∏a nie produkcja szkodliwych chemikaliów i broni, ale zniszczenie przedsi´-

biorstw, które je produkujà. Rzàd rosyjski zajmowa∏ si´ przeorientowaniem nap∏ywu Êwiatowych pieni´dzy. 
Energia pieni´dzy zasilajàca to, co ÊmiercionoÊne dla ludzkoÊci, teraz zosta∏a skierowana na ich likwidacj´. 
– I co, chcesz powiedzieç, ˝e w∏adze rosyjskie mog∏y sobie pozwoliç na takie marnotrawstwo? 
– Mog∏y. Rosja nie tylko sta∏a si´ najbogatszym paƒstwem Êwiata, ale by∏a bez porównania bogatsza ni˝

wszystkie inne kraje. Ca∏y Êwiatowy kapita∏ nap∏ywa∏ do Rosji. Ludzie Êrednio zamo˝ni i ci bogaci chcieli prze-
chowywaç swój kapita∏ w rosyjskich bankach. Wielu maj´tnych ludzi zapisywa∏o w testamentach swoje
oszcz´dnoÊci na rozwój rosyjskich programów: byli to ci, którzy rozumieli, ˝e od ich realizacji zale˝y przy-
sz∏oÊç ca∏ej ludzkoÊci. Przebywajàcy w Rosji zagraniczni turyÊci, gdy zobaczyli nowych Rosjan, nie potrafili
ju˝ ˝yç wed∏ug swoich starych wartoÊci. Z zachwytem opowiadali swoim znajomym i przyjacio∏om o tym, co
zobaczyli i rzeka turystów ros∏a, dawa∏a jeszcze wi´ksze zyski rosyjskiemu paƒstwu. 

– Powiedz, Anastazjo, a ci ludzie, którzy mieszkajà na Syberii, czym si´ zaj´li, ˝eby staç si´ tak samo bo-
gaci jak ci w centralnej Rosji? Przecie˝ na Syberii lato jest krótsze i z tego, co ci w ogródku wyroÊnie, niezbyt
si´ mo˝esz wzbogaciç. 
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– Na Syberii, W∏adimirze, rodziny tak˝e zacz´∏y zagospodarowywaç swoje siedliska. Sybiracy hodowali na
swojej ziemi roÊliny odpowiednie do klimatu, jednak mieli przewag´ nad tymi, którzy mieszkali bardziej na po-
∏udnie. Syberyjskim rodzinom paƒstwo wydziela∏o rewiry w tajdze i ka˝da rodzina troszczy∏a si´ o swojà cz´Êç
i zbiera∏a dary lasu. Nap∏ywa∏y z Syberii lecznicze jagody i zio∏a. I olej z cedrowych orzechów... 

– Ile za granicà zaczà∏ kosztowaç olej cedrowy? 
– Cztery miliony dolarów za ton´. 
– No, w koƒcu dali cen´ wed∏ug jego prawdziwej wartoÊci. Cena wzros∏a oÊmiokrotnie wzgl´dem poprzed-

niej. Ciekawi mnie, ile Sybiracy t∏oczyli oleju w ciàgu jednego sezonu? 
– W tym roku, który teraz widzisz, wyprodukowano trzy tysiàce ton. 
– Trzy tysiàce?! To przecie˝ dwanaÊcie miliardów dolarów. Tyle dostali za zbiór orzechów cedrowych? 
– Wi´cej, zapomnia∏eÊ, ˝e z wyt∏oków orzecha mo˝na zrobiç te˝ znakomità màk´. 
– Wi´c jaki dóchód w dolarach, no, chocia˝by Êrednio, mia∏a syberyjska rodzina w ciàgu roku z dzia∏alno-

Êci? 
– Ârednio trzy, cztery miliony dolarów. 
– Oho! Czy oni równie˝ nie podlegali opodatkowaniu? 
– Nie podlegali. 
– Na co wi´c mogli wydaç takie wielkie pieniàdze? 
Gdy pracowa∏em jeszcze na Syberii, widzia∏em, ˝e ten, kto si´ nie leni∏, by∏ w stanie zapewniç sobie byt

z polowaƒ i rybo∏ówstwa, a oni tu majà takie wielkie pieniàdze. 
– Oni, podobnie jak inni Rosjanie, mieli finansowy udzia∏ w ogólnopaƒstwowych programach. Na przyk∏ad

na poczàtku, zanim jeszcze ludzie nauczyli si´ korygowaç ruchy chmur, du˝o pieni´dzy Sybiraków sz∏o na za-
kup samolotów. 

– Samolotów? Do czego im samoloty? 
– ˚eby nie przepuszczaç ob∏oków i chmur zawierajàcych szkodliwe opady. Te ob∏oki powstawa∏y w paƒ-

stwach, gdzie jeszcze przetrwa∏y szkodliwe przedsi´biorstwa. Syberyjska awiacja zapobiega∏a im.
– Czy polowali wy∏àcznie na przydzielonych dzia∏kach? 
– Sybiracy w ogóle ju˝ zaprzestali polowaƒ po to, by zabijaç zwierz´ta. Wielu z nich pobudowa∏o na swoich

leÊnych rewirach letnie domy, w których mieszkali latem, w czasie zbioru zió∏, jagód, grzybów i orzechów. Ro-
dzàce si´ zwierz´ta widzia∏y i spotyka∏y ludzi, gdy by∏y jeszcze ma∏e. Ludzi, którzy nie czynili im szkody.
I przyzwyczaja∏y si´ do nich jak do nieroz∏àcznej cz´Êci otoczenia, mia∏y bezpoÊredni kontakt z nimi i przyjaê-
ni∏y si´. Sybiracy wiele zwierzàt przyuczyli do pomocy. Na przyk∏ad wiewiórki zrzuca∏y im z cedrów szyszki
z dojrza∏ymi orzechami i sprawia∏o im to ogromnà przyjemnoÊç. Niektórzy nauczyli niedêwiedzie targaç kosze
i worki z orzechami, oczyszczaç las z wiatro∏omów. 

– A niech to, nawet niedêwiedzie pomaga∏y. 
– Nie ma w tym nic dziwnego, W∏adimirze. W czasach, które wspó∏czeÊni ludzie uwa˝ajà za staro˝ytne,

niedêwiedê w gospodarstwie by∏ jednym z niezastàpionych pomocników. Swoimi ∏apami wykopywa∏ z ziemi ja-
dalne bulwy, wk∏ada∏ do kosza i sam wlók∏ kosz za sznurek do usypanego w pobli˝u domu kopca. Zdejmowa∏
z drzew rosnàcych w lesie k∏ody z miodem i taszczy∏ je do gospodarstwa. Dzieci zaprowadza∏ do miejsc, gdzie
rosnà smakowite maliny. I wiele jeszcze innych rzeczy robi∏ w gospodarstwie. .

– I mo˝e jeszcze zast´powa∏ p∏ug i traktor, i zdobycz przynosi∏, i dzieci niaƒczy∏! 
– A zimà spa∏, nie wymagajàc “remontu” i doglàdania go. Na wiosn´ wraca∏ do gospodarstwa, a cz∏owiek

cz´stowa∏ go darami jesieni, które na niego czeka∏y. 
– Ju˝ wiem, o co chodzi. Te niedêwiedzie mia∏y wypracowany taki odruch, ˝e im si´ zdawa∏o, ˝e cz∏owiek

trzyma zapasy specjalnie dla nich. 
– Mo˝e odruch, jeÊli takie uj´cie tematu jest dla ciebie bardziej zrozumia∏e, a mo˝e taki by∏ zamys∏ Ojca.

Powiem ci tylko, ˝e to nie bulwy by∏y dla niedêwiedzia najwa˝niejsze na wiosn´. 
– A co? 
– Przespawszy zim´ samotnie w bar∏ogu, zbudziwszy si´ razem z wiosnà, niedêwiedziowi spieszno by∏o

do cz∏owieka, na pieszczoty i pochwa∏y, bo czu∏oÊç cz∏owieka jest potrzebna wszystkim. 
– Sàdzàc po obserwacji psów i kotów – potrzebna. Co robi∏y inne leÊne zwierz´ta? 
– Stopniowo znajdowa∏a si´ praca równie˝ dla innych mieszkaƒców tajgi. Najwi´kszà nagrodà dla oswojo-

nych mieszkaƒców rewiru by∏o czu∏e s∏owo, gest czy g∏askanie, czochranie szczególnie zas∏u˝onych. Czasem
tylko troch´ byli zazdroÊni, gdy cz∏owiek bardziej wyró˝ni∏ jakieÊ inne zwierz´. Mog∏y si´ o to nawet pok∏óciç. 

– Czym zajmowali si´ Sybiracy zimà? 
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– Przetwórstwem orzechów. Nie ∏uskali nasion od razu po zbiorach, tak jak robi si´ to teraz, by u∏atwiç
transport, ale przechowywali je w ˝ywicznych szyszkach. Taki orzech mo˝na przechowywaç kilka lat. Zimà
kobiety zajmowa∏y si´ r´kodzie∏em. Na przyk∏ad bardzo du˝o zacz´∏a kosztowaç koszula r´cznie utkana
z w∏ókien pokrzywy i r´cznie haftowana. Sybiracy przyjmowali zimà osoby z innych paƒstw, leczyli je. 

– Anastazjo, ale jeÊli Rosja sta∏a si´ tak wspania∏ym do ˝ycia miejscem, czy to znaczy, ˝e wiele paƒstw
mia∏o ochot´ napaÊç na nià? Tym bardziej ˝e – jak powiedzia∏aÊ – zak∏ady produkujàce broƒ zosta∏y zlikwido-
wane. To znaczy, ˝e w rzeczywistoÊci Rosja sta∏a si´ krajem czysto rolniczym, bezbronnym wobec agresji.

– Rosja nie sta∏a si´ rolniczym krajem, ale Êwiatowym centrum naukowym. A fabryki produkujàce Êmiercio-
noÊnà broƒ zosta∏y zlikwidowane dopiero po odkryciu energii. Energii, w obliczu której najnowoczeÊniejsze ro-
dzaje wspó∏czesnej broni okazywa∏y si´ bezu˝yteczne i stawa∏y si´ zagro˝eniem dla paƒstw, które je przecho-
wywa∏y. 

– Co to za energia? Z czego jest wytwarzana i kto jà odkry∏? 
– W posiadaniu takiej energii byli Atlantydzi. Oni za wczeÊnie jà oswoili i w∏aÊnie dlatego Atlantyda znikn´-

∏a z oblicza ziemi. Powtórnie odkry∏y jà dzieci nowej Rosji. 
– Dzieci?! Anastazjo, opowiedz wszystko po kolei. Dobrze. 

NA ZIEMI NIECH PANUJE DOBRO 

W jednym z rosyjskich gospodarstw mieszka∏a zgodna rodzina. Mà˝ z ˝onà oraz ich dwójka dzieci. Ch∏o-
piec Konstanty, lat osiem i dziewczynka Dasza, lat pi´ç. Ich ojciec uwa˝any by∏ za jednego z najbardziej uta-
lentowanych programistów Rosji. W jego gabinecie sta∏o kilka nowoczesnych komputerów, na których pisa∏
programy dla przemys∏u zbrojeniowego. Czasami, zawalony robotà, przesiadywa∏ przed komputerem równie˝
wieczorami. Cz∏onkowie rodziny, przyzwyczajeni do sp´dzania wieczorów wspólnie, przychodzili wówczas do
jego gabinetu i cichutko zajmowali si´ ka˝dy sobà. ˚ona zasiad∏a w fotelu i haftowa∏a. Syn Konstanty czyta∏
lub rysowa∏ krajobrazy nowych osad. Tylko pi´cioletnia Dasza nie zawsze umia∏a znaleêç dla siebie ciekawe
zaj´cie, siadywa∏a wtedy w fotelu tak, ˝eby widzieç wszystkich domowników, i ka˝dego d∏ugo obserwowa∏a.
Czasami zamyka∏a oczy i wówczas na jej twarzy odmalowywa∏a si´ ca∏a gama uczuç. Tak˝e w ten pozornie
zwyk∏y wieczór rodzina siedzia∏a w gabinecie ojca. Ka˝dy by∏ czymÊ zaj´ty. Drzwi gabinetu by∏y otwarte
i wszyscy us∏yszeli dochodzàcy z dziecinnego pokoju g∏os kuku∏ki starego zegara. Zazwyczaj kuku∏ka kuka∏a
jedynie w dzieƒ, a teraz by∏ ju˝ wieczór. Dlatego te˝ ojciec oderwa∏ si´ od swojego zaj´cia i razem z innymi
zdziwiony spojrza∏ w stron´, skàd dochodzi∏ g∏os. Tylko ma∏a Dasza siedzia∏a w fotelu z zamkni´tymi oczami
i nie reagowa∏a. Na jej ustach odmalowywa∏ si´ to nik∏y, to szczery uÊmiech. Nagle dêwi´k znów si´ powtó-
rzy∏, jakby ktoÊ w dzieci´cym pokoju kr´ci∏ wskazówkami zegara, zmuszajàc mechanicznà kuku∏k´ do nie-
ustannego kukania, obwieszczajàcego nadejÊcie kolejnej godziny. Iwan Nikiforowicz, tak nazywa∏a si´ g∏owa
rodziny, obróci∏ si´ na swoim kr´conym fotelu i powiedzia∏ do syna: 

– Kostia, idê, prosz´, zatrzymaj zegar albo spróbuj go naprawiç. Tyle lat nam s∏u˝y∏ ten prezent od dziadka.
JakieÊ dziwne to uszkodzenie... dziwne... spróbuj to rozwik∏aç, Kostia. 

Dzieci zawsze by∏y pos∏uszne, ale nie ze strachu przed karà, gdy˝ nigdy ich nie karano. Kostia i Dasza ko-
chali i swoich rodziców. Sprawia∏o lm du˝à satysfakcj´, gdy moglI robiç coÊ z rodzIcamI lub spe∏niç ich proÊ-
b´. Kostia natychmiast wsta∏, ale ku zdziwieniu matki i ojca nie poszed∏ do dziecinnego pokoju. Sta∏ i patrzy∏
na siedzàcà z zamkni´tymi oczami m∏odszà siostr´. W cià˝ dochodzi∏o kukanie z sàsiedniego pokoju, ale Ko-
stia sta∏ i patrzy∏, nie odrywajàc od niej oczu. Halina, matka rodziny, patrzy∏a z niepokojem na znieruchomia∏e-
go syna. Nagle wsta∏a i przestraszona krzykn´∏a: – Kostia, Kostia, co z tobà?! OÊmioletni syn obróci∏ si´ do
matki i zdziwiony jej niepokojem odpowiedzia∏: 

– Ze mnà wszystko w porzàdku, mamusiu, chcia∏bym spe∏niç proÊb´ taty, ale nie mog´. 
– Dlaczego? Nie mo˝esz si´ ruszyç? Nie mo˝esz wejÊç do swojego pokoju? 
– Mog´ si´ ruszaç – na dowód tego Kostia zatupa∏ i zamacha∏ r´kami – ale nie mam po co iÊç do pokoju,

ona jest tutaj i jest silniejsza. 
– Kto jest tutaj? Kto silniejszy? – wcià˝ bardziej niepokoi∏a si´ mama. 
– Dasza – powiedzia∏ Kostia i wskaza∏ na siedzàcà w fotelu z zamkni´tymi oczami i uÊmiechajàcà si´ sio-

str´ – to ona przesuwa wskazówki. Próbowa∏em ustawiç je na poprzednie miejsce, ale nie udaje mi si´, gdy
ona... 

– Kostieƒka, co ty mówisz? I ty, i Daszeƒka jesteÊcie tutaj. Jak mo˝ecie byç jednoczeÊnie tutaj i poruszaç
wskazówkami zegara w drugim pokoju?  
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– No, jesteÊmy tu – odpar∏ Kostia – natomiast nasze myÊli tam, gdzie zegar. Tyle ˝e jej myÊli sà silniejsze.
Dlatego on kuka, póki jej myÊl przyspiesza wskazówki. Ostatnio cz´sto si´ tak bawi. Mówi∏em jej, ˝eby tak nie
robi∏a. Wiedzia∏em, ˝e mo˝e was to zaniepokoiç, ale Dasza jak si´ zamyÊli, to zaczyna coÊ psociç... 

– Nad czym si´ zamyÊlasz, Dasza? – w∏àczy∏ si´ do rozmowy tata. 
– Dlaczego wczeÊniej nam o tym nic nie mówi∏eÊ? 
– Co mia∏em mówiç? Przecie˝ widzicie, gdy si´ zamyÊla. To nie jest a˝ tak istotne, ona tylko tak si´ bawi.

Ja te˝ tak mog´ poruszaç wskazówkami, gdy nikt nie przeszkadza. Ale nie mog´ si´ tak zamyÊliç jak Dasza.
Gdy ona jest zamyÊlona, jej myÊlom nie sposób przeszkodziç. 

– O czym ona rozmyÊla, Kostia, czy ty wiesz, o czym? 
– Nie wiem. Sami jà spytajcie. Przerw´ jej to zamyÊlenie, ˝eby czegoÊ nie nabroi∏a. Kostia podszed∏ do fo-

tela, w którym siedzia∏a siostra, i troch´ g∏oÊniej ni˝ zwykle, wyraênie powiedzia∏: 
– Dasza, przestaƒ myÊleç. JeÊli nie przestaniesz, nie b´d´ z tobà rozmawiaç przez ca∏y dzieƒ. A na doda-

tek przestraszy∏aÊ mam´. Rz´sy dziewczynki drgn´∏y, powiod∏a po wszystkich obecnych nieobecnym spojrze-
niem i jakby ocknàwszy si´, zeskoczy∏a z fotela i przepraszajàc, spuÊci∏a powieki. Ucich∏o kukanie i przez
chwil´ w gabinecie panowa∏a ca∏kowita cisza, którà przerwa∏ cichy przepraszajàcy g∏os ma∏ej Daszy. Podnio-
s∏a g∏ówk´, spojrza∏a na mam´ i ojca b∏yszczàcymi, czu∏ymi oczami i powiedzia∏a: 

– Mamusiu, tatusiu, przepraszam, jeÊli was przestraszy∏am. Ale koniecznie musz´, bardzo, bardzo ko-
niecznie musz´ domyÊleç t´ myÊl. Teraz nie mog´ jej nie domyÊliç. Jutro, gdy odpoczn´, b´d´ dalej jà domy-
Êlaç. 

– Usteczka dziewczynki zadr˝a∏y, zdawa∏o si´, ˝e zaraz si´ rozp∏acze, jednak dalej mówi∏a: 
– Kostia, nie b´dziesz ze mnà rozmawia∏, bo ja i tak b´d´ domyÊlaç t´ myÊl, póki nie osiàgn´ celu. 
– Chodê do mnie, córeczko – powiedzia∏ tata, z trudem powstrzymujàc wzruszenie, i wyciàgnà∏ w jej stron´

ramiona w geÊcie obj´cia. Dasza rzuci∏a si´ do ojca. Podskoczy∏a i obj´∏a go ràczkami za szyj´, na moment
przytuli∏a si´ do jego policzka. Potem zeÊlizgn´∏a si´ z ojcowskich kolan i stan´∏a obok, przytuliwszy do niego
g∏ówk´. Iwan Nikiforowicz, z trudem ukrywajàc wzruszenie, powiedzia∏ do córki: 

– Nie denerwuj si´, Daszeƒko, nast´pnym razem mama si´ ju˝ nie przestraszy, gdy si´ zamyÊlisz. Po-
wiedz po prostu, nad czym tak si´ zastanawiasz. Co musisz koniecznie domyÊliç i dlaczego, gdy myÊlisz,
wskazówki zegara tak szybko si´ poruszajà? 

– Tatusiu, chc´, ˝eby wszystko, co jest przyjemne, trwa∏o d∏ugo, a nieprzyjemne sta∏o si´ ma∏e i niezauwa-
˝alne. Innymi s∏owy, tak chc´ domyÊliç, ˝eby wskazówki przeskakiwa∏y to, co nieprzyjemne, i ˝eby tego nie
by∏o. 

– Ale przecie˝ przyjemne i nieprzyjemne nie zale˝y od zegarowych wskazówek, Daszeƒko. 
– Nie od wskazówek, tatusiu. Zrozumia∏am, ˝e nie od wskazówek. Ja je przesuwam, ˝eby kontrolowaç

czas. Kuku∏ka odmierza szybkoÊç moich myÊli, bo musz´ zdà˝yç... dlatego poruszam wskazówkami. 
– Jak ty to robisz, Daszeƒko? 
– Po prostu. Brze˝kiem myÊli wyobra˝am sobie wskazówki zegara i wtedy myÊl´, ˝eby porusza∏y si´ szyb-

ciej – one szybciej si´ przesuwajà, gdy myÊl´ szybko. 
– Co chcesz osiàgnàç, córeczko, przesuwajàc czas? Dlaczego obecny czas ci si´ nie podoba? 
– Podoba mi si´. Niedawno zrozumia∏am, ˝e to nie wina czasu. Ludzie sami psujà swój czas. Tatusiu, ty

cz´sto siedzisz przy komputerze, a potem na d∏ugo wyje˝d˝asz. Psujesz czas, gdy wyje˝d˝asz. 
– Ja? Psuj´? W jaki sposób? 
– Czas jest dobry, gdy jesteÊmy razem. Gdy jesteÊmy razem, sà bardzo dobre minutki i godziny, nawet dni.

Wszystko wokó∏ wtedy si´ cieszy. Pami´tasz, tatusiu, jak jab∏onka dopiero co zaczyna∏a kwitnàç... Zobaczy∏eÊ
z mamà pierwsze kwiatki i wzià∏eÊ mam´ na r´ce, i zakr´ci∏eÊ nià. Mama Êmia∏a si´ tak ∏adnie, ˝e wszystko
doko∏a si´ cieszy∏o, i listki, i ptaszki si´ cieszy∏y. Nie by∏o mi przykro, ˝e kr´ci∏eÊ nie mnà, tylko mamà, bo bar-
dzo kocham naszà mam´. Cieszy∏am si´ z tego czasu razem ze wszystkimi. Potem nadszed∏ inny czas. To ty
zrobi∏eÊ tak, ˝e sta∏ si´ inny. Wyjecha∏eÊ na bardzo d∏ugo. Na jab∏once pojawi∏y si´ ju˝ nawet ma∏e jab∏uszka.
Ciebie wcià˝ nie by∏o. Wtedy mama podchodzi∏a do niej i sta∏a tam zupe∏nie sama. Ale nikt z nià nie wirowa∏
i nie Êmia∏a si´ pi´knie, i wszystko wokó∏ nie mia∏o si´ z czego cieszyç. Mama ma zupe∏nie inny uÊmiech, gdy
ciebie nie ma. To smutny uÊmiech. I to jest z∏y czas. Dasza mówi∏a szybko i z przej´ciem. Nagle jakby si´ za-
krztusi∏a i wypali∏a: 

– Nie powinieneÊ pogarszaç, kiedy jest dobry... Czas... Tatusiu! 
– Dasza... troch´ masz racj´... oczywiÊcie... ale nie wiesz wszystkiego o czasie, w którym my wszyscy...

w którym ˝yjemy... – mówi∏ rwanà mowà Iwan Nikiforowicz. By∏ zdenerwowany. Musia∏ jakoÊ wyt∏umaczyç ko-
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niecznoÊç swoich wyjazdów. WyjaÊniç w zrozumia∏y dla córeczki sposób. Nie znajdujàc wi´c nic lepszego, za-
czà∏ opowiadaç jej o swojej pracy, pokazujàc w komputerze schematy i modele rakiet. 

– Zrozum, Daszeƒko. Nam jest oczywiÊcie dobrze tutaj. I naszym sàsiadom te˝ jest dobrze. Jednak na
Êwiecie sà inne miejsca i inne kraje. Tam jest du˝o ró˝nej broni... ˚eby obroniç nasz pi´kny sad, sady i domy
twoich kole˝anek, tatusiowie czasem wyje˝d˝ajà. Nasz kraj te˝ musi mieç du˝o nowoczesnej broni, ˝eby si´
obroniç... a niedawno... Daszeƒko... Wiesz, niedawno w innym kraju wymyÊlili nowà broƒ... jest na razie sil-
niejsza od naszej... spójrz na ekran. 

– Iwan Nikiforowicz stuknà∏ w klawiatur´ i na ekranie pojawi∏ si´ wizerunek o niezwyk∏ej formie. 
– O, zobacz. To wielka rakieta, a na jej korpusie jest a˝ pi´çdziesiàt szeÊç ma∏ych rakiet. Du˝a rakieta na

rozkaz cz∏owieka wylatuje w gór´ i kieruje si´ we wskazany na mapie punkt, ˝eby w tym miejscu zniszczyç
wszystko, co ˝yje. T´ rakiet´ bardzo ci´˝ko jest stràciç. Gdy zbli˝a si´ do niej jakikolwiek obiekt, komputer po-
k∏adowy to rejestruje i odpala w tym kierunku jednà z ma∏ych rakiet i niszczy go. Pr´dkoÊç ma∏ej rakiety jest
szybsza ni˝ du˝ej, bo przy starcie wykorzystuje pr´dkoÊç tej du˝ej. ˚eby stràciç jedno takie monstrum, trzeba
skierowaç na nie pi´çdziesiàt siedem rakiet. W kraju, który przygotowa∏ komorowà rakiet´, na razie sà tylko
trzy prototypy. Sà one starannie ukryte w ró˝nych miejscach, w szybach g∏´boko pod ziemià, ale na rozkaz
przekazany falami radiowymi mogà zostaç wystrzelone. Niewielka grupa terrorystów ju˝ szanta˝uje ca∏y sze-
reg paƒstw, gro˝àc im wielkimi zniszczeniami. Moim zadaniem jest z∏amanie programu komputerowego rakie-
ty komorowej, Daszeƒko. Iwan Nikiforowicz wsta∏ i zaczà∏ nerwowo si´ przechadzaç po pokoju. Nadal szybko
mówiàc, wcià˝ bardziej zag∏´biajàc si´ w swoje myÊli o programie, jakby zapomnia∏ o stojàcej przy kompute-
rze córce. Szybko podszed∏ do monitora, na którym widaç by∏o zewn´trzny wyglàd rakiety, stuknà∏ w klawiatu-
r´ i na ekranie pojawi∏ si´ schemat przewodów paliwowych, nast´pnie schemat urzàdzeƒ lokacyjnych i znów
ogólny widok. Zmieniajàc obrazy, Iwan Nikiforowicz ju˝ nie zwraca∏ uwagi na córk´. Zastanawiajàc si´, g∏oÊno
mówi∏: 

– Oni na pewno wyposa˝yli w system lokacyjny ka˝dy segment. Tak, dok∏adnie ka˝dy, ale program nie mo-
˝e byç ró˝ny. Program jest jeden... Nagle alarmujàcy dêwi´k wyda∏ z siebie sàsiedni komputer, jakby ˝àdajàc
dla siebie natychmiastowej uwagi. Iwan Nikiforowicz odwróci∏ si´ w stron´ jego monitora i zamar∏. Na monito-
rze miga∏ tekst nast´pujàcej informacji: “Alarm X”, “Alarm X”. 

Iwan Nikiforowicz szybko zaczà∏ stukaç po klawiaturze i na ekranie pojawi∏ si´ obraz cz∏owieka w wojsko-
wym mundurze. 

– Co si´ sta∏o? – zapyta∏ Iwan Nikiforowicz. 
– Zarejestrowano trzy dziwne wybuchy – odpar∏ cz∏owiek. 
– Wydano rozkaz postawienia w stan gotowoÊci pierwszego stopnia ca∏ego kompleksu obronnego. Nadal

rejestrowane sà wybuchy o mniejszej mocy. W Afryce trz´sienie ziemi. Nikt nie sk∏ada ˝adnych oficjalnych
wyjaÊnieƒ. Wed∏ug danych sieci wymiany informacji wszystkie wojskowe bloki planety zosta∏y postawione
w stan gotowoÊci pierwszego stopnia. Agresor niezidentyfikowany. Wybuchy trwajà, próbujemy wyjaÊniç sytu-
acj´. Wszyscy pracownicy naszego oddzia∏u dostali rozkaz przystàpienia do analizy sytuacji – szybko i po
wojskowemu, konkretnie mówi∏ cz∏owiek z ekranu monitora i na koniec ju˝, prawie krzyczàc, doda∏: 

– Wybuchy trwajà, Iwanie Nikiforowiczu, wybuchy nadal trwajà, roz∏àczam si´... postaç cz∏owieka w woj-
skowym mundurze znik∏a z ekranu monitora. Iwan Nikiforowicz nadal patrzy∏ na wygaszony ekran i myÊla∏
z napi´ciem. ZamyÊlony, powoli odwróci∏ si´ do swojego fotela, przy którym wcià˝ sta∏a malutka Dasza, i a˝
drgnà∏ z powodu nieprawdopodobnego domys∏u. Zobaczy∏, jakjego ma∏a córeczka, z przymru˝onymi oczyma,
nie odrywajàc wzroku, patrzy w ekran monitora z obrazem nowoczesnej rakiety. Nagle wzdrygn´∏a si´, z ulgà
westchn´∏a, nacisn´∏a klawisz “enter”, a gdy pojawi∏ si´ obraz nast´pnej rakiety, znów zmru˝y∏a oczy i w na-
pi´ciu zacz´∏a si´ w niego wpatrywaç. Iwan Nikiforowicz sta∏ dos∏ownie jak sparali˝owany, nie mia∏ si∏, by ru-
szyç si´ z miejsca, i tylko w myÊlach goràczkowo powtarza∏ te same pytania: “Czy˝by ona powodowa∏a wybu-
chy w rakietach? Wysadza∏a je swojà myÊlà, dlatego ˝e si´ jej nie podobajà? To ona je wysadza? Naprawd´?
Jak to, tak po prostu?!”. Chcia∏ powstrzymaç córk´, wiec jà zawo∏a∏. Ale nie móg∏ nawet g∏oÊno nic powie-
dzieç, tylko szepta∏: “Dasza, Daszeƒko, córeczko, powstrzymaj si´!”. 

Obserwujàcy ca∏à t´ scen´ Kostia nagle szybko wsta∏ z miejsca, podbieg∏ do siostry, lekko klepnà∏ jà w pu-
p´ i szybko powiedzia∏: 

– Teraz jeszcze tat´ przestraszy∏aÊ! Tak, teraz to dwa dni nie b´d´ z tobà rozmawiaç. Jeden dzieƒ za ma-
m´, drugi za tat´. S∏yszysz, co mówi´? Przestraszy∏aÊ tat´. Powoli wychodzàc ze stanu koncentracji, Dasza
odwróci∏a si´ do brata i ju˝ bez przymru˝onych oczu, a proszàcym i przepraszajàcym wzrokiem patrzy∏a mu
prosto w oczy. Kostia widzia∏ nape∏niajàce si´ ∏zami oczy Daszy, po∏o˝y∏ r´k´ na jej drobne rami´ i mniej sro-
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go powiedzia∏: 
– Ju˝ dobrze, z rozmowami to si´ zagalopowa∏em, ale kokardy rano sama b´dziesz sobie zawiàzywaç. Nie

jesteÊ ju˝ ma∏a. 
– I ze s∏owami: “Tylko nie wa˝ mi si´ p∏akaç” – czule jà objà∏. Dziewczynka wtuli∏a twarzyczk´ w pierÊ Ko-

stii. Jej ramiona drga∏y, gdy z goryczà powtarza∏a: 
– Znów nastraszy∏am. Jestem nieznoÊna. Chcia∏am jak najlepiej, a przestraszy∏am. Halina podesz∏a do

dzieci, przycupn´∏a i pog∏aska∏a Dasz´ po g∏ówce. Dziewczynka od razu rzuci∏a si´ matce na szyj´ i cicho si´
rozp∏aka∏a. 

– Kostia, jak ona to robi? Jak? – pyta∏ dochodzàcy do siebie Iwan Nikiforowicz. 
– Tak samo jak ze wskazówkami zegara, tato – odpowiedzia∏ Kostia. 
– Ale zegar jest tutaj, a rakiety sà daleko, a miejsce ich przechowywania obj´te jest Êcis∏à tajemnicà. 
– Tato, Daszy jest wszystko jedno, gdzie one sà. Wystarczy jej tylko zobaczyç zewn´trzny wyglàd. 
– Ale wybuchy... ˝eby wysadziç, trzeba zamknàç obwody... i to nie jeden obwód. Tam jest przecie˝ ochro-

na, kody dost´pu. 
– Tak, tato, Dasza zamyka wszystkie obwody, póki nie powstanie zwarcie. WczeÊniej ona to robi∏a bardzo

d∏ugo, pi´tnaÊcie minut, a w ostatnim czasie pó∏torej minuty. 
– WczeÊniej?! 
– Tak, tato, ale nie z rakietami. Tak si´ bawiliÊmy. Gdy zacz´∏a poruszaç wskazówkami zegara, pokaza∏em

jej swój stary elektromobil, na którym lubi∏em jeêdziç, gdy by∏em ma∏y. Zdjà∏em, tato, pokryw´ i poprosi∏em jà,
˝eby pod∏àczy∏a przewody do ˝arówek, bo mnie samemu by∏o ci´˝ko si´ tam dostaç. Pod∏àczy∏a. Chcia∏a si´
przejechaç, ale powiedzia∏em, ˝e jest jeszcze za ma∏a i nie da rady jak nale˝y odpaliç i hamowaç, ale potem
si´ zgodzi∏em, bo nalega∏a. WyjaÊni∏em, jak si´ w∏àcza, ale ona wszystko zrobi∏a po swojemu. Dasza, tato,
usiad∏a, wzi´∏a w ràczki kierownic´ i pojecha∏a, niczego nie w∏àczajàc. Ona myÊla∏a, ˝e w∏àcza, ale ja widzia-
∏em, ˝e nie robi∏a nic r´kami. Tak naprawd´ to w∏àcza∏a, ale robi∏a to w myÊlach. Jeszcze jedno, tato, ona si´
przyjaêni z mikrobami. One si´ jej s∏uchajà. 

– Z mikrobami?! Jakimi mikrobami? 
– Z tymi, których jest mnóstwo, które ˝yjà wsz´dzie, wokó∏ nas i w nas. Nie widaç ich, ale one sà. Pami´-

tasz, tato, z brzegu naszej dzia∏ki, w lesie z ziemi stercza∏y metalowe podpory od starej linii wysokiego napI´-
cia. 

– Stercza∏y, i co z tego? 
– By∏y zardzewia∏e, na betonowej podstawie. Gdy poszliÊmy z Daszà zbieraç grzyby, zobaczy∏a te resztki

i powiedzia∏a, ˝e to êle, bo one nie pozwalajà rosnàç jagodom i grzybom. Potem powiedzia∏a: “PowinnyÊcie je
szybciutko, szybciutko zjeÊç”. Po dwóch dniach zardzewia∏y ich z resztek i betonowej podstawy ju˝ nie by∏o.
Tylko naga ziemIa, na razIe jeszcze bez trawy... Mikroby zjad∏y metal i beton. 

– Ale dlaczego? Kostia, dlaczego wczeÊniej mi o tym wszystkim, co dzieje si´ z Daszà, nie mówi∏eÊ? 
– Tato, ba∏em si´. 
– Czego? 
– Czyta∏em z historii... jeszcze nie tak dawno ludzi z niezwyk∏ymi zdolnoÊciami izolowali. Chcia∏em wam

o wszystkim powiedzieç, ale nie wiedzia∏em, jak to zrobiç, ˝ebyÊcie zrozumieli i uwierzyli... 
– Kostia, my zawsze ci wierzymy... mog∏eÊ przecie˝ to zademonstrowaç. Chcia∏em powiedzieç, ˝e Dasza

mog∏aby nam zademonstrowaç swoje zdolnoÊci na czymÊ nie szkodliwym. 
– Tato, ja nie tego si´ ba∏em... Ona mog∏aby zademonstrowaç... Kostia zamilk∏, a gdy znów zaczà∏ mówiç,

jego mowa by∏a nerwowa i ˝arliwa. 
– Tato, kocham ciebie i mam´. Z Daszeƒkà czasem mam na pieƒku, ale jà te˝ bardzo kocham. Ona jest

dobra. Dasza jest dobra dla wszystkiego wokó∏. Ona nawet robaczka nie skrzywdzi. A one jej. Do ula z psz-
czo∏ami podesz∏a, usiad∏a tu˝ przed wejÊciem i patrzy∏a jak pszczo∏y latajà... Du˝o pszczó∏ w´drowa∏o po jej
ràczkach, nogach, po policzku i ˝adna jej nie u˝àdli∏a. Daszeƒka podstawia∏a d∏oƒ nadlatujàcym pszczo∏om,
a one siada∏y na niej i coÊ jej zostawia∏y. Potem obliza∏a d∏oƒ i rozeÊmia∏a si´. Ona jest dobra, tato... 

– Uspokój si´, Kostia. Nie denerwuj si´. Oceƒmy sytuacj´ na spokojnie. Tak... trzeba wszystko spokojnie
przemyÊleç. To jeszcze dziecko. Wysadzi∏a kilka nowoczesnych kompleksów rakietowych. Mog∏a wywo∏aç
wojn´ Êwiatowà. Strasznà wojn´. Nawet bez wojny... jeÊliby przewertowa∏a zdj´cia z planami rakiet nie tylko
przeciwnika, ale i naszych. JeÊliby zacz´∏y wybuchaç wszystkie istniejàce rakiety, we wszystkich krajach,
Êwiat móg∏by znaleêç si´ na kraw´dzi powszechnej katastrofy. Mog∏yby zginàç setki milionów istnieƒ ludzkich.
Ja te˝ przecie˝ kocham naszà ma∏à Dasz´. Ale miliony... Trzeba zasi´gnàç rady. Trzeba znaleêç wyjÊcie. 
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Na razie, nie wiem... Daszeƒk´ trzeba jakoÊ izolowaç. JakoÊ... Tak, na pewno. Mo˝liwe, ˝e trzeba jà b´-
dzie na jakiÊ czas uÊpiç. Mo˝liwe... a masz jakieÊ inne wyjÊcie? Czy jest jakieÊ inne wyjÊcie? 

– Tato, tato... poczekaj. A mo˝e mo˝na usunàç z Ziemi wszystkie ÊmiercionoÊne rakiety, które si´ jej nie
podobajà? 

– Usunàç? No... do tego potrzebna jest zgoda wszystkich paƒstw. W szystkich wojskowych bloków, tak...
Tego nie da si´ szybko zrobiç. JeÊli w ogóle to mo˝liwe. Na razie... Iwan Nikiforowicz nagle si´ otrzàsnà∏, pod-
szed∏ do komputera, na którego monitorze wcià˝ by∏ wyÊwietlony obraz rakiety, którà przeszkodzili Daszy
zniszczyç. Wy∏àczy∏ monitor, przesiad∏ si´ na komputer sieciowy i zaczà∏ pisaç tekst: “Do sztabu. Raport ten
nale˝y niezw∏ocznie rozes∏aç do wszystkich wojskowych bloków i przekazaç mi´dzynarodowym Êrodkom
przekazu. Przyczynà serii wybuchów rakietowych kompleksów sà bakterie, które potrafià zamykaç obwody.
Mo˝na nimi kierowaç. Bezwzgl´dnie nale˝y zniszczyç wszystkie zdj´cia i plany zapasów broni, które mog∏yby
zostaç odpalone. Wszystkie!!! 

Poczàwszy od najmniejszej kuli, a skoƒczywszy na naj nowoczeÊniej szym zespole rakietowym. Osoba,
która potrafi kierowaç bakteriami, nie musi znaç miejsca obiektu, który wysadza, wystarczy, ˝e zobaczy jego
obraz!”. Iwan Nikiforowicz spojrza∏ na uÊmiechni´tà ju˝ Dasz´, z o˝ywieniem rozprawiajàcà z mamà, i doda∏
do oÊwiadczenia nast´pujàcy tekst: “Miejsce pobytu kierujàcego wybuchami nieznane”. Niezw∏ocznie wys∏a∏
zaszyfrowanà wiadomoÊç do sztabu. Rankiem nast´pnego dnia odby∏o si´ nadzwyczajne posiedzenie Rady
Wojennej Rosji. Wokó∏ wioski, w której znajdowa∏a si´ posiad∏oÊç Iwana Nikiforowicza, zosta∏a postawiona
ochrona. Ochroniarze starali si´ byç niezauwa˝eni. Wojskowych przebrali w kombinezony pracowników dro-
gowych. Pi´ç kilometrów od wioski, na obrze˝ach, niby to zacz´li budowaç obwodnic´, ale budowali jedno-
czeÊnie na ka˝dym metrze dniem i nocà. Na terenie posesji Iwana Nikiforowicza zosta∏y zainstalowane kame-
ry wideo, które rejestrowa∏y ka˝dà minut´ ˝ycia ma∏ej Daszy. Obrazy przekazywane by∏y do centrum, przypo-
minajàce centrum lotów kosmicznych. Dziesiàtki specjalistów, psychologów, wojskowych gotowych wydawaç
konieczne polecenia w przypadku ekstremalnej sytuacji, dy˝urowa∏o na zmiany przed monitorami. SpecjaliÊci
psycholodzy dzi´ki specjalnemu po∏àczeniu bez przerwy wydawali zalecenia rodzicom ma∏ej Daszy, jak zajàç
jà czymÊ, by znów nie popad∏a W zamyÊlenie. Rosyjski rzàd z∏o˝y∏ mi´dzynarodowe oÊwiadczenie, które wie-
lu wyda∏o si´ osobliwe. OÊwiadcza∏ w nim, ˝e Rosja jest w posiadaniu si∏y, zdolnej wysadziç ka˝dy rodzaj
amunicji, gdziekolwiek by si´ on znajdowa∏. Jednak si∏y te nie sà w pe∏ni kontrolowane przez w∏adze Rosji. 

Natomiast prowadzone sà z nimi rozmowy. Takie nieprawdopodobne oÊwiadczenie wymaga∏o potwierdze-
nia. Na Radzie Mi´dzynarodowej podj´to decyzj´ przygotowania serii pocisków o nietypowym kszta∏cie. Wy-
produkowano je w kwadratowych obudowach. Ka˝de z paƒstw bioràcych udzia∏ w eksperymencie wzi´∏o dwa-
dzieÊcia takich pocisków i ukry∏o je w ró˝nych miejscach na swoim terytorium. 

– Dlaczego zrobili kwadratowe pociski, dlaczego nie mo˝na by∏o wziàç zwyczajnych? 
– Bano si´, ˝e mog∏yby wybuchnàç nie tylko wszystkie istniejàce na Êwiecie pociski, ale i wszystkie naboje

w policyjnych i wojskowych magazynkach broni, oraz u ka˝dego, kto posiada broƒ z ostrà amunicjà. 
– Tak, oczywiÊcie... No i jak uda∏ si´ eksperyment? Iwan Nikiforowicz poprosi∏ do gabinetu córeczk´, poka-

za∏ zdj´cie kwadratowego pocisku i poprosi∏, ˝eby wysadzi∏a takie ∏adunki. Dasza spojrza∏a i rzek∏a: 
– Tatusiu, bardzo ci´ kocham, ale nie umiem spe∏niç twojej proÊby. 
– Dlaczego? – zdziwi∏ si´ Iwan Nikiforowicz. 
– Nie uda mi si´. 
– Niemo˝liwe! Daszeƒko, wczeÊniej ci si´ uda∏o, wysadzi∏aÊ w powietrze ca∏à seri´ nowoczesnych rakiet,

a teraz ma si´ nie udaç? 
– Tak, tatusiu, bo wtedy si´ denerwowa∏am. Nie chcia∏am, ˝ebyÊ wyje˝d˝a∏, ˝ebyÊ siedzia∏ po wiele godzin

przy komputerze. Gdy siedzisz przy komputerze, to z nikim nie rozmawiasz i nic ciekawego nie robisz. Teraz
ca∏y czas jesteÊ z nami. Sta∏eÊ si´ bardzo dobry, tatusiu, i ˝aden wybuch mi si´ nie uda. Iwan Nikiforowicz
zrozumia∏: Dasza nie potrafi wysadziç kwadratowych pocisków, gdy˝ nie ma wyra˝nego powodu, nie widzi
sensu. Chodzi∏ zdenerwowany po gabinecie, zastanawiajàc si´ goràczkowo nad rozwiàzaniem. Zaczà∏ z pod-
nieceniem przekonywaç Dasz´. Mówi∏ do córki, ale tak naprawd´ rozmawia∏ ze sobà. 

– Nie uda si´... Tak wi´c, có˝... Szkoda. Od tysi´cy lat toczà si´ wojny. Gdy mi´dzy jednymi paƒstwami ci-
ch∏y odg∏osy bitew, wybucha∏y pomi´dzy innymi. Gin´∏y miliony ludzi i w tej chwili te˝ ginà. Marnuje si´ na pro-
dukcj´ broni olbrzymie Êrodki... i w∏aÊnie przed chwilà by∏a mo˝liwoÊç przerwania tego niekoƒczàcego si´
ÊmiercionoÊnego procesu, ale có˝... 

– Iwan Nikiforowicz popatrzy∏ na siedzàcà w fotelu Dasz´. 
Twarz córeczki by∏a spokojna. Z zaciekawieniem obserwowa∏a, jak ojciec chodzi po gabinecie i mówi. Nie
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niepokoi∏ jej sens wypowiadanych s∏ów. Ona nie uÊwiadamia∏a sobie do koƒca, czym sà wojny, co to sà jakieÊ
tam “Êrodki” i kto je marnuje. MyÊla∏a o czym innym: “Dlaczego tata chodzi zdenerwowany po gabinecie, po-
mi´dzy nieczu∏ymi, nie dajàcymi zupe∏nie ˝adnej energii komputerami? Dlaczego nie chce wyjÊç do sadu,
gdzie kwitnà drzewa i Êpiewajà ptaki, gdzie ka˝de êdêb∏o trawy i ka˝da ga∏àzka drzewa czule g∏aszczà ca∏e
cia∏o czymÊ niewidzialnym? Tam sà teraz mama i braciszek Kostia. Niech tata lepiej koƒczy swojà nudnà roz-
mow´, ˝ebyÊmy razem poszli do sadu. Mama i Kostia, gdy ich zobaczà – ucieszà si´. 

Mama b´dzie si´ uÊmiechaç, a Kostia jeszcze wczoraj obiecywa∏, ˝e opowie o tym, jak mo˝na dotknàç da-
lekà gwiazdk´, dotykajàc kamyka czy kwiatka. Kostia zawsze dotrzymuje obietnic...” 

– Daszeƒka, nudzi ci´ to, co mówi´? Nie rozumiesz mnie? – zwróci∏ si´ do córeczki Iwan Nikiforowicz. 
– O czym tam tak myÊlisz? 
– MyÊl´ sobie, tato, tak: Dlaczego siedzimy tutaj, dlaczego nie ma nas w sadzie, gdzie wszystko za nami

t´skni? Iwan Nikiforowicz zrozumia∏, ˝e z córeczkà trzeba rozmawiaç bardziej konkretnie i szczerze. Zaczà∏
wi´c w te s∏owa: 

– Daszeƒko, gdy wysadzi∏aÊ w powietrze rakiety, patrzàc na ich rysunki, powsta∏ pomys∏, by jeszcze raz
sprawdziç twoje zdolnoÊci. Po to, by pokazaç ca∏emu Êwiatu, ˝e Rosja potrafi zniszczyç wszystkie zapasy bro-
ni na Êwiecie. Wtedy nie b´dzie sensu, by je produkowaç. B´dzie to niebezpieczne i bezsensowne. Te, które
ju˝ sà, ludzie zacznà niszczyç sami. Rozpocznie si´ powszechne rozbrojenie. Kwadratowe naboje zosta∏y
przygotowane specjalnie po to, ˝ebyÊ mog∏a zademonstrowaç swoje zdolnoÊci i ˝eby nikt przy tym nie zginà∏.
Wysadê je, Daszeƒko. 

– Nie mog´ tego teraz zrobiç, tatusiu. 
– Dlaczego? WczeÊniej mog∏aÊ, a teraz nie? 
– Da∏am sobie s∏owo, ˝e nigdy ju˝ niczego nie wysadz´. Poniewa˝ da∏am s∏owo, straci∏am zdolnoÊci. 
– Straci∏aÊ? Ale po co da∏aÊ sobie takie s∏owo? 
– Kostia pokazywa∏ mi w ksià˝ce obrazki: jak rozsypujà si´ cia∏a ludzi na kawa∏ki, jak ludzie bojà si´ wybu-

chów, jak drzewa si´ przewracajà i umierajà – da∏am sobie s∏owo... 
– Daszeƒko, czy to znaczy, ˝e ty ju˝ nigdy nie b´dziesz mog∏a? Chocia˝ raz... tylko jeden raz. To kwadra-

towa amunicja. 
– Iwan Nikiforowicz pokaza∏ córeczce fotografi´ kwadratowego pocisku. 
– Sà przygotowane specjalme dla celow eksperymentu i ukryte w ustronnych miejscach w ró˝nych krajach.

Obok nich ani nawet w pobli˝u nie ma ludzi. Wszyscy czekajà, czy wybuchnà. Wysadê je córeczko, to nie b´-
dzie z∏mnanie danego sobie s∏owa. Nikt nie zginie. Wr´cz przeciwnie... Dasza raz jeszcze oboj´tnie spojrza∏a
na zdj´cie kwadratowego pocisku i odpowiedzia∏a spokojnie: 

– Nawet gdybym cofn´∏a dane s∏owo, to i tak one nie wybuchnà, tatusiu. 
– Ale dlaczego? 
– Bo ty, tatusiu, za du˝o o tym mówisz. A gdy zobaczy∏am fotografi´, to od razu mi si´ nie spodoba∏y takie

kwadratowe pociski, szkaradztwa. Sà brzydkie i teraz... 
– Co teraz?.. Daszeƒko... Co? 
– Tato, wybaczysz mi? Tak d∏ugo, tatusiu, mówi∏eÊ ju˝ po pokazaniu zdj´cia, ˝e przez ten czas “one” zjad∏y

je ju˝ prawie ca∏e. 
– Zjad∏y? Co zjad∏y?
– Zjad∏y prawie ca∏à kwadratowà amunicj´. Od razu, jak tylko mi si´ nie spodoba∏y te kwadratowe pociski,

poczu∏am, ˝e one zacz´∏y si´ poruszaç i bardzo, bardzo szybko zjadaç. 
– Jakie “one”? 
– No, takie malutkie. Sà wsz´dzie wokó∏ nas i w nas. One sà dobre. Kostia mówi, ˝e to sà bakterie czy mi-

kroorganizmy. Ale ja wol´ na nie mówiç po swojemu: moje “maleƒstwa”. To bardziej si´ im podoba. Czasem
bawi´ si´ z nimi. Ludzie wcale nie zwracajà na nie uwagi, a one zawsze dla ka˝dego cz∏owieka starajà si´ ro-
biç dobrze. Gdy cz∏owiek si´ cieszy, jest im dobrze od radosnej energii; gdy cz∏owiek si´ z∏oÊci albo niszczy
coÊ ˝ywego, one ginà w du˝ych iloÊciach. Na miejsce tych, które zgin´∏y, spieszà nowe. Czasami jednak nie
zdà˝à zastàpiç tych, co zmar∏y, i wtedy cia∏o cz∏owieka choruje. 

– Ale przecie˝ ty jesteÊ tutaj, Daszeƒko. A amunicja ukryta jest w ró˝nych paƒstwach pod ziemià. Jak one,
no, te “maleƒstwa” w innych paƒstwach, mog∏y si´ tak szybko dowiedzieç o twoim pragnieniu? 

– One jak po sznurku bardzo szybko opowiadajà, du˝o szybciej ni˝ biegajà elektrony w twoim komputerze.
– Komputer... ∏àcza... zaraz... zaraz wszystko sprawdz´, na naszym terytorium wokó∏ ka˝dego pocisku za-

instalowane sà kamery wideo. Chwileczk´.. . 
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Iwan Nikiforowicz obróci∏ si´ do sieciowego komputera. Na ekranie monitora widaç by∏o kwadratowy po-
cisk. A dok∏adniej jego resztki. Korpus pocisku by∏ pokryty rdzà, ca∏y w dziurach, obok wala∏a si´ g∏owica, któ-
ra wyraênie by∏a ju˝ mniejszych rozmiarów. . Iwan Nikiforowicz w∏àcza∏ wizj´ z kolejnych kamer. Przekona∏
si´, ˝e z innymi pociskami dzia∏o si´ to samo. Na ekranie pojawi∏a si´ postaç cz∏owieka w wojskowym mundu-
rze. 

– Dzieƒ dobry, Iwanie Nikiforowiczu. WidzieliÊcie ju˝? 
– Do jakich wniosków dosz∏a Rada? – zapyta∏ Iwan Nikiforowicz. 
– Cz∏onkowie Rady podzielili si´ na grupy i dyskutujà. Ochrona opracowuje dodatkowe Êrodki bezpieczeƒ-

stwa obiektu. 
– Nie nazywajcie mojej córki obiektem. 
– Denerwujecie si´, Iwanie Nikiforowiczu. W zaistnia∏ej sytuacji jest to niedopuszczalne. Za dziesi´ç minut

b´dzie u was grupa ekspertów sk∏adajàca si´ z najznakomitszych specjalistów: psychologów, biologów, elek-
troników. Sà w drodze. Macie zapewniç im spotkanie z waszà córkà. Przygotujcie jà do tego. 

– Do jakiej decyzji sk∏ania si´ wi´kszoÊç cz∏onków Rady? 
– Na razie zdecydowano o pe∏nej izolacji waszej rodziny na terenie posesji. Musicie bezzw∏ocznie usunàç

wszelkie wizerunki Êrodków ra˝enia. Bàdêcie przy córce i starajcie si´ nieustannie jà obserwowaç. Przez pó∏-
torej godziny rozmawia∏a z Daszà grupa specjalistów wojskowej Rady, którzy przybyli do osady Iwana Nikifo-
rowicza. Maleƒka cierpliwie odpowiada∏a na pytania doros∏ych, jednak po pó∏torej godziny zdarzy∏o si´ coÊ, co
wprawi∏o wszystkich specjalistów obecnych w osadzie oraz obserwujàcych te zdarzenia na monitorach w cen-
trum Rady Bezpieczeƒstwa w zdumienie. Otworzy∏y si´ wtedy drzwi du˝ego gabinetu Iwana Nikiforowicza
i wszed∏ braciszek Daszy, Kostia. Przyniós∏ zegar z kuku∏kà, która ciàgle kuka∏a. Postawi∏ go na biurku.
W skazówki zegara wskazywa∏y godzin´ jedenastà, natomiast kiedy mechaniczna kuku∏ka powinna by∏a
skoƒczyç okreÊlonà iloÊç kukni´ç, wtedy du˝a wskazówka szybko zatacza∏a ko∏o i kuku∏ka zaczyna∏a wszyst-
ko od nowa. Obecni patrzyli zdziwieni raz na dziwne zachowanie kuku∏ki, raz na Dasz´ – i milczeli. 

– Oj! – wykrzykn´∏a nagle Dasza. 
– Przecie˝ zapomnia∏am. Musz´ iÊç w wa˝nej sprawie. To moja kole˝anka Wieruƒka kr´ci wskazówkami.

Tak si´ umówi∏yÊmy, gdybym zapomnia∏a. Na mnie ju˝ pora. Id´. 
Dwaj ochroniarze zas∏onili sobà wyjÊcie z gabinetu. 
– GdybyÊ o czym zapomnia∏a, Daszeƒko? – zapyta∏ Iwan Nikiforowicz. 
– Gdybym zapomnia∏a pójÊç do dworu, w którym mieszka moja kole˝anka Wieruƒka, aby pog∏askaç jej ma-

leƒki kwiatek i go podlaç, . bowiem on bez pieszczot cierpi z t´sknoty. Bardzo lubi, gdy si´ na niego czule pa-
trzy. 

– Ale ten kwiatek nie jest twój – zauwa˝y∏ Iwan Nikiforowicz.Dlaczego twoja kole˝anka sama nie mo˝e go
pog∏askaç? Swojego w∏asnego kwiatka? 

– Tatusiu, przecie˝ Wieruƒka z rodzicami pojecha∏a w goÊci. 
– Gdzie w goÊci? 
– GdzieÊ na Syberi´. Okrzyki obecnych, wypowiedzi i st∏umione szepty da∏y si´ s∏yszeç wsz´dzie doko∏a: 
– Nie jest sama! 
– Jakie zdolnoÊci majàjej kole˝anki? 
– Ile ich jest?! 
– Jak je odnaleêç? 
– Nale˝y pilnie okreÊliç wytyczne wobec takich dzieci! Okrzyki natychmiast ucich∏y, gdy tylko podniós∏ si´

z miejsca siwiejàcy cz∏owiek. By∏ to najstarszy sta˝em i najwy˝szy rangà spoÊród obecnych w gabinecie. By∏
marsza∏kiem Rady Bezpieczeƒstwa Rosji. Wszyscy zwrócili si´ w jego stron´ i umilkli. Siwy cz∏owiek patrzy∏
na siedzàcà na ma∏ym drewnianym krzese∏ku Dasz´. Po jego policzku stoczy∏a si´ ∏za. Podszed∏ powoli do
niej, przyklàk∏ przed nià na jedno kolano i wyciàgnà∏ do niej r´k´. Dasza wsta∏a, zrobi∏a krok, chwyci∏a falban-
k´ sukienki i dygn´∏a przed nim, nast´pnie po∏o˝y∏a na jego d∏oni swojà ma∏à ràczk´. Siwy cz∏owiek przez
chwil´ patrzy∏ na nià, a potem z pochylonà w geÊcie pokory g∏owà poca∏owa∏ ràczk´ Daszy, mówiàc: 

– Wybacz nam, prosz´, ma∏a Bogini. 
– Na imi´ mi Dasza – odrzek∏a. 
– Tak, oczywiÊcie, ˝e na imi´ ci Dasza. Powiedz, co si´ stanie z naszà Ziemià? 
Dziewczynka ze zdziwieniem patrzy∏a w twarz starszemu cz∏owiekowi, podesz∏a do niego i delikatnie star∏a

d∏onià ∏zy z jego policzka. Palcem dotkn´∏a wàsów. Odwróci∏a si´ do brata: 
– Kostia. Obieca∏eÊ mi pomóc w kontakcie z liliami ze stawu Weroniki. Pami´tasz, ˝e obieca∏eÊ? 
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– Pami´tam – odpowiedzia∏ Kostia.
– To chodêmy. 

– Chodêmy. Dasza zatrzyma∏a si´ w drzwiach, minàwszy ju˝ rozst´pujàcà si´ przed nià ochron´, odwróci-
∏a si´ do wcià˝ jeszcze kl´czàcego cz∏owieka, uÊmiechn´∏a do niego i z przekonaniem rzek∏a: 

– A na Ziemi... b´dzie dobro! Po szeÊciu godzinach, wyst´pujàc na poszerzonym posiedzeniu Rady Bez-
pieczeƒstwa Rosji, siwy przewodniczàcy powiedzia∏ tak: 

– Wszystko na Êwiecie jest relatywne. Przeciwne do naszego pokolenia pokolenie nowe podobne jest bo-
gom. Nie do nas powinno ono równaç, ale my do niego. Ca∏a wojskowa moc planety razem ze swoimi unika-
towymi technologiami okaza∏a si´ bezsilna wobec jednej samotnej ma∏ej dziewczynki z nowego pokolenia.
Naszym zadaniem, naszà powinnoÊcià, naszym obowiàzkiem wobec nowego pokolenia jest wziàç udzia∏
w uprzàtni´ciu Êmietnika. PowinniÊmy do∏o˝yç wszelkich staraƒ, ˝eby oczyÊciç Ziemi´ ze wszelkiego rodzaju
broni. Nasze technologiczne osiàgni´cia i odkrycia, zrealizowane, jak nam si´ zdawa∏o, w unikatowych, woj-
skowych centrach, okaza∏y si´ wobec oblicza nowego pokolenia niepotrzebnym ch∏amem. PowinniÊmy to
wszystko usunàç. 

WYÂCIG ROZBROJENIA

Odby∏o si´ mi´dzynarodowe posiedzenie Paktu Bezpieczeƒstwa wojskowych bloków ró˝nych paƒstw
i kontynentów. Opracowywane by∏y na nim plany natychmiastowej utylizacji sprz´tu wojskowego oraz zapa-
sów broni. Naukowcy ró˝nych paƒstw dzielili si´ doÊwiadczeniami w dziedzinie technologii utylizacji. Psycho-
lodzy w Êrodkach masowego przekazu bez przerwy starali si´ powstrzymywaç panik´ wÊród ludnoÊci posia-
dajàcej jakikolwiek rodzaj broni palnej. Panika wybuch∏a po przecieku do Êrodków masowego przekazu infor-
macji o rosyjskim fenomenie. Fakty te by∏y jednak przekr´cone. Kilka zachodnich êróde∏ informacji donosi∏o,
˝e Rosja w trybie natychmiastowym utylizuje posiadane na swoim terytorium zapasy broni, szykujàc si´ do
godziny “X”, w której to godzinie wysadzi zapasy broni innych paƒstw, gotujàc tym samym zag∏ad´ znacznej
cz´Êci ludzkoÊci. Ludzie zacz´li wyrzucaç posiadanà broƒ palnà i mnunicj´ do rzek, zakopywaç na pustko-
wiach, gdy˝ oficjalne punkty zbiorczej utylizacji nie nadà˝a∏y z przyjmowaniem ich od wszystkich ch´tnych. 

Samowolna utylizacja by∏a karana. Firmy poÊredniczàce pobiera∏y du˝e op∏aty za przyj´cie ka˝dego nabo-
ju. Ale nawet to nie powstrzymywa∏o ch´tnych przed pozbyciem si´ tego, co stanowi∏o zagro˝enie dla ˝ycia
ca∏ych rodzin. Ludzie z miast, w pobli˝u których mieÊci∏y si´ bazy wojskowe, ˝àdali od w∏adz natychmiastowej
likwidacji tych obiektów. Ale przemys∏ wojskowy, przeorientowany na utylizacj´ tego, co wczeÊniej sam wypro-
dukowa∏, i tak ju˝ pracowa∏ na granicy swoich mo˝liwoÊci. W prasie zachodniej uparcie rozpowszechniano
plotki, ˝e ze strony Rosji Êwiatu zagra˝a katastrofa. Âwiat nie jest w stanie szybko pozbyç si´ nagromadzo-
nych zapasów broni, wiele przedsi´biorstw zajmujàcych si´ utylizacjà wojskowego sprz´tu oraz amunicji pra-
cuje na granicy swoich mo˝liwoÊci, ale nie mogà w ciàgu kilku zaledwie miesi´cy zniszczyç produkowanego
przez lata uzbrojenia. Rzàd rosyjski obwiniano o to, ˝e jakoby od dawna wiedzia∏ o pojawieniu si´ dzieci z nie
zwyk∏ymi zdolnoÊciami i dlatego sam zdà˝y∏ przygotowaç si´ do utylizacji ÊmiercionoÊnej broni. Na potwier-
dzenie tych plotek mówiono, ˝e rosyjski rzàd zajmowa∏ si´ skupowaniem i demonta˝em szkodliwych dla Êro-
dowiska przedsi´biorstw, nie tylko na terytorium swojego kraju, lecz równie˝ z paƒstw oÊciennych. 

JeÊli wi´c Rosja pierwsza zdà˝y oczyÊciç swoje terytorium z wybuchowego uzbrojenia, b´dzie mia∏a mo˝li-
woÊç zniszczyç kraje, które w wyÊcigu rozbrojenia pozosta∏y w tyle. UmyÊlnie ubarwiano wszelkie mo˝liwe
zniszczenia i nast´pstwa powszechnej Êwiatowej katastrofy. Dla firm zajmujàcych si´ utylizacjà zapasów bro-
ni by∏o to niezwykle wygodne, gdy˝ powodowa∏o wzrost cen ich us∏ug. Na przyk∏ad oddajàc do utylizacji nabo-
je do pistoletu, trzeba by∏o zap∏aciç dwadzieÊcia dolarów od sztuki. Samowolne zakopanie czy wyrzucenie
broni by∏o traktowane na równi z aktem dywersyjnym. Wzrost paniki by∏ te˝ spowodowany tym, ˝e nikt nie by∏
w stanie skutecznie zabezpieczyç broni przed zdolnoÊciami rosyjskich dzieci. Prezydent Rosji, jak wszystkim
si´ wtenczas zdawa∏o, podjà∏ rozpaczliwy, nieprzemyÊlany krok – zgodzi∏ si´ wystàpiç na ˝ywo, w otoczeniu
dzieci z niezwyk∏ymi zdolnoÊciami, we wszystkich kana∏ach Êwiatowej telewizji. 

Gdy og∏oszono dzieƒ i godzin´ jego wystàpienia, przed ekranaIni telewizorów zgromadzi∏a si´ niemal˝e ca-
∏a ludnoÊç planety. Godzin´ przed transmisjà stan´∏o wiele przedsi´biorstw, zamkni´to sklepy, opustosza∏y
ulice, ludzie oczekiwali informacji z Rosji. Prezydent Rosji chcia∏ swoim wystàpieniem uspokoiç ludzi, pokazaç
ca∏emu Êwiatu, ˝e nadchodzàce pokolenie Rosjan to nie jakieÊ ˝àdne krwi potwory, ale dobre, zwyczajne
dzieci, których nie trzeba si´ baç. Aby byç bardziej przekonywajàcym, rosyjski Prezydent poprosi∏, by pomoc-
nicy zgromadzili w jego gabinecie trzydziestk´ dzieci z nie zwyk∏ymi zdolnoÊciami i zdecydowa∏ si´ zostaç
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z nimi sam. Tak te˝ si´ sta∏o. 
– Co powiedzia∏ Prezydent Rosji ca∏ej ludzkoÊci? 
– JeÊli chcesz, mo˝esz zobaczyç t´ scen´ i sam to us∏yszeç, W∏adiInIrze. 
– Ch´tnie. 
– To zobacz. Prezydent Rosji sta∏ przy niewielkim podium obok swojego biurka. Po obu stronach podium

na ma∏ych krzese∏kach siedzia∏y dzieci w ró˝nym wieku. Mniej wi´cej od trzech do dziesi´ciu lat. Pod przeciw-
leg∏à Êcianà gabinetu sta∏a grupa dziennikarzy z kamerami telewizyjnymi. Prezydent zaczà∏ przemow´: 

– Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Rodacy! Zaprosi∏em dzieci specjalnie na spotkanie z wami. Jak
sami mogà si´ Paƒstwo przekonaç, jestem tu sam bez obstawy, psychologów, czy rodziców dzieci. Te dzieci
to nie jakieÊ monstra, jak próbujà je przedstawiaç w Êrodkach masowego przekazu na Zachodzie. Sami mo˝e-
cie si´ przekonaç, ˝e sà to zwyk∏e dzieci. Ich twarze i zachowanie nie zawierajà ani Êladu agresji. Niektóre
z ich zdolnoÊci uwa˝amy za niezwyk∏e, ale czy tak jest naprawd´? 

Mo˝liwe, ˝e zdolnoÊci, które ujawni∏y si´ u dorastajàcego pokolenia, dla istoty ludzkiej sà zwyk∏e. A niezwy-
k∏ymi, nieakceptowanymi dla ludzkiego istnienia sà nasze dzia∏ania. LudzkoÊç stworzy∏a system komunikacji
oraz wojskowy potencja∏, którym mo˝e doprowadziç planet´ do katastrofy. W ciàgu ostatnich stuleci prowa-
dzone by∏y pokojowe rozmowy mi´dzy paƒstwami b´dàcymi w posiadaniu najwi´kszego potencja∏u wojsko-
wego, lecz ten wyÊcig zbrojeƒ nie mia∏ koƒca. Dzisiaj ju˝ mamy realnà mo˝liwoÊç po∏o˝enia kresu temu cià-
gnàcemu si´ w nieskoƒczonoÊç, zgubnemu procesowi. Teraz w korzystniejszej sytuacji sà te paƒstwa, na te-
rytoriach których nie ma skupiska ÊmiercionoÊnej broni. Jak na nasze mo˝liwoÊci taki obrót sprawy wydaje si´
nienaturalny. Ale zastanówmy si´, dlaczego w naszej ÊwiadomoÊci zakorzeni∏o si´ przekonanie o tym, ˝e dla
ludzkiej populacji produkcja ÊmiercionoÊnych, zagra˝ajàcych ca∏ym narodom Êrodków zniszczenia cz∏owieka
jest naturalna? Nowe pokolenie odwróci∏o priorytety, zmusi∏o nas do dzia∏aƒ w innym kierunku – do rozbroje-
nia. 

Strach, panika, goràczkowoÊç w dzia∏aniu towarzyszàca temu procesowi majà miejsce mi´dzy innymi z po-
wodu zniekszta∏conego przekazu informacji. Rosyjski rzàd obarczany jest winà za to, ˝e dawno wiedzia∏ ju˝
o pojawieniu si´ w jego kraju dzieci z niezwyk∏ymi zdolnoÊciami. Sà to bezpodstawne zarzuty. Na terytorium
Rosji do tej pory przechowywany jest olbrzymi wojskowy potencja∏ i my tak˝e, jak inne paƒstwa, podj´liÊmy
wszelkie mo˝liwe Êrodki w celu jego utylizacji. Obwinia si´ rzàd rosyjski o to, ˝e nie zajmuje si´ ujawnieniem
wszystkich dzieci z nie zwyk∏ymi zdolnoÊciami i nie podejmuje si´ dzia∏aƒ w celu ich izolacji, majàc na myÊli
przymusowe ich uÊpienie a˝ do czasu zakoƒczenia procesu rozbrojenia. Rosyjski rzàd nie pozwoli na takie
dzia∏ania. Dzieci w Rosji sà równoprawnymi obywatelami naszego kraju. Zastanówmy si´, dlaczego w ogóle
rodzi si´ ch´ç izolowania tych, którzy nie akceptujà narz´dzi zabijania, zamiast tych, którzy je wytwarzajà?
Rosyjski rzàd dok∏ada wszelkich staraƒ, aby zapobiec przypadkowemu wybuchowi emocjonalnemu u dzieci,
które potrafià pos∏aç impuls i wysadziç nie∏adnà, ich zdaniem, z wyglàdu broƒ. 

Z programów rosyjskich kana∏ów telewizyjnych w stu procentach zdj´te zosta∏y filmy, w których demonstro-
wana jest broƒ. Zniszczone zosta∏y zabawki imitujàce broƒ. Rodzice bez przerwy przebywajà ze swymi dzieç-
mi i starajà si´ zapobiec ich negatywnym reakcjom. 

Rosja... Prezydent przerwa∏ wypowiedê. Jasnow∏osy ch∏opczyk w wieku oko∏o pi´ciu lat wsta∏ i podszed∏ do
statywu, na którym ustawiona by∏a kamera wideo. Z poczàtku tylko oglàda∏ Êrubki statywu, a gdy dotknà∏ ich
r´kà, operator zostawi∏ swojà kamer´ i przestraszony ukry∏ si´ za plecami dziennikarzy. Prezydent szybko
podszed∏ do ch∏opca, który przestraszy∏ operatora, wzià∏ go za r´k´, odprowadzi∏ do krzese∏ka, na którym ten
przedtem spokojnie siedzia∏, a po drodze tak do niego mówi∏: 

– Prosz´ ci´, siedê spokojnie na krzese∏ku, dopóki nie skoƒcz´. Jednak˝e wystàpienia nie uda∏o si´ konty-
nuowaç. Przy stole, na którym znajdowa∏y si´ Êrodki ∏àcznoÊci, dwóch ch∏opców w wieku oko∏o trzech, mo˝e
czterech lat zaj´∏o si´ aparaturà. 

Z poczàtku cicho siedzàce dzieci rozproszy∏y si´ po gabinecie i ka˝de czymÊ si´ zaj´∏o. Jedynie starsze
dzieci, a tych by∏o niewiele, siedzia∏y na swoich miejscach i obserwowa∏y reporterów z kamerami. WÊród nich
by∏a dziewczynka ze wstà˝kami w warkoczykach – pozna∏em jà. To by∏a Dasza, która zniszczy∏a nowoczesne
kompleksy rakiet. Niedzieci´cym, Êwiadomym wzrokiem bacznie obserwowa∏a, oceniajàc sytuacj´, reakcje
dziennikarzy. Przylepieni do ekranów telewizorów na ca∏ym Êwiecie ludzie zobaczyli tylko lekko zdezoriento-
wany wyraz twarzy rosyjskiego Prezydenta. Ogarnà∏ wzrokiem rozproszone po ca∏ym gabinecie dzieci, zoba-
czy∏ malców bawiàcych si´ aparaturà rzàdowych ∏àczy, spojrza∏ na drzwi, za którymi czekali jego pomocnicy
i rodzice zaproszonych dzieci, ale nikogo nie wezwa∏ na pomoc. Prezydent przeprosi∏ za przerw´ w wypowie-
dzi, szybko podszed∏ do dwóch malców, którzy ju˝ Êciàgali ze sto∏u jeden z telefonów, i zgarnà∏ ich ze s∏owa-
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mi: 
“To nie sà zabawki”. Jeden z ch∏opczyków zobaczy∏ swojego koleg´ wiszàcego pod drugà pachà Prezy-

denta i g∏oÊno si´ rozeÊmia∏. Drugi malec sprytnie si´ wykr´ci∏ i pociàgnà∏ Prezydenta za krawat, wo∏ajàc: 
“Zabawka!”. 
– Tak ci si´ wydaje, ale to nie sà zabawki. 
– Zabawki – uÊmiechajàc si´, weso∏o powtórzy∏ malec. Prezydent zobaczy∏, jak kilkoro maluchów, przycià-

gni´tych migotaniem kolorowych lampek i dêwi´kami, podesz∏o do aparatów i zacz´∏o ruszaç s∏uchawki tele-
foniczne. Wtedy postawi∏ dwóch wiercipi´tów na pod∏og´, szybko podszed∏ do sto∏u, nacisnà∏ jakiÊ przycisk
i powiedzia∏: “Natychmiast przerwijcie wszystkie po∏àczenia w moim gabinecie”. Roz∏o˝y∏ szybko na swoim
stole czyste kartki papieru. Na ka˝dej po∏o˝y∏ o∏ówek lub d∏ugopis i zwróci∏ si´ do st∏oczonej wokó∏ niego dzie-
ciarni: “To dla was. Mo˝ecie rysowaç, co kto chce. Narysujcie, a potem wspólnie obejrzymy, komu najlepiej to
wysz∏o”. Dzieci otoczy∏y stó∏, bra∏y kartki, o∏ówki, d∏ugopisy. Tym, które by∏y za niskie i nie si´ga∏y sto∏u, Prezy-
dent podstawia∏ krzes∏a, usadza∏ lub stawia∏ na krzeÊle. Upewniwszy si´, ˝e uda∏o mu si´ zajàç dzieci rysowa-
niem, Prezydent znów podszed∏ do podium, uÊmiechnà∏ si´ do telewidzów, nabra∏ powietrza w p∏uca z zamia-
rem kontynuowania wypowiedzi, ale nie uda∏o si´. 

Podszed∏ do niego malutki ch∏opczyk i zaczà∏ szarpaç za nogawk´ u spodni. – Co takiego? Czego chcesz?
– Si... – powiedzia∏ malec. 

– Co? – Si... – Si, si. Chcesz do toalety? – i Prezydent znów spojrza∏ na drzwi wyjÊciowe. Gdy si´ otworzy-
∏y, od razu dwóch pomocników czy te˝ ochroniarzy Prezydenta szybko skierowa∏o si´ w jego stron´. Jeden
z m´˝czyzn ze srogim i troch´ napi´tym wyrazem twarzy pochyli∏ si´, wzià∏ ma∏ego za ràczk´. Ale ch∏opczyk
nie chcia∏ puÊciç nogawki prezydenckich spodni, wyszarpnà∏ ràczk´ z d∏oni srogiego m´˝czyzny, który chcia∏
si∏à wyciàgnàç go z gabinetu i wykona∏ w kierunku zbli˝ajàcych si´ innych m´˝czyzn gest protestu. 

Wchodzàcy m´˝czyêni zmieszali si´. Malec podniós∏ buzi´, patrzàc z do∏u na Prezydenta i, szarpiàc go za
nogawk´, powiedzia∏: – Si – i przytupnà∏. – Nie czas teraz na twoje siusianie, a do tego jeszcze kaprysisz po-
wiedzia∏ Prezydent. Wzià∏ szybko malucha na r´ce, przeprosi∏ dziennikarzy i kierujàc si´ do wyjÊcia, rzuci∏: 

– Zaraz wracamy – i wyszed∏. Na ekranach setek milionów telewizorów kamery pokazywa∏y, zmieniajàc ob-
razy, bawiàce si´, rysujàce i rozmawiajàce ze sobà dzieci. Najcz´Êciej jednak pokazywa∏y mównic´, na której
nikogo nie by∏o. I wtedy ze swojego miejsca podnios∏a si´ maleƒka Dasza. Wzi´∏a swoje krzese∏ko. Przycià-
gn´∏a je do prezydenckiej mównicy, wdrapa∏a si´ na nie, spojrza∏a na dziennikarzy, w obiektywy nakierowa-
nych na nià kamer, rozprostowa∏a wstà˝ki warkoczyków i powiedzia∏a: 

– Mam na imi´ Dasza. A nasz wujek Prezydent jest dobry. Zaraz przyjdzie, a jak przyjdzie, to wszystko
wam powie. On si´ troch´ denerwuje. Ale mo˝e wszystkim opowiedzieç, jak b´dzie dobrze wsz´dzie, wsz´-
dzie na Ziemi. I o tym, ˝e nie trzeba si´ nas baç. Mój brat, Kostia, opowiada∏, ˝e teraz bojà si´ dzieci, dlatego
˝e ja wysadzi∏am nowe, du˝e rakiety. Nie chcia∏am ich tak po prostu wysadziç. Ja tylko chcia∏am, ˝eby tata nie
wyje˝d˝a∏ w delegacje na tak d∏ugo, ˝eby nie myÊla∏ ciàgle o tych rakietach. ˚eby na nie tak ciàgle nie patrzy∏.
Lepiej niech patrzy na mam´. Ona jest lepsza ni˝ wszystkie rakiety. Ona si´ cieszy, gdy tata na nià patrzy
i z nià rozmawia. A kiedy wyje˝d˝a na d∏ugo albo patrzy na rakiety, to mama smutnieje. Nie chc´, ˝eby mama
by∏a smutna. Kostia, mój braciszek, jest bardzo màdry i rozsàdny, i powiedzia∏ mi, ˝e przestraszy∏am wielu lu-
dzi. Nie b´d´ iu˝ wi´cei wysadzaç. To nie iest ciekawe. Sà inne zaj´cia ciekawsze i wa˝niejsze. Takie, które
dajà wszystkim radoÊç. A rakiety sami zdemontujcie. Zdemontujcie, ˝eby nikt nigdy ich nie wysadzi∏. Nas si´
nie bójcie, prosz´. Przyjedêcie do nas w goÊci. Zapraszamy wszystkich. Napoimy was ˝ywà wodà. Mama mi
opowiada∏a, jak ludzie kiedyÊ u nas ˝yli. Robili ka˝dy swoje, budowali ró˝ne fabryki i zak∏ady przemys∏owe,
i tak ich to poch∏on´∏o, ˝e pewnego dnia: raz – i nie ma ˝ywej wody. Woda sta∏a si´ brudna. Sprzedawano jà
tylko w butelkach, w sklepach, ale w butelkach woda jest martwa, zat´ch∏a, i ludzie zacz´li chorowaç. Tak by-
∏o kiedyÊ, ale nie potrafi∏am sobie wyobraziç, jak to mo˝liwe, ˝eby zabrudzono wod´, którà samemu si´ pije?
Ale tata te˝ mówi∏, ˝e do tej pory sà na ziemi ca∏e kraje, w których nie ma ˝ywej, czystej wody, i ludzie tam
umierajà w cierpieniu na straszne choroby. Nie ma w tych krajach jab∏ek ani smacznych jagód, bo wszystko,
co ˝yje – choruje, i cz∏owiek, który je to, co chore – m´czy si´. 

Przyje˝d˝ajcie do nas wszyscy, wszyscy przyje˝d˝ajcie. UgoÊcimy was jab∏kami, nie chorymi, i pomidora-
mi, i gruszkami, i jagodami. Spróbujecie ich, a gdy wrócicie do siebie, powiecie sobie: Nie trzeba robiç brudu,
lepiej mieszkaç w czystoÊci. A gdy ju˝ b´dzie i u was czysto wsz´dzie, przyjedziemy do was z prezentami.
Prezydent, wróciwszy z ch∏opczykiem na r´kach, przystanà∏ w drzwiach i s∏ucha∏, jak Dasza przemawia. Gdy
zamilk∏a, podszed∏ do mównicy i, nie puszczajàc malucha, który wygodnie si´ umoÊci∏ najego r´kach, doda∏: 

– Tak, oczywiÊcie... prosz´ przyje˝d˝aç, rzeczywiÊcie mo˝na u nas podleczyç cia∏o. Jednak nie to jest naj-

27



wa˝niejsze. Trzeba zrozumieç to, ˝eby nie zostaç zabranym z ∏ona Ziemi, niczym Êmiecie. Wszyscy razem
powinniÊmy uprzàtnàç po sobie ten ca∏y brud, który zrobiliÊmy. Dzi´kuj´ wszystkim za uwag´. Scena w gabi-
necie Prezydenta rozmy∏a si´. A g∏os Anastazji kontynuowa∏: 

– Trudno powiedzieç, czy to wypowiedê Prezydenta, czy ma∏ej Daszy wp∏yn´∏a na s∏uchaczy. Ale ludzie
przestali wierzyç w plotk´ o agresji Rosji. Chcieli ˝yç i to ˝yç szcz´Êliwie, uwierzyli, ˝e to mo˝liwe. Liczba pra-
gnàcych odwiedziç Rosj´, pobyç w niej wielokrotnie, wzros∏a po tej bezpoÊredniej transmisji z Kremla. Kto
wróci∏ z Rosji, nie potrafi∏ ju˝ ˝yç jak przedtem. ÂwiadomoÊç budzi∏a si´ w ka˝dym, niczym pierwszy promieƒ
s∏oƒca o Êwicie. 

NAUKA PRAWDZIWA I FA¸SZYWA

– Anastazjo, w jaki sposób Rosjanie byli w stanie przyjmowaç tak wielu goÊci? Chyba nie by∏o lekko. Wy-
obraê sobie, ˝yje rodzina w swoim majàtku, a zza p∏otu wcià˝ patrzy na ciebie zgraja ciekawskich gapiów. 

– Turystów obcokrajowców przyje˝d˝ajàcych do Rosji na kuracj´ umieszczano w miastach w zwolnionych
mieszkaniach. Produkty spo˝ywcze dostarczano z majàtków ziemskich, a turystów tam nie przywo˝ono. Tylko
nielicznym by∏o dane zagoÊciç w miejscach sta∏ego zamieszkania nowych Rosjan. Psycholodzy stale uprze-
dzali gospodarzy w∏oÊci, ˝e od ich goÊcinnoÊci przyje˝d˝ajàcy ludzie, zw∏aszcza z wysoko rozwini´tych
paƒstw, mogà doznaç psychicznego za∏amania. Ostrze˝enia psychologów mia∏y swoje podstawy. Oko∏o
czterdziestu procent goÊci po powrocie do domu wpada∏o w stan depresyjny na pograniczu samobój stwa. 

– Jak to, dlaczego? Przecie˝ mówi∏aÊ, ˝e osady ziemskie sà wspania∏e, i krajobraz, jedzenie, i wzajemne
zrozumienie w rodzinie. 

– Wszystko tak jest, ale dla wi´kszoÊci zagranicznych goÊci to, co zobaczyli, by∏o zbyt wspania∏e. Wyobraê
sobie, W∏adimirze, starszà osob´, która wi´kszà cz´Êç swojego ˝ycia prze˝y∏a w du˝ym mieÊcie, cz∏owieka
dà˝àcego za wszelkà cen´ zarobiç jak najwi´cej pieni´dzy i byç nie gorszym, jak uwa˝a∏, od innych. Za te pie-
niàdze otrzymywa∏ mieszkanie, ubranie, jedzenie, samochody. I wyobraê sobie, siedzi taki cz∏owiek w ume-
blowanym mieszkaniu, w gara˝u stoi jego samochód, w lodówce jedzenie. 

– Dobrze, wyobrazi∏em sobie, wszystko w porzàdku, a co dalej? 
– No w∏aÊnie, sam odpowiedz na swoje pytanie: co dalej? 
– A dalej... mo˝e gdzieÊ pojedzie, kupi nowe meble lub samochód. 
– A potem co? – Potem..., nie wiem, co potem. 
– Potem ten cz∏owiek umrze. Umrze na zawsze lub na miliony ziemskich lat. Jego drugie ja, jego dusza, ju˝

nie b´dzie w stanie znowu nabyç ziemskiego planu bytu. Nie b´dzie mog∏a dlatego, ˝e za ˝ycia nic dobrego
nie stworzy∏ na ziemi. Intuicyjnie ka˝dy to rozumie, w∏aÊnie dlatego ka˝dy boi si´ Êmierci. Kiedy wi´kszoÊç lu-
dzi ma podobne dà˝enia i podobny obraz ˝ycia, to uwa˝ajà, ˝e tylko tak jak wszyscy mo˝na i powinno si´ ˝yç.
Tu, w ziemskich osadach, ten cz∏owiek zobaczy∏ zupe∏nie inny styl ˝ycia na ziemi, zobaczy∏ Ziemski Raj, prze-
strzeƒ mi∏oÊci, stworzone na obraz Boski r´koma cz∏owieka, a on swoje ˝ycie uwa˝a ju˝ za prze˝yte i sp´dzo-
ne w piekle. Wtedy umiera taki cz∏owiek w m´kach i trwajà te m´ki miliony lat. 

– A dlaczego nie wszyscy wpadajà w takà depresj´, widzàc taki nowy obraz ˝ycia? 
– Inni ludzie intuicyjnie zrozumieli, ˝e nawet jeÊli dopiero na stare lata, s∏abnàcà r´kà, zacznà tworzyç na

ziemi przestrzeƒ mi∏oÊci, to Stwórca przed∏u˝y ich ˝ycie. I starcy, wyprostowawszy si´, uÊmiechem olÊniewa-
jàc swe lico, szli m∏odym z pomocà. 

– Uwa˝am, Anastazjo, ˝e to nie jest zbyt dobre, ˝e przyje˝d˝ajàcy z daleka turyÊci nie mogli chocia˝ po-
spacerowaç ulicami nowych osad, pooddychaç czystym powietrzem. 

– TuryÊci ˝yj àcy w miastach te˝ mogà poczuç Êwie˝y oddech ziemi, piç ˝ywà wod´. Miasta owiewa∏ wiate-
rek, przynoszàcy z zatopionych w zieleni osad czystoÊç, eteryczne zapachy i py∏ki kwiatowe. I te rajskie oazy
turyÊci obserwowali z oddali, kiedy wyje˝d˝ali tam na wycieczki i starali si´ nie niepokoiç zamieszka∏ych tam
rodzin. Spójrz, jak to si´ odbywa∏o. Przed oczyma znów powsta∏ nowy obraz przysz∏oÊci. Zobaczy∏em szos´
∏àczàcà miasto W∏odimir i oddalony o trzydzieÊci kilometrów Suzdal. Jeêdzi∏em kiedyÊ tà drogà. Wtedy rzadko
mo˝na by∏o na niej spotkaç autokary z ludêmi chcàcymi odwiedziç staro˝ytne Êwiàtynie i klasztory Suzdala.
G∏ównie jeêdzi∏y wtedy samochody osobowe na miejscowych tablicach. Ale teraz ta droga by∏a zupe∏nie inna.
Na dwukrotnie poszerzonej drodze przemieszcza∏y si´ ∏adne autobusy. Przypuszczam, ˝e elektromobile – nie
by∏o widaç spalin, nie by∏o s∏ychaç silników, jedynie szelest opon. W tych elektromobilach siedzieli turyÊci ró˝-
nych narodowoÊci. Wi´kszoÊç oglàda∏a okolic´ przez lornetk´. Poza koronami drzew ukazywa∏y si´ dachy
dworów. Tam, za równym ˝ywop∏otem, mieÊci∏y si´ ziemskie osady. Z obu stron drogi, do dwa kilometry,
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wznosi∏y si´ pi´kne pi´trowe sklepy i restauracje. Przed nimi by∏y utwardzone powierzchnie, na których za-
trzymywa∏y si´ kolejne elektromobile i wychodzi∏a z nich nast´pna grupa turystów, i ka˝dy stara∏ si´ zaopa-
trzyç w to, co by∏o w sprzeda˝y, lub spróbowaç tego na miejscu. Wszystkie sklepy i kawiarenki by∏y zaopa-
trzone w produkty spo˝ywcze wyhodowane w tych osadach. A do tego w sklepach mo˝na by∏o nabyç r´cznie
wyszywane koszule, r´czniki i ró˝ne rzeêbione przedmioty, i wiele innych rzeczy r´cznej roboty. 

Anastazja wyjaÊnia∏a, ˝e ludzie ch´tnie kupujà te towary, bo wiedzà, ˝e koszula wyszyta r´kà szcz´Êliwej
kobiety jest o wiele bardziej wartoÊciowa ni˝ wyprodukowana w fabryce. JeÊli popatrzeç z góry na to, co znaj-
dowa∏o si´ za widocznym z drogi pasmem lasu, mo˝na by∏oby zauwa˝yç cieniste aleje i otoczone zielonym
˝ywop∏otem dwory. Pasmo lasu otacza∏o osiedle, w którym znajdowa∏o si´ oko∏o dziewi´çdziesi´ciu osad.
Póêniej by∏o pole, a kilometr dalej, znowu otoczone pasmem lasu, znajdowa∏o si´ osiedle i tak na d∏ugoÊci
trzydziestu kilometrów. Jednakowej wielkoÊci dzia∏ki by∏y zupe∏nie do siebie niepodobne. Na jednych domino-
wa∏y roÊliny ogrodowe, na innych dzikie gatunki drzew, smuk∏e sosny, roz∏o˝yste cedry, d´by i brzozy. W ka˝-
dej osadzie obowiàzkowo znajdowa∏ si´ staw lub basen. Domy otoczone barwnymi klombami te˝ by∏y ró˝ne.
Du˝e pi´trowe i ma∏e parterowe. By∏y wybudowane w ró˝nych stylach – jedne z dachem prostym, inne ze
spadzistym, a kilka domków by∏o takich bielutkich jak cha∏upki w ukraiƒskich wioskach. ˚adnych samochodów
na ulicach-alejach rozdzielajàcych dzia∏ki nie zauwa˝y∏em. Równie˝ w samych gospodarstwach nie zaobser-
wowa∏em jakiegoÊ niezwyk∏ego o˝ywienia. Mia∏em wra˝enie, ˝e ta ca∏a niezwyk∏a pi´knoÊç stworzona jest
przez kogoÊ z góry, a ludzie tylko czerpià z tego radoÊç. W centrum ka˝dego osiedla by∏y ∏adne pi´trowe za-
budowy, obok których bawi∏y si´ dzieci. To znaczy, ˝e szko∏y lub kluby by∏y wybudowane w centrum, powie-
dzia∏em wi´c do Anastazji: 

– Prosz´, w centrum osiedla, gdzie jest szko∏a lub klub, jeszcze widaç jakieÊ ˝ycie, ale w samych dworach
jest tylko nuda. JeÊli ich gospodarzom uda∏o si´ w taki sposób posadziç roÊliny, ˝e ziemi nie trzeba nawoziç
ani walczyç ze szkodnikami i zielskiem, to co oni majà do roboty? Uwa˝am, ˝e przyjemniejsza dla cz∏owieka
jest intensywna praca, twórczoÊç, wynalazczoÊç, a tu nic z tego. 

– W∏adimirze, tu, we wspania∏ych osadach, zajmujà si´ w∏aÊnie tym, co wymieni∏eÊ, a dzia∏ania ich sà ol-
brzymie. To wymaga znacznie wi´kszego intelektu, pomys∏owoÊci i natchnienia ni˝ majà artyÊci, wynalazcy
w zwyk∏ym twoim Êwiecie. 

– No dobrze, jeÊli nawet wszyscy sà artystami i wynalazcami, to gdzie sà efekty ich pracy? 
– Czy uwa˝asz za artyst´ cz∏owieka, który wzià∏ p´dzel do r´ki i namalowa∏ na p∏ótnie pi´kny pejza˝? 
– OczywiÊcie, ˝e tak. Ludzie b´dà oglàdaç ten obraz, a jeÊli im si´ spodoba, to kupià go lub wystawià w ga-

lerii. 
– Dlaczego w takim razie nie uwa˝asz za artyst´ cz∏owieka, który wzià∏ hektar ziemi zamiast p∏ótna i stwo-

rzy∏ na nim tak samo pi´kny lub jeszcze lepszy pejza˝? Przecie˝ aby stworzyç coÊ wspania∏ego z ˝ywego ma-
teria∏u, od twórcy wymagana jest nie tylko artystyczna wyobraênia i gust, ale jeszcze znajomoÊç w∏aÊciwoÊci
wielu ró˝nych ˝ywych materia∏ów. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku te dzie∏a majà wywo∏aç pozy-
tywne emocje u odbiorców, cieszyç ich oczy. Wodró˝nieniu od namalowanego na p∏ótnie ˝ywy obraz jest rów-
nie˝ wielofunkcyjny: oczyszcza powietrze, tworzy dla cz∏owieka korzystne etery, ˝ywi jego cia∏o. ˚ywy obraz
zmienia odcienie swych barw i mo˝na go bez koƒca udoskonalaç. Niewidzialnymi niçmi jest powiàzany
z WszechÊwiatem. Jest bardziej wartoÊciowy od tego na p∏ótnie, wi´c jego twórca jest równie˝ bardziej utalen-
towany. 

– Owszem, trudno si´ z tym nie zgodziç, tylko dlaczego uwa˝asz gospodarzy tych osad za wynalazców
i naukowców? Czy oni majà chocia˝ jakieÊ odniesienie do nauki? 

– Majà i do nauki. 
– Jakie na przyk∏ad? 
– Na przyk∏ad ty, W∏adimirze, uwa˝asz za naukowca cz∏owieka, który zajmuje si´ in˝ynierià genetycznà.
– OczywiÊcie, takich ludzi wszyscy uwa˝ajà za naukowców. Pracujà oni w instytutach badawczych. Hodu-

jà nowe odmiany roÊlin. 
– Tak, rzeczywiÊcie hodujà, ale wa˝niejszy jest efekt i wartoÊç ich pracy. 
– Efekt jest: wyhodowanie odmian mrozoodpornych i o d∏ugiej trwa∏oÊci warzyw, ziemniaków nie zjadanych

przez stonk´. W paƒstwach wysoko rozwini´tych z jednej komórki mo˝na otrzymaç ˝ywà istot´, a teraz za-
mierzajà klonowaç ró˝ne narzàdy dla chorych, na przyk∏ad nerki. 

– Tak to jest, ale czy nigdy si´ nie zastanawia∏eÊ, dlaczego w tych wysoko rozwini´tych paƒstwach poja-
wiajà si´ coraz to nowe odmiany chorób? Dlaczego sà na pierwszym miejscu, je˝eli chodzi o raka? Dlaczego
coraz bardziej sà im potrzebne nowe lekarstwa? Dlaczego coraz wi´cej ludzi cierpi na niep∏odnoÊç? 
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– Dlaczego? – Dlatego ˝e wielu ludzi, których uwa˝asz za naukowców, w ogóle nie jest màdrych. Ich ludz-
ka podÊwiadomoÊç jest sparali˝owana, a przez ich pozornie ludzki wyglàd dzia∏ajà si∏y zniszczenia. Zastanów
si´ sam, W∏adimirze. Ci niby naukowcy zacz´li zmieniaç istniejàce w przyrodzie roÊliny, a wi´c tak˝e ich p∏o-
dy. Zacz´li zmieniaç, ale nie okreÊlili przy tym przeznaczenia tych p∏odów. A przecie˝ w przyrodzie i we
wszechÊwiecie wszystko ÊciÊle ze sobà wspó∏dzia∏a. JeÊli na przyk∏ad w twoim samochodzie mechanik zmie-
ni lub zabierze jakàÊ cz´Êç, na przyk∏ad filtr, to samochód jeszcze przez jakiÊ czas b´dzie jeêdzi∏, ale co póê-
niej si´ stanie? 

– Uk∏ad paliwowy przestanie funkcjonowaç i w rezultacie zgaÊnie silnik. 
– Oznacza to, ˝e ka˝da cz´Êç w samochodzie spe∏nia swojà funkcj´ i zanim si´ jej dotknie, trzeba okreÊliç

jej rol´. 
– No w∏aÊnie, dlatego te˝ niekoniecznie musisz byç mechanikiem. 
– Ale przyroda jest równie˝ doskona∏ym mechanizmem, do tej pory do koƒca nie poznanym przez nikogo.

Ka˝da cz´Êç tego wielkiego, ˝ywego mechanizmu ma swoje przeznaczenie i Êcis∏à ∏àcznoÊç z ca∏ym wszech-
Êwiatem, i zmiana w∏aÊciwoÊci lub wyrzucenie jednego elementu na pewno wp∏ynie na prac´ ca∏ego przyrod-
niczego mechanizmu. Przyroda posiada du˝o funkcji ochronnych. Wpierw zasygnalizuje niedopuszczalne
dzia∏ania. JeÊli to nie pomo˝e, to przyroda b´dzie zmuszona do pozbycia si´, zniszczenia marnego mechani-
ka. Cz∏owiek korzysta z p∏odów, przygotowujàc po˝ywienie, i jeÊli zaczyna si´ od˝ywiaç zmutowanymi p∏oda-
mi, to sam stopniowo zmienia si´ w mutanta. Takie zmiany sà nieuniknione przy stosowaniu zmodyfikowa-
nych p∏odów, to ju˝ si´ dzieje. S∏abnie system immunologiczny cz∏owieka, jego rozum i odczucia. Cz∏owiek
zaczyna traciç tylko jemu dane umiej´tnoÊci, zmienia si´ w ∏atwego do sterowania biorobota, traci swojà nie-
zale˝noÊç. Potwierdzeniem tego jest pojawienie si´ wielu chorób, jest to sygna∏ karygodnych dzia∏aƒ cz∏owie-
ka. 

– Przypuszczam, ˝e masz racj´, mnie te˝ si´ nie podobajà te roÊliny-hybrydy. Najpierw je reklamowano,
a teraz w∏adze w wielu paƒstwach uchwali∏y ustaw´, aby w sklepach na produktach otrzymanych w rezultacie
modyfikacji genetycznej naklejano specjalne etykiety. W naszym kraju te˝ uchwalono takie zarzàdzenie i wie-
lu ludzi stara si´ nie kupowaç produktów-mutantów. Ale wszyscy mówià, ˝e ca∏kowicie nie mo˝na si´ od nich
uwolniç, poniewa˝ jest ich zbyt wiele w porównaniu z prawdziwymi produktami, które sà znacznie dro˝sze. 

– No widzisz, to si∏à zniszczenia uda∏o si´ wp´dziç ludzi w zale˝noÊç ekonomicznà. Uda∏o im si´ wpoiç: Je-
Êli nie b´dziecie u˝ywaç naszych produktów, umrzecie z g∏odu. Ale to nie tak, W∏adimirze. Cz∏owiek zginie
w∏aÊnie wtedy, kiedy b´dzie je spo˝ywa∏. 

– Mo˝liwe, Anastazjo, ale nie wszyscy zginà, wi´kszoÊç ju˝ wie o tym i nie u˝ywa “mutantów”. 
– A w jaki sposób na przyk∏ad je rozpoznasz? 
– Nie kupuj´ importowanych warzyw... Znacznie smaczniejsze jest to, co sprzedajà na targach miejscowi

z w∏asnych upraw. 
– A skàd biorà nasiona? 
– Jak to skàd? Kupujà. Teraz wiele firm handluje nasionami w pi´knych, barwnych torebkach. 
– To znaczny, ˝e ludzie, kupujàc nasiona, kierujà si´ informacjà na opakowaniu? Nie wiedzà tak naprawd´,

na ile zawartoÊç torebki odpowiada podanej informacji. 
– Chcesz powiedzieç, ˝e nasiona równie˝ mogà byç zmutowane?
– Owszem. Dzisiaj na przyk∏ad na ziemi zosta∏o jedynie dziewi´ç jab∏oni dajàcych pierworodne p∏ody. Jab∏-

ko jest jednym z najbardziej smacznych i korzystnych dla cz∏owieka tworów boskich. Jednak jako jedno
z pierwszych zosta∏o poddane modyfikacji. Jeszcze w Starym Testamencie jest przestroga: “...Nie róbcie
przeszczepów roÊlinom”..., ale to by∏o nieustannie robione i w konsekwencji jab∏ka znik∏y. To, co teraz mo˝esz
spotkaç w sklepach lub ogrodach, nie jest tym samym, co stworzy∏ Bóg. Tych, co psujà, niszczà pierworodne
twory boskie, nazywasz naukowcami. To jak mo˝na okreÊliç tych, co odbudowujà funkcje wszystkich cz´Êci
przyrodniczego mechanizmu? 

– No pewnie, ˝e sà to naukowcy, tylko z wi´kszymi umiej´tnoÊciami, znajàcy si´ na rzeczy. 
– Rodziny ˝yjàce w osadach, które teraz obserwujesz, w∏aÊnie odbudowujà to, co zosta∏o zniszczone. 
– To skàd otrzymali wiedz´ wi´kszà ni˝ naukowcy selekcjonerzy i genetycy? 
– Ta wiedza istnieje w ka˝dym cz∏owieku od samych êróde∏. Cele, pomys∏y i zrozumienie swojego przezna-

czenia dajà mo˝liwoÊç jej rozkwitu. 
– No popatrz, wychodzi na to, ˝e ludzie ˝yjàcy w osadach sà i artystami, i naukowcami, to kim w takim ra-

zie jesteÊmy my, ludzie zamieszkujàcy planet´? 
– Ka˝dy mo˝e sam siebie okreÊliç, jeÊli chocia˝ na dziewi´ç dni b´dzie w stanie uwolniç swojà myÊl. 
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CZY NASZE MYÂLI SÑ WOLNE? 

– Co to znaczy “uwolniç myÊli”? Przecie˝ myÊli ludzkie i tak sà “wolne“ 
– W obecnych warunkach bytu Êwiata technicznego, W∏adimirze, myÊl ludzka jest uwi´ziona i ujarzmiona

ramami uwarunkowaƒ tego Êwiata. Âwiat techniczny mo˝e istnieç tylko pod warunkiem, ˝e myÊl ludzka nie
jest wolna, lecz ujarzmiona i pozbawiona energii. 

– Nie bardzo rozumiem. Ka˝dy cz∏owiek w swoim ˝yciu mo˝e o wielu sprawach myÊleç. Powiedzieç nato-
miast nie wszystko mo˝na. Sà kraje, w których istnieje du˝a wolnoÊç s∏owa, w innych nieco mniejsza, a my-
Êleç wsz´dzie wolno o wszystkim, czego zapragniesz. 

– To jest iluzja, W∏adimirze. Wi´kszoÊç ludzi jest zmuszona do myÊlenia o tym samym przez ca∏e swoje ˝y-
cie. ¸atwo to zaobserwowaç, jeÊli posegreguje si´ ró˝ne myÊlowe fragmenty jednego typowego cz∏owieka, ˝y-
jàcego w naszych czasach, z ró˝nych okresów jego ˝ycia, a nast´pnie po∏àczy si´ w ca∏oÊç jego jednakowe
myÊli. Takim to prostym sposobem okreÊli si´ g∏ówne myÊli spo∏eczeƒstwa twoich czasów. 

– Ciekawe. No, to spróbujmy razem okreÊliç te myÊli. 
– Dobrze. Powiedz, prosz´, jakà przyjmiemy Êrednià d∏ugoÊç ˝ycia cz∏owieka? 
– Czy to jest wa˝ne? 
– Nie jest to wa˝ne przy podobieƒstwach w myÊleniu, natomiast liczba ta potrzebna jest do dalszych obli-

czeƒ. 
– Dobrze. Ârednia wieku ˝ycia wynosi oko∏o osiemdziesi´ciu lat. 
– I tak cz∏owiek si´ urodzi∏. A dok∏adnie mówiàc, urzeczywistni∏ si´ w swoim Êwiecie materialnym... 
– Powiedz po prostu, ˝e si´ urodzi∏. Jest to bardziej zrozumia∏e. 
– Dobrze. I to ma∏e dziecko patrzy na Êwiat, który przyjdzie mu poznaç. Ubranie, jedzenie i dach nad g∏owà

zapewniajà mu rodzice. Równie˝ ci rodzice swoim zachowaniem, chcàc nie chcàc, przekazujà mu swoje my-
Êli oraz postaw´ wobec otaczajàcego Êwiata. Widoczny proces poznawania trwa do oko∏o osiemnastego roku
˝ycia, a przez ten ca∏y czas Êwiat techniczny ma znaczàcy wp∏yw na ten m∏ody organizm i narzuca mu “swojà
wielkoÊç”. Przez nast´pne szeÊçdziesiàt dwa lata ˝ycia, mo˝na przypuszczaç, ten cz∏owiek ju˝ samodzielnie
ukierunkowuje swoje myÊli. 

– Tak, jest to mo˝liwe, chocia˝ twierdzi∏aÊ, ˝e coÊ je ujarzmia. 
– Mówi∏am tak. A teraz podliczymy, jak d∏ugo on mo˝e sam swobodnie myÊleç. 
– Zgoda. 
– Codziennie cz∏owiek przez okreÊlony czas Êpi i odpoczywa. Ile godzin cz∏owiek traci, twoim zdaniem, na

sen? 
– Zazwyczaj osiem godzin. 
– Przyj´liÊmy jako baz´ szeÊçdziesiàt dwa lata ˝ycia cz∏owieka, wi´c mno˝àc je przez osiem godzin co-

dziennego snu oraz dodajàc lata przest´pne, otrzymujemy liczb´ 587 928 godzin straconych na sen. Co-
dzienny oÊmiogodzinny sen przemienia si´ w dwadzieÊcia dwa lata nieprzerwanego snu. Po odj´ciu tych
dwudziestu dwóch lat od szeÊçdziesi´ciu dwóch lat ˝ycia otrzymujemy czterdzieÊci lat czuwania. W czasie
czuwania wi´kszoÊç ludzi zajmuje si´ przygotowywaniem posi∏ków. Ile cz∏owiek, twoim zdaniem, traci na to
czasu? 

– Zazwyczaj gotujà kobiety, ale m´˝czyêni tak naprawd´ muszà wi´cej czasu straciç, ˝eby zarobiç na pro-
dukty. 

– No to powiedz, W∏adimirze, ile konkretnie marnujemy codziennie na to czasu? 
– No, jeÊli wziàç pod uwag´ zakupy produktów, przyrzàdzanie Êniadania, obiadu i kolacji, to myÊl´, ˝e trzy

godziny w dzieƒ powszedni. Jednak nie wszyscy w rodzinie zajmujà si´ przygotowywaniem, reszta je. Poma-
gajà w zakupach, zmywajà naczynia – tak ˝e na ka˝dego przypada oko∏o dwóch i pó∏ godziny pracy. 

– Tak naprawd´ znacznie wi´cej, ale niech b´dzie. Je˝eli weêmiemy tylko dwie i pó∏ godziny dziennie, po-
mno˝ymy je przez iloÊç prze˝ytych dni, b´dziemy mieli 612 42,5 godziny lub 25 517 dni, lub siedem lat. Odej-
miemy je od czterdziestu lat i zostanà trzydzieÊci trzy lata. ˚eby mieç jedzenie, odzie˝ i dach nad g∏owà, cz∏o-
wiek ˝yjàcy w Êwiecie technicznym powinien wykonywaç jednà z niezb´dnych dla tego Êwiata funkcji – praco-
waç. Chc´ podkreÊliç, W∏adimirze, ˝e cz∏owiek musi pracowaç, zajmowaç si´ jakimiÊ czynnoÊciami nie tylko
dlatego, ˝e to lubi, lecz równie˝ pracuje na rzecz Êwiata technicznego. Bo inaczej cz∏owiek b´dzie pozbawio-
ny wszystkiego, co jest wa˝ne w ˝yciu. To ile czasu wi´kszoÊç ludzi zmuszona jest traciç na prac´? 

– W naszym kraju osiem godzin, od jednej do dwóch godzin na dojazd, ale co tydzieƒ mamy dwa dni wol-
ne. 
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– No, to spróbuj podliczyç sam, oko∏o ilu lat swojego ˝ycia cz∏owiek traci na nie zawsze ukochanà przez
niego prac´? 

– Za d∏ugo by liczyç bez kalkulatora. Sama powiedz. 
– Ogólnie mówiàc, w ciàgu trzydziestu lat bycia czynnym zawodowo cz∏owiek przez dziesi´ç lat pracuje na

kogoÊ. Dok∏adniej mówiàc, na Êwiat techniczny. I teraz od trzydziestu trzech lat ˝ycia musimy odjàç te dzie-
si´ç lat i zostajà dwadzieÊcia trzy lata. Ale czym on si´ jeszcze zajmuje na co dzieƒ w przeciàgu ca∏ego swo-
jego ˝ycia? 

– Oglàda telewizj´. 
– To ile czasu dziennie? 
– Oko∏o trzech godzin. 
– Te trzy godziny zamieniajà si´ w osiem lat ciàg∏ego sp´dzania czasu przez ekranem telewizora. Odejmij

je od pozosta∏ych dwudziestu trzech lat, a zostanie tylko pi´tnaÊcie. Ale i tego czasu nie mo˝e cz∏owiek prze-
znaczyç dla siebie. MyÊl cz∏owieka jest bierna. Ona nie mo˝e przeskakiwaç momentalnie z jednej na drugà.
Przez jakiÊ czas myÊl analizuje otrzymanà informacj´. Ogólnie rzecz bioràc, statystyczny cz∏owiek przez ca∏e
swoje ˝ycie myÊli nad budowà Êwiata tylko od pi´tnastu do dwudziestu minut. Jeden ani razu si´ nad tym nie
zastanowi, inny myÊli o tym kilka lat. Ka˝dy mo˝e sam to obliczyç, analizujàc prze˝yte lata. Ka˝da jednostka
jest indywidualna. Cz∏owiek jest wa˝niejszy ni˝ ∏àcznie wszystkie galaktyki, poniewa˝ jest zdolny do ich two-
rzenia. Natomiast ka˝dy cz∏owiek jest czàsteczkà ludzkiego spo∏eczeƒstwa, które w ca∏oÊci równie˝ mo˝na
rozpatrywaç jako jeden organizm, jednà istot´. Wpadajàc w pu∏apk´ uzale˝nienia technicznego, wielka istota
WszechÊwiata zamyka si´ w sobie, traci prawdziwà wol´, staje si´ uzale˝niona. W∏àcza si´ mechanizm sa-
mozniszczenia. Inny, ró˝niàcy si´ od powszechnego tryb ˝ycia prowadzà ludzie mieszkajàcy w osiedlach
przysz∏oÊci. MyÊl ich jest wolna i ludzka, dà˝y do wspólnego celu i wyprowadza ze Êlepej uliczki ca∏à ludz-
koÊç. A galaktyki dr˝à w radosnym przeczuciu przed ∏àczàcym si´ w jednoÊç ludzkim marzeniem. Stwarzanie
i rodzenie si´ nowego nied∏ugo zobaczy WszechÊwiat. Wspania∏à, nowà planet´ zmaterializuje ich ludzka
myÊl. 

– Dziwi mnie, gdy tak górnolotnie mówisz o dzia∏kowcach. Wyglàdajà jak proÊci ludzie. 
– Ale ich zewn´trzny wyglàd te˝ si´ ró˝ni. Ich oblicza lÊnià wielkà energià. Przyjrzyj si´ wnikliwie, tam je-

dzie babcia z wnukiem... 

AMAZONKA Z PRZYSZ¸OÂCI

Zobaczy∏em, jak z tej osady wyjecha∏a bryczka, a tak dok∏adniej powóz z unoszonym zadaszeniem, za-
prz´˝ony w rudego konia. Na mi´kkim siode∏ku bryczki siedzia∏a starsza kobieta, przed nià umieszczone by∏y
kosze z jab∏kami i warzywami. Z przodu siedzia∏ rozebrany do pasa oko∏o siedmioletni ch∏opiec, w r´kach trzy-
ma∏ lejce, ale jednak koniem nie powozi∏. Przypuszczam, ˝e oni nie pierwszy raz tak jechali, bo konik lekkim
truchtem bieg∏ w znanym sobie kierunku. 

Ch∏opiec odwróci∏ si´ do starszej pani i coÊ jej powiedzia∏, na co babcia si´ uÊmiechn´∏a i zaÊpiewa∏a.
Ch∏opczyk jej przyÊpiewywa∏ refren piosenki. Przeje˝d˝ajàcy autobusami z nap´dem elektrycznym turyÊci nie
mogli s∏yszeç ich pieÊni. Koƒ bieg∏ oko∏o pó∏tora kilometra od szosy. Prawie wszyscy turyÊci z zapartym tchem
obserwowali przez lornetk´ jadàcych bryczkà, patrzyli jak na cud lub istoty z innej planety. Znowu pomyÊla-
∏em, ˝e niedobrze jest, gdy przyje˝d˝ajà ludzie z dalekich krajów i nie mogà si´ normalnie kontaktowaç z tymi,
do których przyjechali, tylko ich z daleka obserwujà. Natomiast tych dwoje w bryczce nawet w ich kierunku nie
patrzy. 

Jeden z autobusów zwolni∏ i jecha∏ równolegle z koniem biegnàcym truchtem. W tym autobusie siedzia∏a
grupa zagranicznych dzieci, które macha∏y r´koma do jadàcych w pi´knej bryczce – babci i wnuka, a raczej
do ch∏opczyka, jednak on w ich kierunku ani razu nie spojrza∏. Nagle z osady, z pi´knej bramy oplecionej ro-
ÊlinnoÊcià, wyjecha∏a m∏oda amazonka. Jej gniady rumak szybkim galopem dogania∏ bryczk´. Gdy ju˝ jà do-
goni∏, rumak zaczà∏ harcowaç. Starsza kobieta, uÊmiechajàc si´, s∏ucha∏a, co do niej mówi∏a m∏oda amazon-
ka. Ch∏opczyk by∏ troch´ niezadowolony z przerwy w Êpiewaniu, ale z ukrytà radoÊcià pouczajàco powiedzia∏:
“Ale jesteÊ wiercipi´ta, mamusiu, ani na minut´ nie chcesz zostaç sama”. M∏oda kobieta zaÊmia∏a si´ i wycià-
gn´∏a z przywiàzanej do siod∏a lnianej torby piero˝ek, który poda∏a ch∏opcu. On go wzià∏, nadgryz∏, potem ze
s∏owami: “Spróbuj, babuniu, jest jeszcze cieplutki” poda∏ go starszej pani i, pociàgnàwszy lejce, zatrzyma∏
bryczk´. 

Ch∏opczyk pochyli∏ si´ i podniós∏ kosz z pi´knymi jab∏kami, poda∏ go amazonce i powiedzia∏: “Prosz´, ma-
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mo, odwieê im”, wskazujàc na zatrzymujàcy si´ autobus w zagranicznymi dzieçmi. 
M∏oda amazonka z lekkoÊcià chwyci∏a jednà r´kà ci´˝ki kosz z jab∏kami, drugà lekko klepn´∏a w szyj´ swo-

jego harcujàcego rumaka i gwa∏townie pogalopowa∏a w kierunku autobusu z dzieçmi. 
W tym samym czasie obok autobusu z dzieçmi zatrzyma∏o si´ jeszcze kilka autobusów, ich pasa˝erowie

z zachwytem przyglàdali si´ p´dzàcej po ∏àce amazonce z koszem jab∏ek w r´ce. Ona podlecia∏a do wysypa-
nej z autobusu dzieciarni, osadzi∏a konia, zgrabnie si´ pochyli∏a i, nie zsiadajàc z siod∏a, postawi∏a przed za-
chwyconymi dzieçmi kosz z jab∏kami. Jeszcze zdà˝y∏a pog∏askaç g∏ówk´ ma∏ego, Êniadego ch∏opczyka, poki-
wa∏a do wszystkich r´kà, ˝egnajàc si´, i skierowa∏a swojego rumaka prosto na Êrodek szerokiej autostrady.
Kierowca autobusu, którym jecha∏y dzieci, zakomunikowa∏ o tym zdarzeniu przez radio: “Ona p´dzi prosto po
pasie rozdzielajàcym autostrad´. Jest pi´kna!”. 

Na pobocze autostrady zjecha∏o du˝o autobusów turystycznych. Pasa˝erowie szybko z nich wyszli i usta-
wili si´ wzd∏u˝ trasy, oglàdajàc z zapartym tchem p´dzàcà w szybkim galopie m∏odà pi´knoÊç. Nie okrzyk,
lecz szept zachwytu wyrywa∏ si´ z wielu ust. I by∏o czym si´ zachwycaç. Goràcy, p´dzàcy w szybkim galopie
rumak krzesa∏ kopytami iskry. Nikt go nie pogania∏, dosiadajàca go kobieta nie mia∏a w r´ku szpicruty ani na-
wet witki, a koƒ ca∏y czas przyspiesza∏ swój szalony galop, jego kopyta ledwie dotyka∏y drogi, a bujnà grzyw´
rozwiewa∏y podmuchy wiatru. Chyba by∏ bardzo dumny ze swojej amazonki, a mo˝e chcia∏ byç godny siedzà-
cej na nim pi´knoÊci. Uroda jej by∏a niezwyk∏a. OczywiÊcie mo˝na by by∏o zachwycaç si´ regularnymi rysami
twarzy, pi´knym blond warkoczem i g´stymi rz´sami. Pewnie pod bia∏à haftowanà bluzkà i spódnicà w bia∏e
margerytki mo˝na by∏o sobie wyobraziç j´drne, pi´knie wyrzeêbione cia∏o o smuk∏ej talii. Wydawa∏o si´, ˝e
p∏ynne, kobiece linie ca∏ej figury otaczajà jakàÊ nieustannà energi´. I tylko rumieniec na policzkach zdradza∏
wielkie mo˝liwoÊci tej nieposkromionej energii. Niezwykle zdrowym wyglàdem, tryskajàcà m∏odoÊcià i pi´k-
nem wyró˝nia∏a si´ amazonka spoÊród stojàcych na poboczu ludzi. Ona zasiada∏a na swoim goràcym rumaku
bez ˝adnych obaw, spokojnie. Nawet nie trzyma∏a si´ ∏´ku ani nie mia∏a w r´kach wodzy, a prze∏o˝one na je-
den bok konia obie nogi nie by∏y umocowane w strzemionach. OpuÊciwszy powieki, p∏ynnymi ruchami ràk plo-
t∏a w locie j´drny warkocz. Czasami, gdy pi´kna kobieta podnosi∏a powieki, jej wzrok jakby oparza∏ niewidocz-
nym, przyjemnym ogniem kogoÊ stojàcego w t∏umie. Cz∏owiek ten, ocknàwszy si´ od tego spojrzenia, jakby
si´ prostowa∏. Wydawa∏o si´, ˝e ludzie ∏apali swoimi uczuciami promieniujàce z amazonki Êwiat∏o i energi´
i starali si´ chocia˝ cz´Êciowo nià wype∏niç. Ona rozumia∏a ich pragnienie i szczodrze dzieli∏a si´ z nimi, p´-
dzàc do przodu. A jaka te˝ by∏a pi´kna!!! 

Nagle, zastawiajàc drog´ p´dzàcemu koniowi, wybieg∏ na drog´ temperamentny W∏och. W goràcym geÊcie
roz∏o˝y∏ r´ce i z zachwytem zawo∏a∏: “O Rosja, I love you, Rosja!”. Amazonka nie drgn´∏a nawet ani si´ nie
przestraszy∏a, ˝e jej koƒ stanà∏ d´ba i zaczà∏ harcowaç. Ona jedynie jednà r´kà chwyci∏a ∏´k, a drugà oderwa-
∏a kwiatek z wianuszka, który mia∏a na g∏owie, i rzuci∏a go W∏ochowi. On chwyci∏ prezent, delikatnie przytuli∏ do
piersi jak wielki skarb, powtarzajàc nieustannie: “Mamma mi a, mamma mia!”. Ale nie na ognistego W∏ocha
patrzy∏a ta pi´knoÊç, tylko lekko Êciàgn´∏a cugle swego rumaka i ten skocznym krokiem ruszy∏ na stojàcych
na poboczu ludzi, t∏um si´ rozstàpi∏, m∏oda amazonka lekko skoczy∏a z konia i stan´∏a naprzeciw kobiety,
z wyglàdu Europejki, z ma∏à dziewczynkà na r´kach. 

Dziewczynka spa∏a. Lekko przygarbiona matka, z bladym licem i zm´czonymi oczami, z trudem jà trzyma-
∏a, starajàc si´ nie zak∏óciç snu dziecka. Amazonka zatrzyma∏a si´ naprzeciw kobiety i uÊmiechn´∏a do niej.
I spotka∏ si´ wzrok dwóch kobiet, dwóch matek, i by∏o widaç, jak dalece si´ ró˝nià ich wewn´trzne stany. Przy-
gn´biona matka z dzieckiem na r´ku by∏a j ak opadajàcy, zwi´d∏y kwiat w przeciwieƒstwie do kobiety, której
widok kojarzy∏ si´ z niewiarygodnà bujnoÊcià kwiatów tysiàca sadów. 

Dwie kobiety patrzy∏y sobie w oczy. I nagle matka z dzieckiem jakby otrzàsn´∏a si´ z jakiejÊ apatii, wypro-
stowa∏a si´, a jej twarz rozpromieni∏ uÊmiech. P∏ynnym, kobiecym ruchem ràk, z niezwyk∏à gracjà Rosjanka
zdj´∏a ze swej g∏owy pi´kny wianek i na∏o˝y∏a go na g∏ow´ matki z dzieckiem. Nie powiedzia∏y do siebie ani
s∏owa. Lekko wskoczy∏a na siod∏o stojàcego obok rumaka i znowu pop´dzi∏a do przodu pi´kna amazonka. Nie
wiadomo dlaczego zaklaskali jej ludzie i patrzy∏a w Êlad za nià smuk∏a, ju˝ wyprostowana kobieta z przebu-
dzonà ju˝, uÊmiechni´tà córkà na r´kach, a nami´tny W∏och zerwa∏ z r´ki drogi zegarek, bieg∏ i krzycza∏: “So-
uvenir, mamma mia, souvenir!”, ale ona ju˝ by∏a daleko. 

Szybki jak wiatr rumak zboczy∏ z drogi na plac, gdzie za d∏ugim sto∏em siedzieli turyÊci, pili kwas chlebowy,
napoje ˝urawinowe, próbowali jeszcze innych potraw, które ca∏y czas donosili im kelnerzy z pi´knego rzeêbio-
nego domu. Obok by∏ wykaƒczany kolejny dom. Dwóch pracowników przymocowywa∏o do okna nowego do-
mu, sklepu lub karczmy pi´knà rzeêbionà futryn´. Us∏yszawszy stukot kopyt, jeden z m´˝czyzn odwróci∏ si´
ku nadje˝d˝ajàcej amazonce, powiedzia∏ coÊ do swojego wspó∏pracownika i zeskoczy∏ z rusztowania. Na-
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mi´tna pi´knoÊç osadzi∏a konia i zeskoczy∏a na ziemi´. Szybko odwiàza∏a od siod∏a bawe∏nianà torb´, podbie-
g∏a do m´˝czyzny i skromnie wyciàgn´∏a jà do niego. 

– Dro˝d˝ówki... Sà z jab∏kami, tak jak lubisz, jeszcze ciep∏e. 
– Ale jesteÊ ˝ywotna – pieszczotliwie powiedzia∏ m´˝czyzna, wyciàgajàc dro˝d˝ówk´. Spróbowa∏ jà i przy-

mru˝y∏ oczy z zadowolenia. 
Siedzàcy za sto∏em turyÊci przestali jeÊç i piç, podziwiajàc t´ par´ zakochanych. Tak stali ze sobà m´˝czy-

zna i kobieta, jakby to nie by∏o majàce ju˝ dzieci ma∏˝eƒstwo, ale dopiero nami´tnie zakochani. Przed mo-
mentem przelecia∏a pi´tnaÊcie kilometrów przed oczami zachwyconych turystów, którym wydawa∏a si´ samo-
dzielna i wolna jak wiatr, a teraz sta∏a onieÊmielona przed swoim ukochanym, to podnoszàc, to opuszczajàc
wzrok. M´˝czyzna nagle przesta∏ jeÊç i powiedzia∏: 

– Kasieƒko, popatrz, masz mokrà plamk´ na bluzce, przysz∏a pora karmienia Wani. 
Ona zakry∏a d∏onià t´ ma∏à, mokrà plamk´ na przepe∏nionej mlekiem piersi i odpar∏a skr´powana: 
– Zdà˝´. On jeszcze Êpi. Wszystko zdà˝´. 
– To leç, ja te˝ nied∏ugo b´d´ w domu. Ju˝ koƒczymy, popatrz, podoba ci si´? 
Popatrzy∏a na okna z rzeêbionymi futrynami. 
– Tak, bardzo si´ podoba, i jeszcze coÊ chcia∏am ci powiedzieç. 
– To mów. 
Podesz∏a do m´˝a, stan´∏a na palcach, zbli˝ajàc si´ do ucha. On nachyli∏ si´, nas∏uchujàc, a ona szybko

poca∏owa∏a go w policzek i, nie odwracajàc si´, skoczy∏a na stojàcego nieopodal konia. Szcz´Êliwy, gromki
Êmiech pi´knej amazonki zla∏ si´ ze stukotem koƒskich kopyt. Nie asfaltowà drogà, lecz ∏àkà pop´dzi∏a do do-
mu. Wszyscy turyÊci nadal patrzyli w Êlad za nià. I có˝ takiego niezwyk∏ego w tej p´dzàcej ∏àkà na ognistym
rumaku kobiecie, matce dwójki dzieci? Owszem, jest pi´kna. Owszem, bije od niej niesamowita energia. Tak,
jest ˝yczliwa i dobra. Ale dlaczego ludzie tak bez odrywania wzroku patrzà w Êlad za nià? 

Byç mo˝e to nie tylko kobieta p´dzi ∏àkà, mo˝e to zmaterializowane szcz´Êcie spieszy do domu, ˝eby na-
karmiç niemowl´ i zaczekaç na ukochanego m´˝a? Podziwiajà wi´c ludzie szcz´Êcie spieszàce do swojego
domu. 

MIASTO NAD NEWÑ 

– Czy w Petersburgu równie˝ mia∏y miejsce takie zmiany jak w Moskwie? 
– Troch´ inaczej si´ to odbywa∏o w mieÊcie nad Newà. Tam dzieci pr´dzej ni˝ doroÊli same odczu∏y potrze-

b´ innego budowania przysz∏oÊci. Wtedy same zacz´∏y zmieniaç miasto, nie doczekawszy si´ ustawy w∏adz. 
– Nie do wiary, znowu dzieci. Jak si´ to wszystko zacz´∏o? 
– Na roku nadbrze˝nej ulicy Fontanki i Newskiego Prospektu budowniczowie wykopali rów. Przez przypa-

dek wpad∏ do niego jedenastoletni ch∏opiec i z∏ama∏ nog´. Dopóki nie móg∏ chodziç, siedzia∏ przy oknie
w mieszkaniu domu numer dwadzieÊcia pi´ç, stojàcego na nadbrze˝nej ulicy Fontanki. Okna mieszkania nie
wychodzi∏y na rzek´, lecz na podwórze. Przed oknem sta∏ oblaz∏y ceglany mur z przybudowanym do niego
domem z plamami na dachu. Pewnego dnia ch∏opiec zapyta∏ ojca:

– Czy nasze miasto jest jeszcze uwa˝ane za najlepsze w kraju? 
– OczywiÊcie, i nie jest nawet ostatnie w Êwiecie. 
– A dlaczego jest najlepsze? 
– Jak to dlaczego? Du˝o w nim ró˝nych pomników, muzeów, architektura w centrum miasta zachwyca

wszystkich. 
– Przecie˝ my te˝ mieszkamy w centrum, a z okna widaç tylko oblaz∏y mur i rdzawy dach domu. 
– Mur..., no tak, nie powiod∏o si´ nam za bardzo z tym widokiem z okna. 
– Tylko nam? 
– Byç mo˝e jeszcze innym, ale ogólnie... 
Ch∏opiec sfotografowa∏ widok ze swojego okna, a kiedy znów zaczà∏ chodziç do szko∏y, pokaza∏ zdj´cie

swoim kolegom. Widoki z okien swoich mieszkaƒ sfotografowa∏y wszystkie dzieci zjego klasy i porówna∏y
zdj´cia. Ogólnie obraz ten nie cieszy∏ oka. Ch∏opiec poszed∏ ze swoimi kolegami do redakcji gazety z tym sa-
mym pytaniem, które zada∏ ojcu: Dlaczego nasze miasto jest uwa˝ane za najpi´kniejsze? 

Próbowano mu t∏umaczyç o s∏upie aleksandryjskim, o Ermita˝u. Opowiadali o Kazaƒskiej Âwiàtyni, o le-
gendarnej ulicy Newski Prospekt. 

– A co takiego pi´knego jest w tym Newskim Prospekcie? – dopytywa∏ si´ ch∏opczyk. 
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– Mnie si´ wydaje, ˝e jest podobny do kamiennej transzei z ob∏upanymi brzegami. 
Starano si´ mu wyt∏umaczyç wartoÊç artystycznà architektury, opowiadano o artystycznych sztukateriach

na fasadach. Mówiono mu jeszcze, ˝e na razie miasto nie posiada wystarczajàcych Êrodków, ˝eby odrestau-
rowaç wszystkie budynki jednoczeÊnie. Lecz nied∏ugo znajdà si´ na to pieniàdze i wtedy wszyscy zobaczà,
jak pi´kny jest Newski Prospekt... 

– A czy w ogóle mo˝e byç pi´kna transzeja, nawet ze wspania∏ymi, odrestaurowanymi ozdobami sztukator-
skimi? Przecie˝ nied∏ugo znów b´dà ob∏upane i znów ktoÊ b´dzie zalepia∏ dziurki i przykleja∏ odpad∏e elemen-
ty. Ch∏opczyk chodzi∏ po redakcjach z przyjació∏mi, pokazywa∏ ogromnàju˝ kolekcj´ zdj´ç i wsz´dzie zadawa∏
to samo pytanie. Jego natarczywoÊç poczàtkowo dra˝ni∏a dziennikarzy. A˝ pewnego dnia na korytarzu redak-
cji m∏odzie˝owej gazety powiedziano do niego: 

– Ty znów do nas? A jeszcze targasz ze sobà tych swoich szermierzy, i jest ich coraz wi´cej. Nie podoba
si´ wam miasto, widok z waszych okien, a czy sami chocia˝ coÊ potraficie z tym zrobiç? Krytykowaç i bez was
jest komu. Marsz do domu, nie przeszkadzajcie w pracy! Tej ostrej rozmowie z dzieçmi przys∏uchiwa∏ si´ star-
szy dziennikarz. Patrzàc za grupkà dzieci kierujàcà si´ do wyjÊcia, rzek∏ w zamyÊleniu do m∏odego reportera: 

– A wiesz, nie wiem dlaczego ich natarczywoÊç przypomina mi jednà bajk´. 
– Jakà? 
– “A król jest nagi” – takie s∏owa pojawiajà si´ w tej bajce. 
Od tego czasu ch∏opiec nie niepokoi∏ redakcji swoimi pytaniami, wyciàgajàc ze swojego tornistra olbrzymià

iloÊç zdj´ç. Skoƒczy∏ si´ rok szkolny, rozpoczà∏ nast´pny. Po wszystkich redakcjach roznios∏a si´ wiadomoÊç,
˝e znów pojawi∏ si´ ch∏opczyk z towarzyszàcymi mu przyjació∏mi. Ju˝ któryÊ raz z kolei redaktor opowiada∏
z zachwytem swoim kolegom w Klubie Dziennikarza: 

– On si´ pojawi∏... Tak..., wyobraêcie sobie, przebi∏ si´, uda∏o mu si´ tam dostaç, i nie samemu. Oni wszy-
scy razem spokojnie siedzieli, czekajàc trzy godziny w poczekalni. Przyjà∏em ich. Ale uprzedzi∏em, ˝eby mó-
wili szybko i zmieÊcili si´ w dwóch minutach. Weszli, rozwin´li przede mnà arkusz brystolu. Zerknà∏em na ar-
cydzie∏o i oniemia∏em. Patrzy∏em, nie odrywajàc wzroku, i milcza∏em. Chyba tak przelecia∏y dwie minuty, bo
ch∏opczyk powiedzia∏ do wszystkich: 

– Pora na nas. Nasz czas ju˝ minà∏. 
– Co to jest? – krzyknà∏em, kiedy byli ju˝ w drzwiach. On si´ odwróci∏ i poczu∏em na sobie spojrzenie in-

nych czasów. No tak..., musimy jeszcze wiele przemyÊleç. Tak... Odwróci∏ si´. 
– Ale czy coÊ powiedzia∏? 
– No, nie zwlekaj. Czy on wybiera si´ do nas? – pytali dziennikarze, a stary redaktor odpowiada∏: 
– Odwróci∏ si´ i odpowiedzia∏ na moje pytanie: “Przed panem nasz Newski Prospekt. Na razie tylko na ry-

sunku, ale nied∏ugo ca∏e miasto takie si´ stanie”, i drzwi si´ zamkn´∏y. Ju˝ kolejny raz pochylali si´ nad rysun-
kiem i zachwycali cudownym szkicem. 

Domy na Newskim Prospekcie ju˝ si´ nie styka∏y ze sobà, tworzàc ciàg∏y kamienny mur. Cz´Êç starych bu-
dynków pozosta∏a, a co drugi by∏ zlikwidowany. W przestrzeniach powsta∏ych mi´dzy domami oddycha∏y aro-
matem wspania∏e zielone oazy. Na brzozach, sosnach, cedrach gnieêdzi∏y si´ ptaki i patrzàcym na szkic wy-
dawa∏o si´, ˝e s∏yszà ich Êpiewy. Siedzàcych pod koronami drzew ludzi otacza∏y wspania∏e klomby, krzaki
malin i porzeczek. Zielone oazy troch´ nachodzi∏y na Newski Prospekt, wi´c w rezultacie nie wyglàda∏ on jak
kamienna transzeja, ale jak cudowna, ˝ywa, zielona aleja. W fasady domów zosta∏o wmontowane wiele lu-
ster. Odbija∏y one tysiàce s∏onecznych zajàczków, bawiàc przechodniów, pieÊci∏y p∏atki kwiatów, gra∏y w stru-
mykach ma∏ych fontanek, urzàdzonych we wszystkich zielonych oazach. Ludzie pili wod´ ze s∏onecznymi za-
jàczkami i uÊmiechali si´. 

– Anastazjo, a czy ten ch∏opczyk nigdy ju˝ si´ nie pojawi∏? 
– Jaki ch∏opczyk? 
– No, ten, co ca∏y czas chodzi∏ i chodzi∏ po redakcjach ze swoimi pytaniami. 
– Ch∏opczyk odszed∏ na zawsze. Zosta∏ wielkim budowniczym. Razem ze swoimi przyjació∏mi tworzy∏

wspania∏e miasta przysz∏oÊci. Miasta i wioski, w których zacz´li mieszkaç szcz´Êliwi ludzie. A jego pierwszym
wspania∏ym dzie∏em na ziemi sta∏o si´ miasto nad Newà. 

*        *        * 

– Anastazjo, a powiedz mi, w którym roku przyjdzie do Rosji ta wspania∏a przysz∏oÊç? 
– Rok, W∏adimirze, mo˝esz sam wyznaczyç. 
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– Jak to sam? Czy czas podlega cz∏owiekowi? 
– Czyny ka˝demu podlegajà w czasie. Wszystko, co zosta∏o stworzone w marzeniach, ju˝ istnieje w prze-

strzeni. Marzenie wielu ludzkich dusz – twoich czytelników – marzenie boskie urzeczywistnià w materii. To, co
zobaczy∏eÊ, mo˝e si´ urzeczywistniç za trzysta lat albo i teraz, w tym momencie. 

– Za moment? Ale przez moment nie wybudujesz domu, a przez rok nawet sad nie wyroÊnie. 
– Ale je˝eli tam, w swoim mieszkaniu, wsadzisz w doniczce ma∏e nasionko, a z niego wykie∏kuje êdêb∏o ro-

dzinnego drzewa, które b´dzie si´ wznosiç w przysz∏ym rodowym majàtku... 
– Przecie˝ sama mówisz, ˝e b´dzie, a nie jest. Nie mogà wi´c marzenia urzeczywistniç si´ w mgnieniu

oka. 
– Jak to nie mogà? Przecie˝ rzeczywiste nasionko wysadzone przez ciebie w∏aÊnie jest poczàtkiem zmian.

Z ca∏à przestrzenià wspó∏dzia∏a ten zalà˝ek, materializujàc twoje marzenia. Wspania∏e i jasne energie otulajà
ciebie i stajesz przez Ojcem jako ucieleÊnienie Jego marzenia. 

– No, to jest ciekawe. To znaczy, ˝e nale˝y dzia∏aç natychmiast? 
– OczywiÊcie. 
– Tylko gdzie odnaleêç s∏owa, ˝eby to jasno wyt∏umaczyç ludziom? 
– Znajdà si´ s∏owa, je˝eli b´dziesz przed ludêmi szczery i prawdziwy. 
– Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale dzia∏aç b´d´. Zapad∏o mi w serce twoje marzenie, Anastazjo. Naprawd´

bardzo pragn´ jak najszybciej zrealizowaç to, co przed chwilà zobaczy∏em. 

ABY JAK NAJSZYBCIEJ ZREALIZOWAå

Przede wszystkim trzeba si´ przekonaç, czy znajdà si´ ch´tni, aby zajàç si´ budowà, a potem zamiesz-
kaç i pracowaç w ekologicznych osadach. Poprosi∏em W∏adimirskà Fundacj´ Kultury “Anastazja” o rozpo-
wszechnienie informacji na temat budowy ekoosad zgodnie z projektem Anastazji. 

Ju˝ po dwóch miesiàcach odezwa∏o si´ i wyrazi∏o ch´ç budowy przysz∏ych osad sto trzydzieÊci dziewi´ç
osób. W Êród tych ludzi byli równie˝ Rosjanie, którzy wyemigrowali. Rozpowszechniajàc ksià˝ki opowiadajà-
ce o nowej przysz∏oÊci, o nowym obrazie ˝ycia, mo˝e zwi´kszà oni iloÊç ch´tnych setki albo i tysiàce razy,
i b´dà oni z ró˝nych regionów. Organizacj a zabudowy osad powinna si´ wi´c zaczàç w ró˝nych regionach.
W zwiàzku z tym W∏adimirska Fundacja, zbierajàca i uogólniajàca informacje na dany temat, zaproponowa∏a
czytelnikom podzielajàcym poglàdy Anastazji: 

Po pierwsze: zaczàç w swoim regionie od stworzenia grup inicjatywnych, ˝eby nadaç im dalej status
prawny. Mo˝liwe, ˝e w jakichÊ regionach istniejà ju˝ Kluby Czytelników lub organizacje spo∏eczne, które ∏à-
czà czytelników Anastazji, i to one mog∏yby przyjàç na siebie obowiàzki organizacyjne. Ale je˝eli w waszym
regionie nie ma jeszcze takich organizacji, to mo˝ecie si´ zwróciç do W∏adimirskiej Fundacji i tam otrzymacie
te adresy. W ogóle wielkà nadziej´ pok∏adam w przedsi´biorcach, majà oni wi´ksze doÊwiadczenie w takich
sprawach. I nawet je˝eli istniejà ju˝ gdzieÊ takie zespo∏y, to i tak trzeba by zwróciç si´ do przedsi´biorców.
Powinno si´ chocia˝ czasowo, na okres próbny, wybraç swojego przedstawiciela, który w waszym imieniu
b´dzie dzia∏aç w organach w∏adzy, na przyk∏ad sk∏adaç podania o przyznanie ziemi, organizowaç zebrania
itd. 

Trzeba daç takiemu przewodniczàcemu pensj´. Funkcj´ przewodniczàcego mo˝e pe∏niç zarówno osoba
fizyczna, jak i prawna. Osobà prawnà mo˝e byç przedsi´biorstwo budowlane, które póêniej b´dzie korzysta∏o
z pierwszeƒstwa w otrzymywaniu zleceƒ na budow´ tak domów prywatnych, jak i budynków u˝ytecznoÊci
publicznej. Dla firmy budowlanej zamówienia na takà skal´ b´dà bardzo korzystne, dlatego te˝ mo˝e wyraziç
zgod´ i wziàç na siebie obowiàzki przy zatwierdzaniu podzia∏u ziemi i wykonywaniu biznesplanu. 

Po drugie: powinniÊcie zwróciç si´ do miejscowych w∏adz, bezpoÊrednio do burmistrza, z wnioskiem
o przydzia∏ dzia∏ki nie mniejszej ni˝ sto pi´çdziesiàt hektarów. Powierzchnia tej dzia∏ki uzale˝niona b´dzie od
liczby ch´tnych i od mo˝liwoÊci waszego regionu. 

Nale˝y uwzgl´dniç, ˝e w przysz∏ej osadzie wiele osób b´dzie mieszkaç na sta∏e, dlatego te˝ powinny si´
tam znajdowaç szko∏y, przychodnia i klub, których budowa jest ∏atwiejsza przy wi´kszej iloÊci ludzi. Ma∏e osa-
dy nie b´dà w stanie stworzyç niezb´dnej infrastruktury. 

Po trzecie: po otrzymaniu ziemi nale˝y si´ zwróciç do geodetów, architektów, budowlaƒców, aby wykonali
projekt zasiedlenia. To jest te˝ wa˝ne, poniewa˝ nale˝y mieç informacje, na jakim poziomie znajduje si´ wo-
da w tym regionie, ˝eby okreÊliç mo˝liwoÊci odwiertów dla otrzymania wody w ka˝dym domu. OkreÊliç, jak
g∏´boki ma byç fundament i czy jest mo˝liwoÊç budowy stawku na ka˝dej dzia∏ce. Ogólny plan niezb´dny jest
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równie˝ do okreÊlenia miejsca pod budow´ szko∏y, miejsca wspólnego wypoczynku i dróg dojazdowych. 
Na zamówienie W∏adimirskiej Fundacji kompetentni specjaliÊci ju˝ pracujà nad typowym projektem i je˝eli

zostanie on przygotowany do momentu zorganizowania waszej grupy inicjatywnej, b´dziecie mogli go zamó-
wiç w fundacji, tak b´dzie taniej. Potem dopasowaç ten typowy projekt do swojego terenu, wnieÊç do niego
swoje poprawki, podzieliç si´ nim z innymi grupami inicjatywnymi. Udane propozycje zostanà przyj´te i ko-
niec koƒców stworzymy wspólny projekt. 

Po czwarte: po zakoƒczeniu pracy nad projektowaniem zasiedlenia, w którym mogà braç udzia∏ nie tylko
specjaliÊci, ale i przyszli mieszkaƒcy, otrzymacie doskona∏y projekt, ogólny rysunek, na którym b´dà zazna-
czone poszczególne dzia∏ki o powierzchni nie mniejszej ni˝ jeden hektar. Ka˝demu powinna oficjalnie zostaç
nadana dzia∏ka w wyniku losowania. Akt w∏asnoÊci powinien byç potwierdzony notarialnie na nazwisko w∏a-
Êciciela dzia∏ki, a nie na spó∏dzielni´, jak to by∏o w hinduskim Aurowilu. 

I tak stoisz na swojej dzia∏ce, na swoim hektarze, jest to wasz majàtek rodzinny, miejsce, gdzie wasi po-
tomkowie b´dà si´ rodziç i mieszkaç, wspominaç dobrym s∏owem za∏o˝yciela rodu, a byç mo˝e b´dà mu
czyniç wymówki za niektóre b∏´dy pope∏nione przy zagospodarowywaniu tego miejsca. A zaprojektowanie
ca∏oÊci, wszystkiego, co b´dzie na dzia∏ce, teraz zale˝y tylko od was: gdzie zasadzicie rodowe drzewo, dàb
czy cedr, rosnàcy do pi´ciuset pi´çdziesi´ciu lat, który b´dzie oglàdaç dziewi´ç pokoleƒ waszych potomków,
wspominajàc was. Gdzie zadecydujecie wykopaç staw, wysadziç sad i niedu˝y zagajnik leÊnych drzew, wy-
budowaç dom i ustawiç klomby. A jaki zrobicie ˝ywy p∏ot wokó∏ swojej osady? Mo˝e w∏aÊnie taki, jak opisy-
wa∏a Anastazja, albo byç mo˝e jeszcze bardziej bajeczny i funkcjonalnie korzystniejszy ni˝ opisany przeze
mnie w poprzedniej ksià˝ce. A zaczàç budowaç to wszystko mo˝na ju˝ teraz. Jeszcze przed otrzymaniem
dokumentów nabycia ziemi, przed powstaniem grupy inicjatywnej grono zwolenników twoich poglàdów mo˝e
w swojej wyobraêni zaczàç budow´ od przemyÊlenia ka˝dego zakàtka waszej przysz∏ej osady. Nale˝y pa-
mi´taç, ˝e wybudowany przez was dom, nawet wyjàtkowo mocny, postoi sto lat i rozpadnie si´ ze staroÊci.
A wprowadzone przez was ˝ywe elementy b´dà si´ udoskonalaç, wzmacniaç i rozrastaç przez wieki, mo˝e
nawet przez tysiàclecia, przekazujàc ˝ywà myÊl waszym potomkom. 

Budowaç mo˝na ju˝ teraz, i to nie tylko w myÊlach. Ju˝ dziÊ mo˝na wysiaç w doniczkach i postawiç na pa-
rapecie nasiona przysz∏ych wielkich, rodowych drzew waszej osady. Pewnie, ˝e mo˝na kupiç sadzonki
w specjalnych szkó∏kach albo wykopaç m∏ode p´dy bez uszczerbku dla lasu, tam, gdzie wr´cz nale˝y prze-
rzedziç g´sto rosnàce roÊliny. Owszem, mo˝na, ale myÊl´, ˝e Anastazja ma racj´: najlepiej wyhodowaç je
samemu, zw∏aszcza jeÊli ta sadzonka jest waszym przysz∏ym rodowym drzewem. Sadzonka ze szkó∏ki to jak
dziecko z sierociƒca. Po drugie, powinno si´ wyhodowaç nie jednà sadzonk´, ale kilka ró˝nych. Zanim wsa-
dzicie nasionko do doniczki, powinniÊcie je nasyciç informacjà o sobie. 

Zdaj´ sobie spraw´, ˝e aby pokonaç ró˝ne bariery urz´dnicze, które mogà powstawaç w niektórych regio-
nach, niezb´dne jest poparcie w∏adz. A jeÊli nie poparcie, to chocia˝by brak oporu. Niezb´dna jest okreÊlona
polityka rzàdu. ˚eby nie siedzieç z za∏o˝onymi r´kami i czekaç, a˝ choçby jedna z rzàdzàcych partii dojrzeje
do okazania wsparcia dla projektu W∏adimirskiej Fundacji “Anastazja”, jej twórcy opracowali projekt ustawy
nowej partii, partii u˝ytkowników ziemi. T´ nowà spo∏ecznà organizacj´ nazwali “Stworzenie”. 

W jej statucie, który oczywiÊcie jeszcze nale˝y omówiç i dopracowaç, jest jeden, moim zdaniem, najwa˝-
niejszy punkt: “Ka˝dej rodzinie paƒstwo powinno daç do˝ywotnio jeden hektar ziemi dla zorganizowania w∏a-
snej rodowej osady”. 

Ten ruch jest jeszcze m∏ody i nikt nim nie kieruje, myÊl´ jednak, ˝e z czasem doÊwiadczeni politycy zdolni
b´dà przyjàç odpowiednie stanowisko wobec tego ruchu na poziomie polityki paƒstwa. Na razie funkcje
“Stworzenia” mieszczà si´ w organizacji centrum informacyjnego. W miar´ finansowych mo˝liwoÊci zacznie
funkcjonowaç oddzia∏ prawny, a na razie prace “Stworzenia” wykonuje sekretariat W∏adimirskiej Fundacji Kul-
tury “Anastazja”. Regionalne grupy inicjatywne mogà osiàgnàç wi´ksze sukcesy, otrzymawszy wsparcie od
miejscowej administracji. Jest to mo˝liwe, jeÊli administracja dostrze˝e wielkie korzyÊci dla regionu. I te ko-
rzyÊci trzeba im ju˝ teraz wskazaç. One bowiem istniejà i sà znaczàce. Spróbujcie zorganizowaç omówienie
projektu w miejscowej prasie i niech specjaliÊci ekolodzy, ekonomiÊci, socjolodzy wypowiedzà swoje zdanie
na temat wp∏ywu danego projektu na konkretny, wasz, region. 

Ze swojej strony, ˝eby chocia˝ w jakiÊ sposób dopomóc w nadawaniu ziemi dla organizowania rodowych
osad, postanowi∏em wystosowaç list otwarty do Prezydenta Rosji. 
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LIST OTWARTY 

Do Prezydenta Rosji W∏adimira Putina od obywatela Rosji W∏adimira Megre

Szanowny Panie Prezydencie! MyÊl´, ˝e w∏aÊnie naszemu pokoleniu bardzo si´ powiod∏o, poniewa˝ jest
nam dana mo˝liwoÊç rozpocz´cia budowy szcz´Êliwego, kwitnàcego paƒstwa, mocno chronionego przed ze-
wn´trznym agresorem, wewn´trznymi konfliktami i rozbojem. Paƒstwa, w którym b´dà ˝y∏y w dostatku szcz´-
Êliwe rodziny. Nasze pokolenie nie tylko b´dzie mog∏o zaczàç budow´ wspania∏ego kraju, ale i samo zdà˝y
w nim pomieszkaç, jeÊli dzier˝àcy w∏adz´ b´dà mieli dobrà wol´ wydania ka˝dej rodzinie jednego hektara zie-
mi dla urzàdzenia na nim swojego rodowego majàtku. Z pozoru zwyk∏y czyn wywo∏uje twórczy poryw ludzi
z ró˝nych warstw spo∏eczeƒstwa ku budowie. Ziemi´ powinno si´ nadaç za darmo i do˝ywotnio z prawem
przekazania dalszym pokoleniom. Produkcja w rodowych osadach nie powinna byç obcià˝ona ˝adnmi podat-
kami. 

Czy nie uwa˝a Pan, Panie Prezydencie, ˝e sytuacja jest anormalna i nielogiczna? 
Niby ka˝dy Rosjanin ma Ojczyzn´, ale gdzie jest ten jego w∏asny kawa∏ek Ojczyzny, nikt wskazaç nie po-

trafi. JeÊli ka˝da rodzina go otrzyma i zmieni w kwitnàcy, rajski zakàtek, to i wielka Ojczyzna stanie si´ wspa-
nia∏a.

Dzisiejsze plany rozwoju paƒstwa nie wywo∏ujà w ludziach ch´ci tworzenia, poniewa˝ nie wiadomo, gdzie
i do jakiej przysz∏oÊci nas one zaprowadzà. Budowanie demokratycznego, ekonomicznie rozwini´tego paƒ-
stwa na wzór paƒstw zachodnich wi´kszoÊç mieszkaƒców intuicyjnie odrzuca. I myÊl´, ˝e nie bez przyczyny
tak si´ dzieje. JeÊli pomyÊleç rozsàdnie, to dlaczego my, ka˝dy z osobna i wszyscy razem, mamy marnowaç
nasze wysi∏ki, ˝eby w koƒcu zbudowaç paƒstwo, w którym b´dà kwit∏y narkomania, prostytucja i przest´p-
czoÊç? Przecie˝ to wszystko ma miejsce w∏aÊnie na Zachodzie. 

KiedyÊ uwa˝ano, ˝e wysoko rozwini´te paƒstwa produkujà olbrzymià iloÊç artyku∏ów spo˝ywczych, ale te-
raz si´ wyjaÊnia, ˝e ta obfitoÊç zosta∏a osiàgni´ta za pomocà chemicznych dodatków do gleby, trujàcych opry-
sków, a tak˝e dzi´ki produkcji genetycznie modyfikowanej ˝ywnoÊci. Zauwa˝yliÊmy, ˝e importowane produk-
ty spo˝ywcze przegrywajà, je˝eli chodzi o smak, z naszymi. W Niemczech na przyk∏ad ch´tnie kupujà ziem-
niaki pochodzàce z Rosji i z Polski. 

W wielu paƒstwach w∏adze zmartwione takim stanem produktów spo˝ywczych ju˝ uchwali∏y ustaw´ o ich
znakowaniu. Stosowanie produktów spo˝ywczych powsta∏ych w wyniku modyfikacji genetycznej coraz cz´-
Êciej wywo∏uje niepokój naukowców. 

Ameryka i Niemcy sà pierwsze na liÊcie chorób nowotworowych przypadajàcych na osob´. Czy powinni-
Êmy podà˝aç ich torem? MyÊl´, ˝e taka droga dla ma∏o kogo b´dzie natchnieniem. PogodziliÊmy si´ jednak
z propagandà importowanych towarów i zachodniego obrazu ˝ycia. ZgodziliÊmy si´ na powstawanie coraz to
nowych chorób, na picie butelkowanej wody ze sklepu, na to, ˝e liczba mieszkaƒców Rosji zmniejsza si´ co
roku o siedemset pi´çdziesiàt tysi´cy. Wszystko tak jak u nich. 

W wysoko rozwini´tych paƒstwach przecie˝ te˝ spada liczba urodzeƒ. Nieraz s∏ysza∏em od ludzi mieszka-
jàcych w tamtych paƒstwach o ich nadziejach zwiàzanych z tym, ˝e Rosja jest na etapie poszukiwaƒ i ko-
niecznie powinna znaleêç swój tor rozwoju, aby wskazaç Êwiatu szcz´Êliwy obraz ˝ycia. 

Panie Prezydencie, jestem pewien, ˝e proponowano Panu do wyboru ró˝ne programy rozwojowe paƒstwa.
JeÊli ta propozycja poÊród innych wyda si´ Panu wàtpliwa, to prosz´ zaaprobowaç jà jako eksperyment w re-
gionach, których gubernatorzy zauwa˝à w niej ziarnko prawdy... 

Dok∏adniej t´ propozycj´ omówiono w ksià˝kach z serii Dzwoniàce Cedry Rosji, których jestem autorem.
Trudno sobie wyobraziç, ˝eby móg∏ Pan, znajdujàc si´ w nat∏oku spraw urz´dowych, przeczytaç je osobiÊcie.
Natomiast odpowiedni urz´dnicy ju˝ si´ z nimi zapoznali i wydali swój werdykt. Stwierdzili, ˝e ksià˝ki te zro-
dzi∏y nowà religi´, która si´ rozprzestrzenia w Rosji z pr´dkoÊcià leÊnego po˝aru. Taka opinia pojawia si´ rów-
nie˝ w prasie. Je˝eli o mnie chodzi, taki wniosek by∏ dla mnie nie lada zaskoczeniem. Owszem, wypowiada-
∏em si´ w ksià˝kach o swoim stosunku do Boga, ale nigdy nie myÊla∏em o stworzeniu jakiejÊ religii. Pisa∏em po
prostu ksià˝ki o niezwykle pi´knej pustelnicy z syberyjskiej tajgi. I o jej natchnionym marzeniu o wspania∏ej
przysz∏oÊci. Z powodu burzliwej reakcji ludzi o ró˝nym statusie spo∏ecznym i popularnoÊci ksià˝ek w Rosji i za
granicà mogà byç one odbierane jako religia. Jednak moim zdaniem przyczyna tkwi w czym innym. Idee, filo-
zofia, màdroÊç syberyjskiej pustelnicy i j´zyk, którym si´ ona pos∏uguje, porusza ludzkie dusze. Przypusz-
czam, ˝e analitycy jeszcze d∏ugo nie znajdà konsensusu co do tego, kim jest Anastazja i jakie znaczenie ma-
jà ksià˝ki z jej wypowiedziami, jak okreÊliç reakcje na nie. 
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Niech sobie sami to rozstrzygnà. Tylko ˝eby nie zagubi∏y si´ w tych rozwa˝aniach konkretne pomys∏y, któ-
re proponuje Anastazja. 

Panie Prezydencie, aby si´ przekonaç, jakie efekty przyniesie ta propozycja, mo˝na przeprowadziç ekspe-
ryment. Nie zwracajàc uwagi na to, kim sà Anastazja lub W∏adimir Megre. Mo˝na go przeprowadziç na prost-
szych stwierdzeniach. 

Po pierwsze: uwa˝am, ˝e pracownikom waszego aparatu w∏adzy nie b´dzie ci´˝ko zleciç odpowiedniemu
instytutowi naukowemu przeprowadzenie nieskomplikowanego badania efektywnoÊci propozycji Anastazji do-
tyczàcej oczyszczenia ze smogu powietrza w wielkich miastach. Istota tej propozycji zosta∏a opisana w mojej
pierwszej ksià˝ce. 

Po drugie: trzeba zleciç badanie oleju z orzecha syberyjskiego cedru jako lekarstwa i Êrodka ogólnie
wzmacniajàcego odpornoÊç. Informacja staro˝ytnych êróde∏ i nowoczesne badania naukowców Tomskiego
Uniwersytetu poÊwiadczajà stwierdzenia Anastazji, i˝ ten naturalny produkt, pod warunkiem dotrzymania od-
powiedniej technologii produkcji, jest na Êwiecie jednym z najbardziej efektywnych Êrodków leczenia szerokiej
gamy chorób. 

Na ca∏ym Êwiecie nie ma wi´kszej ni˝ na Syberii plantacji dajàcych p∏ody cedrów. Bud˝et paƒstwa móg∏by
zyskaç znaczne dochody z dostaw produktów na rynki krajowe oraz ze sprzeda˝y na rynku mi´dzynarodo-
wym. Powinien powstaç paƒstwowy program dotyczàcy wykorzystania roÊlin dziko rosnàcych na Syberii. 

Program, który przewidywa∏by nie organizacj´ du˝ych przedsi´biorstw, lecz rozpowszechnienie sieci ma-
∏ych zak∏adów z zaanga˝owaniem ludzi z oddalonych syberyjskich regionów. Do realizacji tego projektu nie sà
potrzebne wielkie nak∏ady, niezb´dna jest jedynie decyzja rzàdu, która pozwoli∏aby na d∏ugoterminowà dzier-
˝aw´ tajgowych u˝ytków ich mieszkaƒcom. 

Ogólnie rzecz ujmujàc, Panie Prezydencie, ˝ycie nieuchronnie nawet na pierwszy rzut oka poÊwiadcza
stwierdzenia Anastazji. OsobiÊcie jestem przekonany o wspania∏ej przysz∏oÊci naszego paƒstwa. Pytanie po-
lega na tym, czy ˝yjàcy dzisiaj b´dà jej tworzenie przyspieszaç, czy hamowaç. Szczerze ˝ycz´ Panu, Panie
Prezydencie, oraz nam wszystkim ˝yjàcym wspó∏czeÊnie, ˝ebyÊmy byli twórcami wspania∏ej przysz∏oÊci. 

Z wyrazami szacunku W∏adimir Megre 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zaanga˝owa∏em si´ w projekt Anastazji. Chcia∏oby si´ o nim mówiç i myÊleç codziennie. Pragnà∏em za
wszelkà cen´ chroniç go przed drwinami, rozwiaç wàtpliwoÊci sceptyków. Opowiada∏em o nim czytelnikom na
konferencji w Gelend˝yku, w Moskwie w Domu Literackim. Wi´kszoÊç tam obecnych, a by∏o oko∏o dwóch ty-
si´cy ludzi z ró˝nych paƒstw by∏ego Zwiàzku Radzieckiego oraz z zagranicy, wyrazi∏a zainteresowanie i pod-
trzyma∏a ten projekt. Jednak ja chc´ tu przedstawiç g∏ówne pytania i uwagi wàtpiàcych oraz swoje odpowiedzi
na nie, które bazujà na stwierdzeniach Anastazji oraz na moich w∏asnych doÊwiadczeniach i informacjach,
które uda∏o mi si´ zebraç. 

Pytanie: W nowoczesnym Êwiecie ekonomia paƒstwa nie mo˝e istnieç poza Êwiatowym systemem ekono-
micznym. Nowoczesne procesy ekonomiczne Êwiadczà o koniecznoÊci tworzenia du˝ych struktur przemys∏o-
wych, opanowania specjalistycznej wiedzy na temat zasad nowoczesnego rynku, jego struktury prioryteto-
wych kierunków kana∏ów finansowych. Czuje si´, ˝e nie posiada pan ekonomicznego wykszta∏cenia. Pana
propozycja k∏adzie nacisk na ma∏e przedsi´biorstwa, co z kolei mo˝e odwróciç uwag´ od tego, co najwa˝niej-
sze, i zachwiaç ekonomià paƒstwa. 

Odpowiedê: Ekonomicznego wykszta∏cenia faktycznie nie mam. Natomiast w tym, ˝e wielkie koncerny
i przedsi´biorstwa odgrywajà du˝à rol´ w ekonomii paƒstwa, ca∏kowicie si´ z panem zgadzam. MyÊl´, i pan
te˝ si´ z tym zgodzi, ˝e du˝y zak∏ad jest dla paƒstwa ekonomicznie korzystny tylko wtedy, kiedy pracuje i pro-
dukuje cieszàce si´ powodzeniem towary. Kiedy wielkie przedsi´biorstwa upadajà, a takie przypadki nie sà
rzadkoÊcià zarówno w naszym paƒstwie, jak i w innych, to przynoszà straty. Wtedy paƒstwo musi p∏aciç “kuro-
niówki”, a setki ludzi, otrzymujàcych mizerne zapomogi, jest zmuszonych do ˝ycia w n´dzy. Oni nie wiedzà,
co majà robiç, sà nauczeni ˝yç tylko z pracy w swoim przedsi´biorstwie. W∏aÊnie w takiej sytuacji mogliby wy-
korzystaç wolny czas do intensywniejszej pracy w swoim gospodarstwie. 

Rodowe majàtki to nie tylko miejsce przyjemnego sp´dzania czasu, zamieszkania. One równie˝ mogà si´
staç dobrym miejscem pracy, która daje wi´cej dochodu ni˝ praca w wielu du˝ych przedsi´biorstwach. A co
dotyczy paƒstwa w ogóle, to jest ono stworzone nie tylko z ma∏ych przedsi´biorstw i du˝ych koncernów, ale
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jego najwa˝niejszym elementem sà w∏aÊnie rodziny. 
Osada dla ka˝dej rodziny mo˝e staç si´ fundamentem, ubezpieczeniem od wszelkich mo˝liwych ekono-

micznych kataklizmów w paƒstwie. MyÊl´, i˝ nie ma nic z∏ego w tym, ˝e ka˝da rodzina b´dzie w stanie zabez-
pieczyç si´ przed n´dzà. Uwa˝am równie˝, ˝e wolnoÊç osobista nie jest mo˝liwa bez niezale˝noÊci ekono-
micznej. Mieszkajàca nawet w najnowoczeÊniejszym miejskim mieszkaniu rodzina robotników nie mo˝e byç
wolna. Jest uzale˝niona od pracodawcy wyznaczajàcego pensj´, od gospodarki komunalnej dostarczajàcej
(lub nie) ciep∏o, energi´, wod´, od cen us∏ug i produktów spo˝ywczych. Ona jest niewolnikiem tego wszystkie-
go, a dzieci w takiej rodzinie te˝ si´ rodzà ze zniewolonym umys∏em! 

Pytanie: Rosja jest industrialnie rozwini´tym paƒstwem oraz mocnym, jàdrowym mocarstwem i tylko pod
takim warunkiem mo˝e zapewniç bezpieczeƒstwo swoim obywatelom. A jeÊli wszyscy mieszkaƒcy zacznà si´
zajmowaç tylko uprawà ziemi, to Rosja przekszta∏ci si´ w paƒstwo rolnicze i stanie si´ bezbronna wobec agre-
sora. 

Odpowiedê: Nie myÊl´, ˝e wszyscy od razu zgodzà si´ na zajmowanie wy∏àcznie swoimi dzia∏kami. Proces
ten b´dzie przebiega∏ stopniowo, wi´c sytuacja b´dzie naturalnie regulowana. Si∏a paƒstwa zale˝y nie tylko
od posiadanej iloÊci g∏owic jàdrowych, ale tak˝e od ogólnej sytuacji ekonomicznej, której elementem jest rów-
nie˝ wystarczalnoÊç i jakoÊç produktów ˝ywnoÊciowych. JeÊli brakuje w paƒstwie niezb´dnej dla ludzi ˝ywno-
Êci, to jest ono zmuszone wyprzedawaç swoje zasoby naturalne i swojà broƒ, dajàc tym samym si∏´ potencjal-
nemu przeciwnikowi. 

Ten zaproponowany projekt jest w stanie wzmocniç poziom ekonomiczny paƒstwa, a w rezultacie umo˝li-
wiç sukcesywnà prac´ naukowà, rozwój przemys∏u, utrzymywaç zdolnoÊç bojowà armii. I to b´dzie mia∏o
miejsce w niedalekiej przysz∏oÊci. Wprowadzenie takiego obrazu ˝ycia na szerokà skal´, jestem o tym prze-
konany, na pewno wzbudzi zainteresowanie wielu obywateli innych paƒstw, w tym równie˝ nieprzyjaznych
wobec nas na dzieƒ dzisiejszy. Tam te˝ ludzie zechcà urzàdzaç swoje ˝ycie tak jak wielu Rosjan. Poczàtek
realizacji projektu w ró˝nych paƒstwach pos∏u˝y za poczàtek pokojowego wspó∏istnienia narodów. 

Pytanie: Owszem, jak najbardziej, coÊ takiego mo˝na zrealizowaç w spokojnych regionach kraju. Czy jed-
nak nie wydaje si´ panu naiwne, ˝e realizacja projektu jest mo˝liwa w takiej naprawd´ bandyckiej republice,
jakà jest Czeczenia? 

Odpowiedê: Znaczne obni˝enie napi´cia spo∏ecznego, zw∏aszcza w tak zwanych zapalnych punktach, oraz
ca∏kowite ustàpienie konfliktów nie wydaje mi si´ naiwne, ale wr´cz absolutnie realne. JeÊli wziàç na przyk∏ad
Kaukaz i jego najczulszy punkt, Czeczeni´, to na dzieƒ dzisiejszy wszyscy zrozumieli i mówià o tym w prasie,
˝e podstawà konfliktów jest walka niewielkiej grupy o w∏adz´, kontrol´ nad polami naftowymi, o w∏adz´ i o pie-
niàdze. Taki stan jest charakterystyczny dla wi´kszoÊci zapalnych punktów, a tak˝e dla konfliktów wszystkich
czasów. Dlaczego wi´c do dzia∏aƒ wojennych w Czeczenii zosta∏a wciàgni´ta wi´ksza liczba mieszkaƒców
Czeczenii, a zw∏aszcza m´˝czyêni? 

W Czeczenii istnia∏y setki nielegalnych rafinerii nale˝àcych do ma∏ej grupy osób. W tych rafineriach praco-
wa∏y dziesiàtki tysi´cy miejscowych. Przy próbach zalegalizowania i doprowadzenia do porzàdku ludzie stali
si´ bezrobotni, a co za tym idzie, rodziny zosta∏y bez Êrodków do ˝ycia. Ta cz´Êç mieszkaƒców sta∏a po stro-
nie bojowników, praktycznie broniàc tylko swoich miejsc pracy i mo˝e nawet mizernego, ale dobrobytu swojej
rodziny. A do tego jeszcze, jak wiadomo, nie za darmo, bo za uczestnictwo w bojówkach otrzymujà nieporów-
nanie wi´kszà od “kuroniówki” nagrod´. 

W rezultacie dla wi´kszoÊci zwyk∏ych bojowników uczestnictwo w walce po stronie terrorystów jest takà sa-
mà pracà jak praca policjanta lub oficera w rosyjskiej armii, tyle ˝e bardziej op∏acalnà. Dlatego w∏aÊnie zaprze-
stanie dzia∏aƒ bojowych wielu uczestników uwa˝a za koniec dobrobytu dla swojej rodziny. To w jaki sposób
mo˝na zlikwidowaç bezrobocie w Czeczenii, je˝eli nie potrafiliÊmy tego zrobiç w ani jednym, nawet najbar-
dziej pomyÊlnym regionie? Mo˝na za∏o˝yç, ˝e rzàd przeznaczy dla Czeczenii olbrzymie Êrodki i zacznie budo-
waç wszelkie mo˝liwe przedsi´biorstwa, aby daç prac´ ka˝demu, kto jej potrzebuje. Tylko ˝e przy tym po-
wstanie jeszcze jeden problem – wysokoÊç pensji. JeÊli podnieÊç jà specjalnie dla Czeczeƒców, to ca∏a Rosja
b´dzie pracowaç tylko na nich, poniewa˝ pieniàdze na to by∏yby Êciàgane od podatników. Ale i w takim wy-
padku wi´ksza cz´Êç nie trafia∏aby zgodnie z przeznaczeniem, bowiem do tej pory nie rozwiàzano problemu
dostarczania Êrodków przeznaczonych dla potrzebujàcych. W rezultacie u nas b´dzie to samo przy znacznym
zwi´kszeniu kosztów. 

Republika Czeczenii jest bardzo dobrym regionem rolniczym. Wyobraêmy sobie, ˝e dzia∏a ju˝ w naszym
paƒstwie ustawa o mieniu ziemskim. Wyobraêmy sobie, ˝e paƒstwo chroni rodzinne osady od wszelkich za-
machów na ich prawa. Rodzina Czeczeƒców otrzyma∏aby wtedy swojà rodzinnà ziemi´, gdzie ca∏a wyprodu-
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kowana przez nià ˝ywnoÊç by∏aby wy∏àcznie jej w∏asnoÊcià i w∏asnoÊcià przysz∏ych jej pokoleƒ, zabezpiecza-
jàc przed biedà i ˝yciem pod ostrza∏em. Staliby si´ nie wygnaƒcami, lecz mieszkaƒcami rajskich zakàtków,
przez nich samych urzàdzonych w∏asnych ma∏ych Ojczyzn. Jestem pewien, ˝e taka rodzina nie b´dzie prze-
ciwstawiaç si´ paƒstwu, które umo˝liwi jej takie ˝ycie, lecz b´dzie go broniç z wi´kszym zapa∏em ni˝ ten, z ja-
kim teraz mu si´ przeciwstawia. B´dzie broniç swojego paƒstwa z takà samà zaci´toÊcià, z jakà broni∏aby
swego rodzinnego gniazda. B´dzie k∏ad∏a kres wszelkim próbom podjudzania do podzia∏u takiego paƒstwa
i dyskryminacji rasowej. 

Jestem przekonany, ˝e po przeprowadzeniu na wystarczajàcà skal´ akcji organizowania podobnych osie-
dli na terytorium Czeczenii, nawet jako eksperymentu, ten zapalny rejon pod nazwà Czeczenia przemieni si´
w jeden z najbardziej bezpiecznych regionów Rosji, stanie si´ jednym ze znaczàcych duchowych centrów na
ziemi. I wszystko zmieni si´ wtedy o sto osiemdziesiàt stopni. Kiedy Anastazja mówi∏a o czynnikach likwidujà-
cych przest´pczoÊç, te˝ by∏o mi ci´˝ko od razu zrozumieç i uwierzyç. Jednak ˝ycie póêniej i tak potwierdzi∏o
s∏usznoÊç jej s∏ów. A co dotyczy Czeczenii.. 

Na konferencj´ czytelników do Gelend˝yka przyjecha∏o ponad tysiàc osób z ró˝nych regionów Rosji. Naj-
bardziej mnie porazi∏a obecnoÊç delegacji z Czeczenii, bo w∏aÊciwie nie wystosowuje si´ na t´ konferencj´
˝adnych zaproszeƒ. Czeczeƒcy przyjechali sami z siebie. Z niektórymi z nich póêniej rozmawia∏em. 

Teraz rozmawiamy o Czeczenii, a czy w innych rejonach nie ma przest´pczoÊci? Bez wàtpienia jest, we
wszelkich mo˝liwych przejawach. Jednà z przyczyn rodzàcych przest´pczoÊç jest bezrobocie, sytuacja, która
nie pozwala na zaadaptowanie si´ w spo∏eczeƒstwie by∏ych wi´êniów. Projekt Anastazji pozwala na pokona-
nie równie˝ i tego problemu. 

Pytanie: Gdyby w Rosji dawaç ka˝dej rodzinie po hektarze, to nie wystarczy ziemi dla wszystkich, a ju˝ na
pewno nie starczy dla nowego, rodzàcego si´ pokolenia. 

Odpowiedê: Bardziej bolesnym problemem jest to, ˝e nie ma komu obrabiaç ziemi. Mam na uwadze nie tyl-
ko nieu˝ytki, ale równie˝ ziemi´ ornà. A co dotyczy nowego pokolenia, to ubolewam, ˝e wcià˝ rocznie umiera
wi´cej osób, ni˝ si´ rodzi. Zgodnie ze statystykà, ludnoÊç Rosji co roku zmniejsza si´ o siedemset pi´çdzie-
siàt tysi´cy. Problem teraz jest tego rodzaju, ˝eby w ogóle powsta∏o nowe pokolenie. 

Poczàtkowo te˝ mia∏em iluzoryczne wyobra˝enie, ˝e rodzina lub osoba samotna mieszkajàca, powiedzmy,
w bloku zajmujà mniej ziemi ni˝ cz∏owiek posiadajàcy w∏asny dom z ogrodem. Wszystko okaza∏o si´ nie tak
oboj´tne, kto i na którym pi´trze mieszka, codziennie u˝ywa tego wszystkiego, co roÊnie na ziemi. ˚eby to
wszystko mu dostarczyç, wykorzystuje si´ drogi, maszyny, magazyny, sklepy, a one równie˝ zajmujà ziemi´.
W rezultacie wi´c ka˝demu cz∏owiekowi przez ca∏y czas s∏u˝y jego kawa∏ek ziemi. S∏u˝y bez wzgl´du na to,
˝e cz∏owiek go porzuci∏ i wcale o nim nie myÊli. 

Owszem, nie uda∏o si´ odpowiedzieç na to pytanie, opierajàc si´ na konkretnych liczbach. Ale póêniej je
znalaz∏em i mog´ teraz przedstawiç je paƒstwu w tej ksià˝ce. 

Mo˝na podaç szczegó∏owe dane statystyczne o ziemi naszego paƒstwa, lecz one sà ˝a∏osne. Umieszcz´
je na koƒcu ksià˝ki.

Teraz, zapoznawszy si´ z danymi statystycznymi, mog´ stwierdziç z ca∏à pewnoÊcià: projekt Anastazji jest
w stanie zahamowaç istniejàce bachanalie z zasobami ziemi w naszym paƒstwie. Na dzieƒ dzisiejszy jest je-
dynym efektywnym i realnym projektem. Przewiduje odrodzenie urodzajnoÊci gleby za pomocà naturalnych
przyrodniczych procesów. Nie wymaga on dodatkowych nak∏adów paƒstwowych, a przy tym rozwiàzuje pro-
blem ekologii, uchodêców, bezrobocia. Likwiduje problemy, które stwarzamy swoim dzieciom naszym odno-
szeniem si´ do ziemi. 

Je˝eli istnieje w przyrodzie bardziej efektywny i realny projekt do zrealizowania, to niech ktoÊ go obwieÊci.
Do tej pory okreÊlone struktury wymagajàjedynie wielkich pieni´dzy na odbudow´ rolnictwa starym sposo-
bem. Tylko takich pieni´dzy w kraju nie ma. A najbardziej smutne jest to, ˝e je˝eli pozyska si´ Êrodki z kredy-
tów zagranicznych, to zacznà truç ziemi´ chemicznymi nawozami, jeszcze bardziej paskudzàc gleb´, bo prze-
cie˝ nie mamy odpowiedniej iloÊci obornika. 

Pieniàdze póêniej trzeba oddaç z odsetkami, a stan ziemi pogorszy si´ jeszcze bardziej. Problem ten spad-
nie na barki dorastajàcego pokolenia. Dam z siebie wszystko, aby obroniç projekt Anastazji. OczywiÊcie tajgo-
wa pustelnica nie jest autorytetem dla wi´kszoÊci urz´dników, a ja nie jestem specjalistà agronomem i b´dzie
mi trudno udowadniaç przemàdrza∏ym politykom efektywnoÊç tego projektu. Lecz i tak b´d´ dzia∏a∏ na wszyst-
kie mo˝liwe, dost´pne sposoby. B´d´ równie˝ wdzi´czny czytelnikom, którzy znajàc si´ na zawi∏oÊciach me-
chanizmów paƒstwowych, b´dà mogli bardziej profesjonalnie wyt∏umaczyç m´˝om stanu efektywnoÊç projek-
tu Anastazji. Byç mo˝e ksià˝ka ta trafi do struktur w∏adzy, które zdolne sà rozwiàzaç takie zadania, dlatego
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jeszcze raz zwracam si´ do czytelników jak z apelem w imieniu wszystkich ch´tnych. Nie wiem, ilu ich b´dzie,
ale jestem pewien, ˝e b´dà ich miliony. I w ich imieniu zwracam si´ z proÊbà: 

Rozwià˝cie problem ziemi na poziomie paƒstwowym i nieodp∏atnie przydzielcie ka˝dej ch´tnej rodzinie po
hektarze ziemi. Dajcie ka˝dej rodzinie mo˝liwoÊç urzàdzenia swojej rodzinnej osady. Uszlachetnijcie jà i z mi-
∏oÊcià doglàdajcie swojego kawa∏ka Ojczyzny, a wówczas ca∏a Ojczyzna b´dzie pi´kna i szcz´Êliwa, ponie-
wa˝ sk∏ada si´ ona z tych ma∏ych kawa∏ków. 

Pytanie: W wielu regionach naszego kraju jest skomplikowana sytuacja ekologiczna, mo˝na powiedzieç, ˝e
wr´cz tragiczna. Czy nie lepiej by∏oby najpierw skupiç si´ na polepszeniu ogólnej sytuacji ekologicznej, tak jak
to robi wi´kszoÊç instytucji zajmujàcych si´ problemami Êrodowiska, a dopiero póêniej zajàç si´ indywidualny-
mi osadami? 

Odpowiedê: Przecie˝ sami twierdzicie, ˝e sytuacjà ekologicznà zmartwionych jest wiele organizacji, a ona
nadal si´ pogarsza. Czy nie oznacza to, ˝e samo zmartwienie nie wystarcza, skoro sytuacja stale ulega po-
gorszeniu, jest wr´cz katastrofalna? Wyobraêmy sobie pi´kny sad oraz inne drzewa rosnàce tylko w jednej
wspaniale urzàdzonej osadzie, tylko jeden rajski zakàtek o powierzchni jednego hektara. OczywiÊcie jeden
jest niewystarczajàcy dla globalnej zmiany ekologii paƒstwa lub planety. Ale wyobraêmy sobie milion takich
zakàtków i ujrzyjmy ca∏à ziemi´ jako kwitnàcy rajski sad. I tak ka˝dy sam powinien zaczàç urzàdzaç swój ka-
wa∏ek ziemi, byç mo˝e w ten sposób b´dziemy mogli przejÊç od ogólnego zmartwienia do wspólnego, ‘kon-
kretnego dzia∏ania. 

Pytanie: Czy uwa˝a pan, ˝e bezrobotna rodzina mo˝e staç si´ zamo˝najedynie dzi´ki jednemu hektarowi
ziemi? JeÊli pan tak uwa˝a, to dlaczego to si´ nie sprawdza na wsi? Na wioskach ludzie majà ziemi´ i g∏odu-
jà. 

Odpowiedê: To zastanówmy si´ razem nad tym fenomenem. Ale wczeÊniej pozwol´ sobie dodaç coÊ do te-
go pytania. 

Dlaczego miliony ludzi twierdzà, ˝e majàc cztery, pi´ç arów ziemi, czerpià odczuwalnà pomoc, co znacznie
polepsza ich sposób od˝ywiania, a ludzie na wioskach majà dwadzieÊcia, dwadzieÊcia pi´ç arów i mówià, ˝e
g∏odujà i ˝yjà w n´dzy? Dlaczego? Czy nie jest nasz dobrobyt uzale˝niony równie˝ od poziomu myÊlenia?
Wi´kszoÊç ludzi uwa˝a, ˝e dobrze ˝yç mo˝na tylko w mieÊcie, wi´c m∏odzie˝ ucieka z wiosek. MyÊl´, ˝e wina
le˝y w nie tak dalekiej propagandzie, Przypomnijmy sobie zachwalajàce artyku∏y z lat pi´çdziesiàtych i szeÊç-
dziesiàtych: kto by∏ ich bohaterem? Górnicy, drwale, marynarze, lotnicy, Êlusarze... Nawet obrazy miejskich
pejza˝y artyÊci malowali z mnóstwem dymiàcych kominów przemys∏owych gigantów. Czasami pob∏a˝liwie
wspominano równie˝ o rolniku, ale w negatywnym Êwietle ukazywano cz∏owieka uprawiajàcego swojà ziemi´.
Nawet próbowano budowaç na wsi bloki na wzór miastowych, tym samym pozbawiajàc ludzi prywatnego po-
dwórza, zmuszajàc ich do pracy tylko na tak zwanej wspólnej ziemi. W szystko tak jak w hinduskim Aurowilu –
mo˝esz mieszkaç na ziemi i pracowaç na niej, lecz ona nigdy nie b´dzie twoja. A to wszystko w∏aÊnie prowa-
dzi do rozpaczliwych rezultatów. O powszechnej biedzie nowoczesnej wsi, jak i wi´kszoÊci ludzi mówià nie-
przerwanie zarówno politycy, jak i media. Mówi si´ tak wiele, ˝e wr´cz rozpoczyna si´ wmawianie ludziom na
wielkà skal´, i˝ rolnik mo˝e byç tylko biedny. Prawie nie daje si´ przyk∏adu na to, ˝e nasz dobrobyt w wielu
wypadkach zale˝y od nas samych. Dla kogoÊ jest po prostu korzystnie przedstawiaç sytuacj´ w takim Êwietle:
“Nie licz na siebie, tylko ja mog´ ci´ uszcz´Êliwiç”. Tak mówi wielu przywódców duchowych konfesji, wielu po-
lityków, zbierajàc swój elektorat. Kto chce byç biedny, ˝yç w n´dzy, niech wierzy im nadal. A ja chc´ mówiç
nie o tym, jak staç si´ biednym, lecz jak zostaç bogatym. A na pytanie, czy mo˝na ˝yç w dobrobycie, posiada-
jàc swój kawa∏ek ziemi, odpowiadam: mo˝na. Podam konkretny przyk∏ad: 

W 1999 roku mój znajomy, moskiewski przedsi´biorca, przeczytawszy Anastazj´, zaprosi∏ mnie do siebie
w goÊcin´. Zaintrygowa∏ mnie, kiedy powiedzia∏, ˝e mo˝e nakryç stó∏ prawie tak samo, jak robi∏a to Anastazja
w tajdze. Kiedy przyszed∏em do niego, stó∏ by∏ pusty. SiedzieliÊmy, rozmawiajàc, a Andrzej, bo tak mia∏ na
imi´, zerkajàc na zegarek, przeprasza∏ za czyjeÊ spóênienie. Nied∏ugo przyby∏ jego kierowca z dwoma koszy-
kami. Na stole pojawi∏y si´ pomidory, ogórki, chleb i wiele innych produktów. Pokój wype∏ni∏ si´ n´càcymi za-
pachami. Panie w ciàgu kilku minut nakry∏y obficie stó∏. Nie pepsi-col´ piliÊmy, ale wspania∏y, aromatyczny ro-
syjski kwas. Nie piliÊmy francuskiego koniaku, lecz domowe wino z dodatkiem naparu z zió∏. Pomidory i ogór-
ki nie by∏y tak wspania∏e jak te próbowane w tajdze u Anastazji, lecz znacznie smaczniejsze od sprzedawa-
nych na rynkach. “Skàd masz to wszystko?” – spyta∏em ze zdziwieniem i dowiedzia∏em si´ od niego nast´pu-
jàcej rzeczy. Pewnego dnia, gdy Andrzej wraca∏ z Riazania do Moskwy, jego kierowca zatrzyma∏ d˝ipa przy
niewielkim przydro˝nym straganie. Kupi∏ litrowy s∏oik solonych ogórków i s∏oik pomidorów. Zatrzymawszy si´
w niewielkiej kawiarence, postanowili je otworzyç. Odkr´cili kupione s∏oiki i spróbowali. Po obiedzie Andrzej
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kaza∏ swojemu kierowcy zawróciç i jechaç z powrotem do przydro˝nego straganu. Wykupi∏ u starszej kobiety
wszystko, co mia∏a i zaproponowa∏ zawiezienie jej do domu swoim d˝ipem. Kobieta mieszka∏a samotnie
w bardzo starym domku z ma∏ym ogródkiem. Jej posiad∏oÊç znajdowa∏a si´ w ma∏ej wiosce, oddalonej pi´tna-
Êcie kilometrów od drogi. Przedsi´biorczy Ulllys∏ Andrzeja szybko zareagowa∏, a dalej tak si´ to potoczy∏o... 

Andrzej kupi∏ w wiosce na skraju lasu dom z dwoma tysiàcami metrów kwadratowych ziemi, sto dwadzie-
Êcia kilometrów od Moskwy, na ekologicznie czystym terenie. Dom kupi∏ na nazwisko tej kobiety i przedstawi∏
jej umow´, zgodnie z którà zobowiàzywa∏ si´ wyp∏acaç jej co miesiàc trzysta dolarów pensji, a ona w zamian
powinna wyhodowanà w ogrodzie ˝ywnoÊç przekazywaç jego rodzinie, oprócz zu˝ytej przez nià samà. Kobie-
ta nazywa∏a si´ Nadie˝da Iwanowna i szed∏ jej szeÊçdziesiàty drugi rok. Ona nie za bardzo rozumia∏a, nie
zna∏a si´ i nie dowierza∏a dokumentom. Wtedy Andrzej zawióz∏ jà do so∏tysa i poprosi∏, ˝eby przeczyta∏ i wyt∏u-
maczy∏ jej prawnoÊç dokumentów. So∏tys zapozna∏ si´ z dokumentami i rzek∏: “Co ty tracisz, Iwanowna? Prze-
cie˝ nikt nie chce w zamian twojej ruderki. Jak ci si´ nie spodoba, zawsze mo˝esz tam wróciç”. Nadie˝da Iwa-
nowna w koƒcu wyrazi∏a zgod´. 

Ju˝ trzy lata mieszka w porzàdnym domu. Andrzej wynajà∏ pracowników, którzy wywiercili studni´, zrobili
ogrzewanie i kot∏owni´, wykopali i urzàdzili piwnic´. Ca∏e to gospodarstwo ogrodzili p∏otem, dostarczyli ca∏y
niezb´dny inwentarz, kupili koz´, kury, pasz´ i wiele innych rzeczy niezb´dnych w gospodarstwie. 

Przeprowadzi∏a si´ do niej córka z ma∏à wnuczkà. Andrzej po przeczytaniu tego, co pisa∏a Anastazja o ho-
dowaniu jarzyn, sam hoduje sadzonki, natomiast nasionka bierze tylko od Nadie˝dy Iwanowny. Ojciec An-
drzeja, by∏y szef restauracji, a dzisiaj emeryt, wiosnà zawozi sadzonki do Nadie˝dy i ch´tnie pomaga kobie-
tom w gospodarstwie. Nadie˝da Iwanowna i jej córka otrzyma∏y mieszkanie i prac´, rodzina zaÊ Andrzeja,
czyli jego ojciec i on z ˝onà i dwójkà dzieci, jest zaopatrzona przez ca∏e lato w Êwie˝e i faktycznie ekologiczne
owoce i jarzyny, zimà we wspania∏e konfitury i zaprawy, a przez ca∏y rok, je˝eli jest to konieczne, w lecznicze
zio∏a. 

KtoÊ pomyÊli, ˝e podany przeze mnie przyk∏ad jest wyjàtkowy. Nic podobnego! Jeszcze dziesi´ç lat temu,
kiedy by∏em kierownikiem mi´dzyregionalnej wspólnoty przedsi´biorców Syberii, wielu z nich stara∏o si´ zor-
ganizowaç podobnie swoje gospodarstwa pomocnicze, niektórzy dla swojej firmy, inni dla rodziny. Teraz mo-
˝ecie przeczytaç w gazecie og∏oszenia z propozycjà takich us∏ug. Jednak jest jedno “ale”. Trudno znaleêç
osob´ zdolnà pracowaç, a dok∏adniej: umiejàcà robiç to wszystko, co robi Nadie˝da Iwanowna. Je˝eli wi´c
ci´˝ko takà osob´ znaleêç, to przypomnijmy sobie sami, jak nale˝y si´ odnosiç wzgl´dem ziemi. Wymieƒmy
si´ doÊwiadczeniami, jak staç si´ bogatym i szcz´Êliwym na swojej ziemi, a nie jak byç biednym. 

Pytanie: Jestem przedsi´biorcà i te˝ wiem, ˝e wielu zamo˝nych ludzi korzysta z us∏ug mieszkaƒców wsi,
zdolnych umiej´tnie hodowaç i przechowywaç ˝ywnoÊç, która naprawd´ jest smaczniejsza od wyhodowanej
w du˝ych gospodarstwach. Jednak przy rozszerzeniu produkcji na prywatnych dzia∏kach zmniejszy si´ zapo-
trzebowanie. To z czego wtedy b´dzie ˝y∏a rodzina czerpiàca dochody jedynie ze swego hektara ziemi, jeÊli
si´ oka˝e, ˝e wyhodowane pomidory i ogórki nikomu nie b´dà potrzebne? 

Odpowiedê: Na ziemi rosnà nie tylko pomidory i ogórki, lecz wiele innych warzyw. Jednak je˝eli nawet po-
∏owa rodzin b´dzie mia∏a swoje osady, to nie b´dà one w stanie zabezpieczyç popytu na swojà produkcj´
przez najbli˝sze dwadzieÊcia, trzydzieÊci lat, poniewa˝ b´dzie ona potrzebna nie tylko Rosjanom, ale i wielu,
zw∏aszcza bogatym, paƒstwom. Rzecz w tym, ˝e producenci warzyw w wielu paƒstwach tak zafascynowani
sà selekcyjnoÊcià, obróbkà chemicznà roÊlin, ˝e po prostu zniszczyli ich pierwotny stan. Mam na uwadze nie
zewn´trzny wyglàd, ale ca∏à ich zawartoÊç. Je˝eli mówimy o ogórkach lub pomidorach, to mo˝emy si´ sami
o tym przekonaç. Wstàpcie do du˝ego supermarketu, a zobaczycie pi´kne importowane ogórki i pomidory.
Wszystkie sà takiej samej wielkoÊci, pi´kne, czasami nawet z zielonà ga∏àzkà, ale nie majà smaku ani zapa-
chu. To mutanty! To iluzja, atrapa, pozornie tylko przypominajàca to, czym ma byç. Takimi mutantami od˝ywia
si´ dziÊ wi´kszoÊç ludzi na ziemi. To nie ja odkry∏em, lecz piszà o tym zaniepokojeni ludzie w wielu paƒstwach
Zachodu, które uwa˝ane sà za wysoko rozwini´te. Na przyk∏ad w Niemczech jest ustawa, ˝eby zaznaczaç na
etykietach, ˝e wyprodukowane warzywa sà wzbogacone o okreÊlone sk∏adniki, i ci bogatsi unikajà ich kupo-
wania. ˚ywnoÊç wyhodowana w ekologicznych rejonach, z ograniczeniem chemicznych nawozów, jest na Za-
chodzie znacznie dro˝sza. Jednak istniejàcy na Zachodzie system agrarny nie pozwala na wyhodowanie ide-
alnie czystej ekologicznie ˝ywnoÊci. Rolnik na Zachodzie zmuszony jest do korzystania z pracowników, tech-
niki, nawozów chemicznych oraz oprysków. Dà˝y do osiàgni´cia jak najwi´kszych zysków. Za∏ó˝my, ˝e któryÊ
z zachodnich rolników – a ju˝ tacy sà – zapragnie wyhodowaç czystà ˝ywnoÊç, na dodatek stosujàc si´ do
wskazówek Anastazji. JeÊli paƒstwo pami´tacie, opowiada∏a ona, ˝e nie wolno niszczyç ca∏ego zielska, po-
niewa˝ ono równie˝ odgrywa swojà rol´. Za∏ó˝my, ˝e któryÊ z rolników postanowi wyhodowaç takà ˝ywnoÊç.
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Wtedy stanie przed trudnym do rozwiàzania problemem: NASIONA. Selekcja ju˝ swoje zrobi∏a – pierwotnej
odmiany nasion na Zachodzie ju˝ nie ma, W Rosji zresztà te˝ jest ich niewiele. Zw∏aszcza po tym, jak pozwo-
lono na sprzeda˝ importowanych nasion. JeÊli b´dziemy wykorzystywaç nasiona z w∏asnej dzia∏ki, one powo-
li b´dà si´ stara∏y odbudowaç swoje pierwotne w∏aÊciwoÊci, pobraç z ziemi wszystko, co niezb´dne dla cz∏o-
wieka, jednak do ca∏kowitej regeneracji b´dà potrzebne dziesi´ciolecia. W Rosji – byç mo˝e z powodu biedy
i dzi´ki istnieniu wielu ma∏ych, wspomagajàcych gospodarstwwielu ludzi wykorzystuje w∏asne nasiona i w tym
jest ich przewaga, poniewa˝ nied∏ugo op∏aci si´ to po stokroç. Mówimy o nasionach, o tym, ˝e niezb´dna jest
hodowla na ekologicznych terenach, o niestosowaniu chemicznych nawozów. To wszystko prawda, o tym si´
mówi we wszystkich paƒstwach Êwiata. Jednak tylko si´ mówi. Wystarczajàcej iloÊci smacznej i zdrowej ˝yw-
noÊci brakuje przede wszystkim w paƒstwach wysoko rozwini´tych. A to jeszcze nie wszystko. Obróbka! Kon-
serwanty! 

Przy wszystkich wysi∏kach naszego technicznego Êwiata kombinaty o wysokim poziomie technicznym nie
mogà wyprodukowaç takich samych ogórków, kapusty, pomidorów, lepszych smakowo od wyhodowanych
przez wiejskie kobiety. W czym tkwi tajemnica? Pomimo wielkiej màdroÊci ma∏o kto wie, ˝e nie powinno up∏y-
nàç wi´cej ni˝ pi´tnaÊcie minut od Êci´cia pomidora lub ogórka z krzaka do jego zaprawienia. Im krótszy jest
ten czas, tym lepiej. Zachowuje si´ wtedy wspania∏y smak i aromat. To samo dotyczy dodatków, na przyk∏ad
koperku. 

Du˝à rol´ odgrywa woda. Co dobrego mo˝emy otrzymaç, stosujàc chlorowanà, martwà wod´? Gotujemy
jà, wyparzamy s∏oiki, a sà ludzie, którzy biorà êródlanà wod´, dodajà borówek i... Chcecie spróbowaç? Weê-
cie wod´ êródlanà, dodajcie jednà trzecià borówek, a b´dziecie jà pili z przyjemnoÊcià nawet za pó∏ roku. 

Znacznie lepsze sà tak˝e zaprawy na zim´ z owoców i warzyw przygotowywane przez gospodynie domo-
wym sposobem, a o tym, ˝e sà one smaczniejsze nawet od produktów znanych firm, mo˝na si´ samemu
przekonaç, próbujàc obu. Wyobraêmy sobie, ˝e mieszkajàca w swojej osadzie rodzina “zakr´ci∏a” tysiàc litro-
wych s∏oików pomidorów i ogórków. Wysz∏y z tego wy˝szej jakoÊci produkty. Produkty, które nie majà sobie
równych pod wzgl´dem czystoÊci ekologicznej, smaku i jakoÊci. ˚ywnoÊç, którà zapragnie mieç na stole wie-
le ludzi z ró˝nych paƒstw Êwiata, zarówno miliarder z Ameryki, jak i kuracjusze na Cyprze. A na etykietach b´-
dà widnia∏y napisy: “Z osady Iwanowa”, “Z osady Kowalskiego”, “Z osady Nowaka”. 

Pewnie dla producentów zajmowanie si´ sprzeda˝à tysiàca s∏oików to ˝aden interes. JeÊli jednak na osie-
dlu b´dzie, powiedzmy, trzysta osad, to oni “zakr´cà” trzysta tysi´cy s∏oików, a to ju˝ jest dobry interes nawet
dla du˝ej firmy. MyÊl´, ˝e cena jednego s∏oika b´dzie wynosi∏a tyle, ile na dzieƒ dzisiejszy w supermarkecie,
w granicach jednego dolara. Ale kiedy ludzie posmakujà zaprawy z osady, cena podskoczy nawet dziesi´cio-
krotnie. 

Âwie˝e ogórki i pomidory poda∏em tylko jako przyk∏ad, bo jest wiele innych rzeczy, które mogà byç wypro-
dukowane w osadach, na przyk∏ad wino, nalewki z jagód, porzeczek, malin, je˝yn, ze s∏odkiej jarz´biny i wiele
innych. Ich “bukiet” ka˝dy b´dzie komponowa∏ sam, osiàgajàc coraz wi´kszà doskona∏oÊç. I wtedy ˝adne dro-
gie, markowe trunki nie b´dà si´ mog∏y z nimi równaç. Nie ma bowiem na Êwiecie takiego surowca na wino,
jaki mo˝na znaleêç w Rosji. Oprócz tego mo˝na produkowaç wino zgodnie ze starodawnà recepturà, z zasto-
sowaniem zió∏, przygotowywaç lecznicze, witaminizowane nalewki. 

Anastazja mówi, ˝e nied∏ugo za najmodniejszà b´dzie uwa˝ana koszula wyszywana r´cznie, i w tym kie-
runku mo˝na by∏oby pomyÊleç. Równie˝ wyroby z drewna, r´cznie rzeêbione, mo˝na produkowaç zimà w go-
spodarstwach. Ogólnie rzecz bioràc, jest taka ludowa màdroÊç: 

Chcesz byç szcz´Êliwy – to bàdê szcz´Êliwy”. Tak samo mo˝na Powiedzieç: “Chcesz byç bogaty – to bàdê
bogaty”. Najwa˝niejsze, ˝eby nic programowaç si´ na bied´, ale nastawiaç na bogactwo. MyÊleç jak najbar-
dziej racjonalnie o tym, jak staç si´ zamo˝nym, a nie wmawiaç samemu sobie, ˝e tak si´ staç nie mo˝e... 

Pytanie: Anastazja twierdzi, ˝e nowo˝eƒcom znacznie ∏atwiej jest zachowaç mi∏oÊç w opisanej przez pana
osadzie ni˝ w zwyczajnym mieszkaniu. Prosz´ powiedzieç, czy rozmawia∏ pan o tym z psychologami, na-
ukowcami zajmujàcymi si´ problemami rodziny, a jeÊli tak, to co oni mówià na ten temat, dzi´ki czemu tak si´
dzieje? 

Odpowiedê: Nie rozmawia∏em z naukowcami o tym, dzi´ki czemu trwa mi∏oÊç. Nie za bardzo mnie to inte-
resuje. Wa˝ne, ˝e ona nadal kwitnie, a o tym, ˝e tak si´ dzieje, sami mo˝ecie si´ przekonaç, zadajàc sobie
pytanie. Zastanówcie si´, gdzie chcielibyÊcie widzieç swoje dzieci: w mieszkaniu jak w kamiennej grocie czy
w domu otoczonym wspania∏ym ogrodem? 

PomyÊlcie, czym chcielibyÊcie karmiç syna lub wnuki: konserwowanà ˝ywnoÊcià czy Êwie˝ymi, ekologicz-
nymi produktami? I w koƒcu: czy pragniecie widzieç swoje dzieci zdrowe, czy ˝yjàce na rachunek apteki? Za-
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dajcie pytanie m∏odej kobiecie, za którego spoÊród dwóch jednakowo kochanych m´˝czyzn chcia∏aby wyjÊç
za mà˝: za tego, który urzàdzi∏ swój byt, swoje przysz∏e rodowe gniazdo w mieszkaniu w bloku z wielkiej p∏yty,
czy za w∏aÊciciela domu ze wspania∏ym ogrodem? MyÊl´, ˝e wi´kszoÊç wybra∏aby ten drugi wariant. 

Uwaga: Odrodzenie ka˝dego paƒstwa mo˝e si´ zaczàç jedynie od jego odrodzenia duchowego. Zrozumie-
li to i zacz´li ju˝ mówiç o duchowoÊci niektórzy cz∏onkowie naszego rzàdu, Prezydent. Anastazja jest ocenia-
na przez wi´kszoÊç czytelników jako osoba wysoko rozwini´ta duchowo, ˝yjàca zgodnie z zasadami Boga –
Twórcy. Ona mówi o wartoÊciach duchowych, a pan sprowadza wszystko do drobiazgów, nawo∏ujàc ludzi do
zajmowania si´ biznesem na w∏asnych dzia∏kach. Tym samym odciàga pan ludzi od duchowoÊci. 

Odpowiedê: Wcale nie. Uwa˝am, ˝e nikt i nigdy nie jest w stanie odciàgnàç ludzi od prawdziwych wartoÊci.
Dobrze si´ sta∏o, ˝e obecne w∏adze rozprawiajà o duchowoÊci. Wypowiedzi Anastazji poczàtkowo nie zawsze
sà dla mnie zrozumia∏e, ale pr´dzej czy póêniej i tak zlewajà si´ w konkrety. A konkrety sà dla mnie bardziej
zrozumia∏e i bliskie ni˝ filozoficzne wywody. W∏aÊnie dlatego mówi´ o rzeczach konkretnych, uwa˝ajàc je za
najwa˝niejsze równie˝ w sferze duchowej. Mo˝liwe, ˝e w Êwiecie istnieje niema∏o poj´ç duchowoÊci i Boga. 

Po rozmowach z Anastazjà, po przemyÊleniu zdarzeƒ poj´cie sformu∏owa∏o si´ równie˝ i mnie. Dla mnie
Bóg jest osobowoÊcià. OsobowoÊcià dobrà, màdrà i ˝yciodajnà. OsobowoÊcià dà˝àcà do szcz´Êliwego bytu
ludzi, swoich dzieci, wszystkich razem i ka˝dego z osobna. Ojcem kochajàcym i martwiàcym si´ o ka˝dego,
obdarowujàcym ka˝dego cz∏owieka swobodà wyboru. Bóg – to najmàdrzejsza osobowoÊç, dà˝àca w ka˝dym
momencie do czynienia tylko dobra dla swoich dzieci. Ka˝dego dnia wschodzi Jego s∏oƒce, rosnà trawy, kwia-
ty. Rosnà drzewa, p∏ynà ob∏oki i szemrze woda, zawsze gotowa zaspokoiç pragnienie ka˝dego cz∏owieka. 

Nie wierz´, w ˝yciu nie uwierz´, ˝e nasz màdry Ojciec mo˝e przyjàç za osiàgni´cie duchowoÊci jedynie
nieprzerwane rozmowy o niej, bez konkretnych dzia∏aƒ. 

Od momentu, kiedy opad∏a tak zwana ˝elazna kurtyna, do naszego kraju zacz´∏y nap∏ywaç chmary wszel-
kich mo˝liwych, niby duchowych przewodników oraz pojawi∏o si´ wielu rodzinnych. I wszyscy próbujà nam
opowiedzieç, czego od nas chce nasz Ojciec. Jedni opowiadajà, ˝e powinniÊmy si´ od˝ywiaç w inny sposób,
inni uczà, jakimi s∏owami najlepiej zwracaç si´ do Boga, a jeszcze inni, na przyk∏ad wyznawcy Kryszny, ˝e na-
le˝y skakaç i g∏osiç mantr´ od rana do wieczora. Dla mnie to sà brednie. Wydaje mi si´, ˝e nie mo˝na dla Bo-
ga wymyÊliç wi´kszego bólu ni˝ podobne podrygi, skoki i wycie. Ka˝dy kochajàcy rodzic stara si´, by jego syn
lub córka przed∏u˝yli jego dzie∏o. I uczestniczyli we wspólnym z nim tworzeniu. Boskie dzie∏a otaczajà nas.
A co mo˝e byç wy˝szym przejawem mi∏oÊci do Boga, jeÊli nie troska o nie, urzàdzanie w∏asnego ˝ycia, w∏a-
snego bytu oraz bytu swoich dzieci za pomocà w∏aÊnie tych Boskich dzie∏? 

Ani wszyscy razem, ani ka˝dy z osobna nie staliÊmy si´ bardziej szcz´Êliwi dzi´ki wszystkim mo˝liwym po-
drygom i medytacjom. Nie staliÊmy si´ szcz´Êliwi dlatego, ˝e one w∏aÊnie odwodzà nas od Prawdy i od Boga.
Odwodzà konsekwentnie, nieprzerwanie, podrzucajàc jako prawdy coraz to nowsze warianty podrygów.
Nowe nauki przychodzà i odchodzà. Niektóre z nich istniejà przez stulecia, lecz póêniej wywo∏ujà jedynie
Êmiech, inne pojawiajà si´ na kilka lat i znikajà bez Êladu jak kamfora. Tylko Êmieci, brud oraz zmarnowany
ludzki los musimy po nich oglàdaç. 

Na pytanie, dlaczego jesteÊmy zmuszeni s∏uchaç nieustannie ró˝nych s∏ów na temat Boga z ust wszelkich
mo˝liwych g∏osicieli, dlaczego Bóg nie przemawia swoimi s∏owami, Anastazja odpowiedzia∏a: “Tak wiele s∏ów
o ró˝nym sensie wÊród ziemskich narodów. Jest tak wiele ró˝norodnych dialektów. I jest jeden jedyny j´zyk
Boskich nawo∏ywaƒ. Utkany jest on z szelestu liÊci, Êpiewu ptaków i szumu fal. Ma zapach i kolor. Bóg tym j´-
zykiem na proÊb´ ka˝dego daje modlitewnà odpowiedê”. 

Bóg z nami rozmawia w ka˝dej chwili, czy jednak nie z powodu naszego duchowego lenistwa nie chcemy
go us∏yszeç? No, zaÊpiewam mantr´, poskacz´ i posypie si´ manna niebieska, i uszcz´Êliwi mnie, i uczyni
wybraƒcem. Raz i ju˝! A tu trzeba przez lata budowaç swój raj, czekaç, a˝ wyrosnà drzewa dajàce p∏ody, za-
kwitnà kwiaty... Jednak nie czyniàc tego, nie tylko odrzucamy Boga, lecz tak˝e Go obra˝amy. Poni˝amy swo-
imi spekulacjami i podrygami. 

Mo˝na nie s∏uchaç Anastazji, a tym bardziej mnie. Jednak w koƒcu wejdêcie do wiosennego lasu lub ogro-
du i, milczàc, ws∏uchajcie si´ w swoje serce. Serca, jestem pewien, us∏yszà g∏os Ojca, który – mówiàc s∏owa-
mi Anastazji – na pytanie: “Co jest w stanie On, Bóg uczyniç, gdy na ziemi nad wszystkim panuje energia
zniszczenia, gdy na swojà korzyÊç traktujàc Jego imi´, ludzie jedni drugich zamierzajà nagle sobie podpo-
rzàdkowaç?” Bóg odpar∏: “W dniu nowym wzejd´ jako zorza, stworzenia wszystkie bez wyjàtku promieƒ s∏oƒ-
ca b´dzie pieÊci∏ na ziemi i pomo˝e zrozumieç synom i córkom swoim, ˝e ka˝dy mo˝e sam duszà swojà
z mojà rozmawiaç”. On wierzy∏ i nadal w nas wierzy, twierdzàc: “Dla wielu du˝o ró˝nych powodów prowadzà-
cych do Êlepego zau∏ka, donikàd, jest g∏ównà przeszkodà i b´dzie ona zawsze przeszkodà dla wszystkiego,
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co niesie fa∏sz. Dà˝enie do uÊwiadomienia prawdy istnieje w moich synach i córkach. Fa∏sz zawsze ma swoje
granice, a prawda jest bezgraniczna i zawsze b´dzie jedna jedyna tkwiç w duszy synów i córek moich”. Niech
wi´c nikt si´ nie leni, by wydostaç ze swej duszy ÊwiadomoÊç syna Boga, a nie niewolnika lub idioty skaczà-
cego w takt dzwonków biorobotów. 

Ile mo˝na b∏agaç swojego Ojca: “Daj, obdarz, zmi∏uj si´”? Czy nie przysz∏a pora samemu uczyniç coÊ przy-
jemnego dla swojego Ojca? Co mo˝e byç dla Niego przyjemne i przynieÊç Mu radoÊç? Anastazja, odpowiada-
jàc na podobne pytania, mówi∏a o prostym teÊcie, za pomocà którego mo˝na sprawdziç wiele duchowych kon-
cepcji i kierunków. Powiedzia∏a: “Kiedy twoja dusza zmartwi si´ p∏ynàcymi z czyichÊ ust stwierdzeniami niby
w imieniu Ojca, to zwróç uwag´ na to, jak ˝yje ten g∏osiciel, a póêniej wyobraê sobie, co si´ stanie ze Êwiatem,
gdy wszyscy zacznà tak ˝yç”. Za pomocà takiego prostego testu wiele mo˝na sprawdziç. Spróbowa∏em sobie
wyobraziç, co stanie si´ z ludzkoÊcià, gdy ka˝dy bez wyjàtku zacznie od rana do wieczora g∏osiç mantr´, tak
jak to robià wyznawcy Kryszny, i od razu zobaczy∏em koniec Êwiata. Teraz wyobraêmy sobie, jak ka˝dy cz∏o-
wiek na ziemi wznosi swój sad. Z pewnoÊcià ca∏a ziemia si´ zmieni w mieniàcy si´ barwami rajski ogród. 

Jestem przedsi´biorcà – niech b´dzie, ˝e by∏ym, ale jednak przedsi´biorcà – i byç mo˝e dlatego uwa˝am,
˝e uduchowionym mo˝e nazywaç si´ cz∏owiek zdolny podjàç konkretne dzia∏ania s∏u˝àce ziemi, swojej rodzi-
nie, rodzicom, a tym samym Bogu. JeÊli ten, który uwa˝a si´ za uduchowionego, nie potrafi uczyniç szcz´Êli-
wym siebie, swojej ukochanej kobiety, swojej rodziny, swoich dzieci – to mamy do czynienia z fa∏szywym udu-
chowieniem. 

Pytanie: Anastazja mówi∏a o zupe∏nie innym podejÊciu do wychowywania dzieci, o nowej szkole. Czy sys-
tem taki jest mo˝liwy jedynie w warunkach opisanego przez nià osiedla, czy równie˝ w du˝ych, nowoczesnych
miastach? Co na ten temat sàdzi Szczetinin? Ju˝ w pierwszej ksià˝ce przytoczy∏ pan s∏owa Anastazji o tym,
˝e wychowanie dzieci uwa˝a za najwa˝niejsze. Zawsze stara∏a si´ opowiadaç o tym systemie. Jednak pan
stale obchodzi∏ ten temat, on prawie nie by∏ przedstawiany w pana ksià˝kach. Dlaczego? 

Odpowiedê: Michai∏ Pietrowicz Szczetinin za∏o˝y∏ swojà szko∏´ z internatem w lesie. Gdy tylko zostanie roz-
pocz´ta budowa pierwszego osiedla sk∏adajàcego si´ z rodowych majàtków, trzeba b´dzie si´ zwróciç z proÊ-
bà do pana Szczetinina, aby opracowa∏ specjalny program dla nowej szko∏y. OsobiÊcie go o to poprosz´. Je-
˝eli nawet on sam nie b´dzie móg∏ tam wyk∏adaç, to ˝eby skierowa∏ swoich najlepszych uczniów i dobra∏ od-
powiednich nauczycieli ze swojego grona pedagogicznego. 

Zorganizowanie podobnych szkó∏ w dzisiejszych miastach uwa˝am za niemo˝liwe. Spróbujmy sobie sami,
bez Anastazji, przypomnieç swoje lata szkolne. W szkole mówi si´ jedno, na ulicy drugie, a w domu jeszcze
coÊ innego. Zanim si´ zastanowisz, gdzie jest prawda, spróbujesz odbieraç Êwiat kompleksowo, popatrz – po-
∏owa ˝ycia ju˝ za tobà. 

MyÊl´, ˝e nale˝y si´ najpierw postaraç samemu nauczyç si´ normalnie ˝yç, zanim zacznie si´ wychowy-
waç swoje dzieci. Kiedy zostanie urzàdzone ˝ycie godne ludzkiego istnienia, to wtedy mo˝na si´ zajàç wycho-
waniem dzieci wspólnie ze szko∏à, dzia∏ajàc równolegle, dope∏niajàc siebie nawzajem. 

Anastazja rzeczywiÊcie cz´sto mówi na temat wychowywania dziecka, lecz nie przypomina to ˝adnego
ustalonego na dni, godziny i minuty systemu edukacyjnego. Cz´sto jej wypowiedzi w ogóle nie sà zbyt zrozu-
mia∏e. Mówi na przyk∏ad, ˝e wychowywanie dziecka nale˝y zaczàç od wychowania samego siebie, od budowy
w∏asnego szcz´Êliwego bytu, od w∏asnych prób si´gni´cia po myÊli Boga. Jednym z najwa˝niejszych elemen-
tów wychowania w∏aÊnie jest wspania∏y ziemski, rodzinny majàtek. 

FILOZOFIA ˚YCIA 

Cz∏owiek ten goÊci∏ mnie trzy razy. Mieszka on w ekskluzywnej, willowej dzielnicy na obrze˝ach Moskwy.
Jego dwaj synowie, którzy piastujà wysokie stanowiska, zbudowali dla starzejàcego si´ ojca du˝à pi´trowà
will´ i wynaj´li gospodyni´ do zajmowania si´ domem i opieki nad ojcem. Synowie odwiedzajà go w najlep-
szym wypadku raz do roku, w jego urodziny. 

Nazywa si´ Niko∏aj Fiodorowicz i stukn´∏o mu ju˝ osiemdziesiàt lat. Ma chore nogi i dlatego wi´kszoÊç cza-
su sp´dza na wózku inwalidzkim. Po∏ow´ parteru wielkiej willi, wykoƒczonego w najlepszym europejskim sty-
lu, zajmuje biblioteka z du˝à iloÊcià ksià˝ek w ró˝nych j´zykach. G∏ównie sà to ksià˝ki o tematyce filozoficz-
nej, w drogich oprawach. Niko∏aj Fiodorowicz do czasu odejÊcia na emerytur´ wyk∏ada∏ filozofi´ na presti˝o-
wym moskiewskim uniwersytecie, posiada∏ wysokie stopnie naukowe. Gdy si´ zestarza∏, zamieszka∏ w willi
i prawie ca∏y czas sp´dza∏ w swojej bibliotece, czytajàc i rozmyÊlajàc. 
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Pozna∏em go dzi´ki uporowi jego gospodyni, Galiny, która przysz∏a na jednà z moich konferencji. Teraz je-
stem jej za to wdzi´czny. 

Niko∏aj Fiodorowicz przeczyta∏ ksià˝ki o Anastazji i ciekawie mi si´ z nim rozmawia∏o. Pomimo swoich
uczonych tytu∏ów ten starszy cz∏owiek potrafi w sposób prosty i przyst´pny wyjaÊniaç kwestie niezrozumia∏e
w wypowiedziach Anastazji lub odkrywaç ich nowe znaczenie. 

Po ukazaniu si´ trzeciej ksià˝ki, zatytu∏owanej Przestrzeƒ Mi∏oÊci, sekretariat W∏adimirskiej Fundacji prze-
kaza∏ mi kilka listów, w których ró˝ni przywódcy jakichÊ duchowych ugrupowaƒ w bardzo agresywnej formie
wypowiadali si´ na temat Anastazji. Nazywali jà g∏upià i perfidnà, a jeden nawet przys∏a∏ list z niecenzuralnymi
s∏owami. 

Nie mog∏em zrozumieç, dlaczego nagle Anastazja zacz´∏a wzbudzaç u niektórych przywódców duchowych
a˝ takà agresj´ – przes∏a∏em wi´c kilka takich listów profesorowi Niko∏ajowi Fiodorowiczowi, aby wypowiedzia∏
si´ na ten temat. Po dwóch miesiàcach odnalaz∏a mnie w hotelu jego gospodyni, pani Galina, i zdenerwowa-
na za˝àda∏a, ˝ebym natychmiast jecha∏ do profesora, porozmawia∏ z nim, gdy˝ ona bardzo si´ martwi jego
stanem zdrowia. Trudno by∏o si´ przeciwstawiç jej naleganiom. 

Gospodyni profesora – kobieta mocnej postury, puszysta, chocia˝ nie gruba, tyle ˝e po prostu du˝a i silna
fizycznie – rosyjska kobieta, lat oko∏o czterdziestu, czterdziestu pi´ciu. Ca∏e ˝ycie sp´dzi∏a w jakiejÊ ukraiƒ-
skiej wiosce, pracowa∏a jako traktorzystka, kierowca i oborowa. Potrafi dobrze gotowaç, zna si´ na zio∏ach
i jest bardzo schludna: Gdy si´ denerwuje, mówi z wyraênym ukraiƒskim akcentem. 

Nie wiadomo jakim sposobem synowie znaleêli takà niaƒk´ dla swego ojca. Ale dziwnie si´ patrzy∏o, jak
ten inteligentny, starej daty profesor filozofii znajduje wspólny j´zyk z niewykszta∏conà, wiejskà kobietà. 

Galina mieszka∏a w jednym z pokoi willi. Rozumiem, gdyby po prostu prowadzi∏a dom, bo w tym by∏a dobra,
ale ona musia∏a te˝ bezustannie przys∏uchiwaç si´ moim rozmowom z gospodarzem. Koniecznie musia∏a wy-
konywaç akurat w danej chwili w pobli˝u jakàÊ prac´. Na przyk∏ad Êciera∏a kurze przez d∏ugi czas w jednym
miejscu i wcià˝ to, co us∏ysza∏a, g∏oÊno komentowa∏a, niby to mówiàc do siebie. Galina tym razem przyjecha-
∏a po mnie d˝ipem, który jej kupili synowie profesora, by w razie potrzeby mog∏a pojechaç do miasta po ˝yw-
noÊç, po zio∏a do lasu, a tak˝e po lekarstwa dla ich ojca. Zostawi∏em swoje sprawy i pojecha∏em z nià. Gdy je-
chaliÊmy przez Moskw´, Galina milcza∏a, prowadzàc samochód w takim napi´ciu, a˝ jej na czole wystàpi∏y
krople potu. Wreszcie dojechaliÊmy do obwodnicy. Wyjechawszy na znanà sobie tras´, powiedzia∏a: 

– Ufff, wydostaliÊmy si´. – Dalej prowadzi∏a ju˝ znacznie bardziej zrelaksowana i zacz´∏a mi szybko opo-
wiadaç o swych niepokojach mieszankà rosyjskiej i ukraiƒskiej mowy: – Taki by∏ spokojny. W tym swoim wóz-
ku ca∏ymi dniami siedzia∏ sobie spokojnie, ksià˝ki czyta∏, rozmyÊla∏. Ja mu kaszk´ rankiem gryczanà albo
owsianà ugotowa∏am i mog∏am jechaç na targ albo nawet do lasu za zio∏ami dla zdrowia. 

Mog∏am jechaç z duszà spokojnà, bo wiedzia∏am, ˝e on b´dzie ca∏y czas w swoim wózeczku nad myÊlami
rozmyÊlaç albo ksià˝k´ czytaç. Teraz jest inaczej. Przywioz∏am mu listy, które mu przys∏a∏eÊ. Czyta∏ je. Min´-
∏y zaledwie dwa dzionki, jak przeczyta∏, i tak mi mówi: “Weê˝e, Galino, pieniàdze, jedê, nakup ksià˝ek o Ana-
stazji, póêniej pojedê na targ, a gdy b´dziesz na targu, nie spiesz si´ z powrotem do domu. Staƒ sobie na tar-
gu i poprzyglàdaj si´ ludziom. Gdy zobaczysz smutnego czy chorego, podaruj mu ksià˝k´”. Tak zrobi∏am, raz
i drugi. A on i tak w ˝aden sposób nie mo˝e si´ uspokoiç. “Nie spiesz si´ z obiadem, Galino – mówijeÊli zg∏od-
niej´, poradz´ sobie”. Ale z obiadem zawsze zdà˝a∏am. 

Ostatnio... wracam z rynku, zachodz´ do biblioteki, ˝eby mu daç do wypicia wywar z zió∏... patrz´, a tu wó-
zek inwalidzki – pusty, a on na dywanie liczkiem do do∏u le˝y. Ja za telefon, ˝eby po lekarza, tak jak synowie
kazali. Dali mi taki numer specjalny, nie taki jak dla wszystkich. Wykrzykuj´: “Ratujcie, pomó˝cie!”. Do s∏u-
chawki tak krzycz´. A on podnosi g∏ow´ znad dywanu i mówi mi: “Odwo∏aj wezwanie, Galino, ze mnà wszyst-
ko w porzàdku, ja si´ tylko gimnastykuj´, robi´ pompki”. Przyskoczy∏am do niego, podnios∏am natychmiast
z pod∏ogi, na wózek posadzi∏am. Jak˝e on ma si´ sam podnosiç z pod∏ogi, jak ma nogi chore?! “A jakie to çwi-
czenia – mówi´ mu – jeÊli cz∏owiek bez ruchu na pod∏odze le˝y?” A on na to: “Ju˝ poçwiczy∏em i zwyczajnie
odpoczywam, niepotrzebnie si´ pani o mnie niepokoi”. 

W inny dzionek znów sam spe∏z∏ z wózka, by çwiczyç. Kupi∏am mu wtedy hantelki, ale tak naprawd´ eks-
pander, spr´˝yn´ do rozciàgania, tak to si´ nazywa. Z uchwytami i gumami – chcesz, to jednà gum´ mo˝esz
przyczepiç, ˝eby ∏atwiej by∏o çwiczyç, chcesz, to cztery, gdy ju˝ pojawi si´ si∏a. Kupi∏am mu t´ spr´˝yn´, a on
i tak stara si´ wstawaç ze swego wózka, zupe∏nie jak dziecko. Jak niemàdre dziecko, serce przecie˝ ma nie-
m∏ode. Skoro niem∏ode, to nie mo˝na od razu ci´˝kich çwiczeƒ robiç, po troszeƒku trzeba. A on jak niemàdre
dziecko. Powiedz mu, ˝e trzeba po troszeƒku... Pi´ç lat nied∏ugo up∏ynie, jak u niego pracuj´, a nigdy go takim
nie widzia∏am i sama nie wiem, co si´ dzieje w mojej duszyczce. Porozmawiaj z nim, przekonaj go, aby powo-
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li robi∏ swoje çwiczenia, jeÊli ju˝ sà mu tak mi∏e. Powiedz, ˝eby poma∏u. 
Gdy wszed∏em do przestronnego gabinetu profesora Niko∏aja Fiodorowicza, pali∏o si´ w kominku. Stary

profesor filozofii siedzia∏ nie tak jak zazwyczaj w inwalidzkim wózku, ale za du˝ym biurkiem, i pisa∏ czy mo˝e
coÊ szkicowa∏. Nawet jego wyglàd Êwiadczy∏ o zmianach, które w nim zasz∏y. Nie by∏ jak zwykle w szlafroku,
ale w koszuli i krawacie. Powita∏ mnie bardziej entuzjastycznie ni˝ zwykle i szybko zaproponowa∏, bym usiad∏.
Zaczà∏ mówiç od razu, bez ˝adnego wst´pu w stylu: “Co u ciebie s∏ychaç?”. Tym razem mówi∏ goràco i entu-
zjastycznie: 

– Wie pan, W∏adimirze, jakie wspania∏e czasy nadchodzà na Ziemi? ˚yç, nie umieraç, a na takiej Ziemi
chce si´ ˝yç. Przeczyta∏em korespondencj´ z wyzwiskami pod adresem Anastazji. Dzi´kuj´, ˝e mi jà pan
przys∏a∏. Dzi´ki temu du˝o zrozumia∏em. Anastazj´ nazwali leÊnà pustelnicà, czarownicà, wiedêmà, znachor-
kà, a ona jest najwi´kszym wojownikiem. Tak, tak, prosz´ sobie wyobraziç, ˝e Anastazja to najwi´kszy wo-
jownik Êwietlistych si∏. Jej wielkoÊç i wag´ przyjdzie doceniç potomnym. Ludzka ÊwiadomoÊç, umys∏ i uczucia
w opowiadaniach, które do nas dotar∏y, w bajaniach, podaniach i legendach nie zdo∏a∏y nawet oddaç wielkoÊci
takiego wojownika. Tylko niech pan nie b´dzie zdziwiony, niech nie wpada w niepokój, jak zwykle gdy chodzi
o Anastazj´. Ona jest i cz∏owiekiem, i kobietà, i zupe∏nie, zupe∏nie zwyczajnà ludzkà istotà, ze wszystkimi ko-
biecymi s∏aboÊciami i walorami, z macierzyƒskim przeznaczeniem. Ale jednoczeÊnie jest te˝ wielkim wojowni-
kiem. Chwileczk´! Spróbuj´ si´ wys∏awiaç mniej zagmatwanie. Ca∏a rzecz zawiera si´ w filozoficznej koncep-
cji. Widzi pan, W∏adimirze, w szafach mego gabinetu wiele jest ksià˝ek. To prace filozoficzne myÊlicieli ró˝-
nych epok, z ró˝nych stron Êwiata. 

Wskazujàc r´kà na ró˝ne ksià˝ki, Niko∏aj Fiodorowicz wylicza∏: 
– To antyczne retoryki mówiàce o ˝ywym, uduchowionym ciele kosmicznym. Obok to, co napisano o So-

kratesie, bo on sam nic nie napisa∏. Na prawo Lukrecjusz, Plutarch, Marek Aureliusz. Troch´ ni˝ej pi´ç po-
ematów Nizami Gand˝ewi. Tam dalej – Arani, Kartezjusz, Franklin, Kant, Laplace, Hegel, Stendhal. Wszyscy
oni próbowali poznaç sens rzeczy, istot´ rzeczy, dotknàç praw WszechÊwiata. To o nich powiedzia∏ Diuran:
“Historia filozofii jest w rzeczywistoÊci opisem wysi∏ków wielkich ludzi powstrzymania socjalnej dezintegracji
drogà stworzenia naturalnych sankcji, zast´pujàcych nadnaturalne sankcje, które oni sami z∏amali”. 

Ka˝dy z tych wielkich myÊlicieli w∏asnà drogà próbowa∏ zbli˝yç si´ do poznania Absolutu. Z ich filozoficz-
nych koncepcji rodzi∏y si´ i umiera∏y filozoficzne nurty, przypominajàce wr´cz religie. W rezultacie zdusi∏y one
nieÊmia∏e próby przeciwstawienia si´ tym nurtom i powsta∏a koncepcja dominujàca w naszym ˝yciu. Krótko
mówiàc, koncepcja podporzàdkowania si´ pewnemu wy˝szemu rozumowi. 

Niewa˝ne, gdzie On si´ znajduje, czy w niezmierzonych przestrzeniach WszechÊwiata, czy w pojedynczej
ludzkiej duszy. Wa˝ne jest coÊ innego, a mianowicie przewaga nad wszystkim koncepcji poddaƒstwa, czo∏o-
bitnoÊç. Za tym nast´pujà drobiazgi: uleg∏oÊç nauczycielowi, majstrowi, rytua∏owi. Na tych pó∏kach sà te˝
przepowiednie Nostradamusa. Wszystkie one razem tworzà filozoficznà koncepcj´, ˝e cz∏owiek jest kruchy,
cz∏owiekjest grzeszny, marny..., wiele musi poznaç. Ta w∏aÊnie koncepcja ∏amie i niszczy Dusz´ ludzkà. Zwo-
lennik tej koncepcji nie mo˝e byç szcz´Êliwy. Ani jeden cz∏owiek na Ziemi nie mo˝e byç szcz´Êliwy, jeÊli ta
koncepcja b´dzie przewa˝aç w ludzkiej ÊwiadomoÊci. 

Ona cià˝y zarówno nad filozofem, jak i nad zwyk∏ym cz∏owiekiem, który nigdy nie zetknà∏ si´ z filozoficzny-
mi pracami. Ona cià˝y nad dopiero co narodzonym dzieckiem i nad starcem. Ona cià˝y nad zarodkiem w ∏o-
nie matki, który jeszcze nie ujrza∏ Êwiata. Wielu zwolenników tej koncepcji chodzi obecnie po Êwiecie. Poja-
wiali si´ oni w ró˝nych czasach. Dzisiaj ich nast´pcy wmawiajà spo∏eczeƒstwu ÊmiertelnoÊç i marnoÊç istoty
ludzkiej. Ale nie! Nadchodzàju˝ nowe czasy! Niczym iskra Êwiat∏a by∏y dla mnie s∏owa Boga, które przekaza∏a
Anastazja. Pan, W∏adimirze, je zapisa∏, zapami´ta∏em je. Gdy Adam zapyta∏ Boga: “Gdzie sà granice Wszech-
Êwiata? Co mam robiç, gdy do nich dotr´? Gdy wszystko sobà wype∏ni´, stworz´ to, co pomyÊlan´?” – Bóg
odrzek∏ swemu synowi, nam wszystkim odpowiedzia∏: “Synu mój, WszechÊwiat sam jest przejawem myÊli,
z myÊli narodzi∏o si´ marzenie, cz´Êciowo widoczne w materii. Gdy dotrzesz do kraƒców wszystkiego, poczà-
tek nowy i kontynuacj´ zarazem twoja myÊl odkryje. Z niczego powstanà nowe, wspania∏e narodziny. Ciebie,
pragnienia, Dusz´ i marzenia twoje sobà odzwierciedlajàc. Synu mój, jesteÊ nieskoƒczony, TyÊ wieczny,
w Tobie tkwià twe myÊli twórcze”. To najwi´ksza, wszystko wyjaÊniajàca, filozoficznie wszystko ogarniajàca,
dok∏adna i wyczerpujàca odpowiedê. Cenniejsza jest od wszystkich filozoficznych okreÊleƒ razem wzi´tych.
Czy pan to dostrzega, W∏adimirze? Mnóstwo ksià˝ek stoi na pó∏kach w mej bibliotece. Lecz brak tu podstawo-
wej ksià˝ki, tej, która jest cenniejsza od wszystkich kiedykolwiek wydanych prac filozoficznych razem wzi´-
tych. Ksi´g´ t´ widzia∏o wielu, a przeczytaç jà nie ka˝demu jest dane. J´zyka tej ksià˝ki nie sposób si´ na-
uczyç, mo˝na go jednak poczuç. 
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– Co to za j´zyk? 
– J´zyk Boga, W∏adimirze. Przypomn´ panu, jak powiedzia∏a o nim Anastazja: “Tak wiele s∏ów ma wiele

znaczeƒ u ziemskich ludów. Tak wiele jest niepodobnych j´zyków i dialektów. Ale jest te˝ jeden j´zyk dla
wszystkich. Dla wszystkich jeden j´zyk boskich wezwaƒ, utkany z szelestu listowia, ze Êpiewu ptaków i fal.
Boski j´zyk pe∏en jest barw i zapachów. Bóg tym j´zykiem na proÊb´ ka˝dego i na modlitw´ modlitewnà odpo-
wiedê daje”. Anastazja czuje i rozumie ten j´zyk, ale my?... 

Jak˝e myÊmy mogli ca∏e wieki nie zwracaç na niego uwagi. Logika! ˚elazna logika mówi nam, ˝e je˝eli Bóg
powo∏a∏ do istnienia Ziemi´, otaczajàcà nas ˝ywà przyrod´, to êdêb∏a traw, drzewa, ob∏oki, woda i gwiazdy sà
niczym innym, jak Jego zmaterializowanymi myÊlami. Jednak˝e my nie tylko nie zwracamy na to wszystko
uwagi, ale depczemy, niszczymy, kaleczymy, mówiàc jednoczeÊnie o wierze. O jakiej wierze?! 

Przed kim tak naprawd´ kl´kamy? “Szereg ziemskich w∏adców, jakiekolwiek Êwiàtynie by wznieÊli, potomni
b´dà pami´taç jedynie z tego, ˝e brud przysz∏o im po nich odziedziczyç. Kryterium wszystkiego jest woda,
lecz ona z ka˝dym dniem wcià˝ staje si´ brudniejsza”. Tak powiedzia∏a Anastazja. W ten sposób móg∏ powie-
dzieç tylko najwybitniejszy filozof i nad tym wszyscy powinniÊmy si´ zastanowiç. 

Niech pan pomyÊli, W∏adimirze, dowolna budowla, nawet je˝eli jest miejscem kultu – przeminie, podobnie
jak sama religia. Religie rozkwitajà i przemijajà, przemijajà wraz ze swymi Êwiàtyniami i filozofami. Woda ist-
nieje tak jak my – od stworzenia Âwiata. My te˝ w wi´kszej cz´Êci sk∏adamy si´ z wody. 

– Niko∏aju Fiodorowiczu, dlaczego uwa˝a pan, ˝e okreÊlenia Anastazji sà najbardziej trafne? 
– Poniewa˝ pochodzà z g∏ównej ksi´gi. I do tego logika, W∏adimirze... Logika filozoficzna. Jest jeszcze fra-

za napisana w imieniu Boga, który na pytanie wszystkich istot we WszechÊwiecie: “Czego tak goràco pra-
gniesz?” – odrzek∏: “Wspólnego tworzenia i radoÊci dla wszystkich z patrzenia na nie”. 

Krótka odpowiedê! Zaledwie par´ s∏ów! Kilkoma s∏owami wyra˝a si´ pragnienie i ch´ç Boga. ˚adnemu
z wielkich filozofów nie uda∏o si´ daç bardziej dok∏adnego i prawdziwego okreÊlenia. “RzeczywistoÊç nale˝y
okreÊlaç sobà” – powiedzia∏a Anastazja. A wi´c niechaj ka˝dy, kochajàcy swoje dzieci rodzic okreÊli – czy nie
o tym samym marzy. Któ˝ z nas – synów i córek Boga – nie chcia∏by wspólnego tworzenia ze swoimi dzieçmi
i radoÊci z patrzenia na to? 

Wielka si∏a i màdroÊç zawarte sà w filozoficznych okreÊleniach Anastazji. One niosà ze sobà zmian´ losu
ludzkoÊci! One dzia∏ajà. W∏aÊnie im próbujà przeciwstawiaç si´ zast´py przepowiadajàcych mrocznà przy-
sz∏oÊç. Te zast´py jeszcze si´ poka˝à i to nie tylko tak, jak w listach z wyzwiskami pod adresem Anastazji.
One b´dà si´ przejawiaç na ró˝ne sposoby. Wielu miernych proroczków, zebrawszy wokó∏ siebie garstk´ na-
Êladowców, b´dzie wieszczyç niby to prawd´ ludziom zbyt leniwym, by myÊleç samodzielnie. 

Anastazja zawczasu powiedzia∏a o nich: “Ej, wy, którzy zwiecie siebie nauczycielami dusz ludzkich, uga-
Êcie swój zapa∏, teraz niech si´ dowiedzà wszyscy: Stwórca daje ka˝demu wszystko od poczàtku i prawda
jest czymÊ pierwotnym u ka˝dego w duszy. I nie nale˝y jedynie zas∏aniaç wielkich dzie∏ Stwórcy mrokiem po-
stulatów, wymys∏ów na swojà korzyÊç” . 

To w∏aÊnie oni rzucà si´ na Anastazj´, poniewa˝ ona pali ich koncepcj´. Odwo∏uje swojà filozoficznà kon-
cepcjà ich koniec Êwiata. To jest nasza rzeczywistoÊç. JesteÊmy Êwiadkami i uczestnikami najpi´kniejszych
dokonaƒ... stoimy u progu nowego tysiàclecia, wkraczamy w nowà rzeczywistoÊç. My ju˝ ˝yjemy w tej rzeczy-
wistoÊci. 

– Niech pan zaczeka, Niko∏aju Fiodorowiczu. Nie zrozumia∏em, co pan mówi∏ o rzeczywistoÊci i dzia∏a-
niach. Mo˝e coÊ tam powiedzia∏ jakiÊ jeden czy drugi filozof. Anastazja te˝ mówi, ale co ma do tego rzeczywi-
stoÊç i wydarzenia? To sà tylko s∏owa. Filozofowie sobie coÊ tam mówià, a ˝ycie toczy si´ swoim torem. 

– ˚ycie ka˝dej spo∏ecznoÊci ludzkiej zawsze by∏o i jest kszta∏towane pod wp∏ywem filozoficznych koncepcji.
Filozofia judaistyczna – to jeden sposób ˝ycia, filozofia krzy˝aków – drugi. Hitler mia∏ swojà filozofi´, a u nas,
za w∏adzy sowieckiej, by∏a swoja. Rewolucja to nic innego jak zmiana jednej koncepcji filozoficznej na drugà.
Ale to wszystko sà szczegó∏y, drobiazgi o zasi´gu lokalnym. To, co stworzy∏a Anastazja, jest bardziej global-
ne. Ona wp∏ynie na ca∏e ludzkie spo∏eczeƒstwo i na ka˝dà jednostk´ oddzielnie. Powiedzia∏a: “Przenios´
ludzkoÊç przez odcinek czasu ciemnych si∏”. Ona zrobi∏a to, W∏adimirze. Przerzuci∏a dla ka˝dego most ponad
przepaÊcià i ka˝dy niech wybiera: mo˝e po nim przejÊç albo nie. 

Jestem filozofem, W∏adimirze, i widz´ to teraz wyraênie, ma∏o tego, ja to czuj´. U progu nowego tysiàclecia
jasnym promieniem rozb∏ys∏a jej filozoficzna koncepcja. Tak czy inaczej ka˝dy, w ka˝dym momencie post´pu-
je zgodnie ze swoimi filozoficznymi przekonaniami. Gdy przekonania filozoficzne si´ zmieniajà, zmieniajà si´
równie˝ czyny. Na przyk∏ad ja, siedzia∏em w swoim gabinecie, wertowa∏em ró˝ne prace filozoficzne, a ˝a∏owa-
∏em ca∏ej ludzkoÊci, która nieuchronnie zmierza ku zag∏adzie. RozmyÊla∏em nad tym, gdzie mnie pochowajà,
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czy synowie z wnukami przyjadà na mój pogrzeb. Czy przyjazd do dziadka nie b´dzie dla wnuków zbytnià fa-
tygà. Szkoda mi by∏o ca∏ej ludzkoÊci i... myÊla∏em o w∏asnej Êmierci. A˝ tu Anastazja przysz∏a z innà filozoficz-
nà koncepcjà i moje post´powanie jest inne. 

– Na przyk∏ad jakie? 
– A tak... zaraz, zaraz... Zaraz wstan´ i b´d´ dzia∏a∏ dzi´ki mojej nowej filozoficznej koncepcji. 
Niko∏aj Fiodorowicz zapar∏ si´ d∏oƒmi o stó∏ i, trzymajàc si´ to fotela, to szafy, z trudem, ale podszed∏ na

chorych nogach do jednej z biblioteczek. Przeglàda∏ tytu∏y na grzbietach ksià˝ek, a nast´pnie wyjà∏ jednà,
w bogatej oprawie, a potem przytrzymujàc si´ mebli, podszed∏ do kominka i, wrzuciwszy w p∏omienie ksià˝k´
zdj´tà z pó∏ki, oÊwiadczy∏: 

– Przepowiednie Nostradamusa o wszelkich kataklizmach i koƒcu Êwiata. Pami´ta pan, panie W∏adimirze,
s∏owa Anastazji? Powinien je pan pami´taç. Ja zapami´ta∏em: “Nostradamusie, ty nie przepowiedzia∏eÊ dat
strasznych kataklizmów Ziemi – stworzy∏eÊ je swojà myÊlà, a myÊli ludzkie wplot∏eÊ do urzeczywistnienia tego
okropieƒstwa. I dziÊ zawis∏a nad planetà przepowiednia twoja, proroctwem i nieodwo∏alnoÊcià straszàc ludzi”.
Tak móg∏ powiedzieç jedynie znamienity filozof i myÊliciel, rozumiejàcy, ˝e przepowiednia nie jest niczym in-
nym, jak tylko modelowaniem przysz∏oÊci. Im wi´cej ludzi uwierzy w powszechny koniec Êwiata, tym wi´cej
myÊli ludzkich b´dzie jà modelowaç i to si´ wydarzy. 

Mo˝e si´ wydarzyç, gdy˝ ludzka myÊl jest materialna i tworzy rzeczy materialne. Podpalajà si´ ludzie
w ró˝nych sektach na ca∏ym Êwiecie, podpalajà si´, wierzàc w swój koniec, a ˝yjà ci, co wierzà w przysz∏oÊç.
Anastazja zaÊ na przekór sytuacji bez wyjÊcia og∏asza, niszczàc myÊl o koƒcu Êwiata: “Ona teraz si´ nie ziÊci.
Niech twoja myÊl z mojà si´ zmierzy. Jestem cz∏owiekiem. Ja – Anastazja. I jestem od ciebie silniejsza”. Mówi
te˝: “Ca∏e z∏o Ziemi – zostaw swoje sprawy, p´dê do mnie. Zmierz si´ ze mnà, spróbuj”. I jeszcze: “Spal´ pro-
mieniem w jednej chwili mrok wiekowych postulatów”. Stan´∏a sama jedna do walki z niezmierzonym zast´-
pem. Do milionów tych, którzy modelujà zag∏ad´ ludzkoÊci, wysz∏a, a przy tym nas do walki nie chce wciàgaç.
Chce jedynie, ˝ebyÊmy – byli szcz´Êliwi, dlatego mówi w swojej modlitwie skierowanej do Boga: 

“Nadchodzàce wieki b´dà ˝yç w Twoim marzeniu. I b´dzie tak! Ja tego chc´! Jam – córkà Twojà. Ojcze
mój, istniejàcy wsz´dzie”.

I ona dopnie swego. Jej filozofia jest niezwykle silna. Nadchodzàce wieki b´dà ˝yç w Boskim marzeniu,
w pi´knych rajskich sadach. I nikogo nie obarczy pami´cià o sobie. Nie b´dà jej stawiaç pomników wspomi-
naç o niej, gdy dla wszystkich stanie si´jasne, co jest rzeczywistà wartoÊcià dla ludzi. Ludzie b´dà si´ upajaç
Boskim stanem bez wspominania o niej. Jednak w ró˝nych ogrodach b´dà kwit∏y kwiaty, a wÊród nich jeden
przepi´kny, który zwaç si´ b´dzie Anastazjà. 

Stary jestem, lecz chc´ jeszcze dzisiaj byç jej szeregowym ˝o∏nierzem. Mówi pan, W∏adimirze, ˝e filozofia
to tylko s∏owa. Jednak˝e s∏owa te wypowiedziane gdzieÊ daleko w tajdze przyj´∏o z zachwytem moje serce
i oto ma pan naoczne, konkretne dzia∏ania, w ogniu p∏onie nie ludzkoÊç, ale p∏onà przepowiednie o jej koƒcu.
Dlatego te˝ zdenerwowali si´ i wzburzyli zwolennicy koƒca Êwiata. Wzburzyli si´, gdy˝ na tym w∏aÊnie budo-
wali swojà w∏adz´, szanta˝owali ludzi rzekomo nieuniknionym koƒcem Êwiata. 

– Czy nikt przed Anastazjà nie wyst´powa∏ przeciwko koƒcowi Êwiata? 
– By∏y nieÊmia∏e i dlatego te˝ ma∏o znaczàce próby. Nawet nikt nie zwróci∏ na nie uwagi. Jeszcze nikt nie

mówi∏ tak jak ona. Niczyich s∏ów serca ludzkie z takà gotowoÊcià i radoÊcià nie przyjmowa∏y. I jeszcze nigdy
ani jedna filozoficzna koncepcja tak bardzo nie pociàgn´∏a ludzi za sobà. A ona porywa, zwyci´˝a mrok wie-
kowych postulatów. 

Nie wiemy na razie, jak tego dokonuje. Jest niecodzienny rytm w jej s∏owach i wielka logika, a byç mo˝e
coÊ jeszcze. Mo˝liwe... Tak! Bez wàtpienia! Ta jej fraza: “...Twórca b∏ysnà∏ energià jakàÊ nowà, mówiàcà po
nowemu o tym, co widzimy ka˝dego dnia...”. Bez wàtpienia w Kosmosie pojawi∏a si´ nowa energia i zaczyna
posiadaç jà wcià˝ wi´cej i wi´cej ludzi w naszych czasach. Faktem jest, ˝e potrzeba dziesi´cioleci, a czasem
i stuleci, by rozpowszechniç znaczàcà koncepcj´ filozoficznà. A jej wystarczy∏o par´ lat... Wstrzàsajàce! 

Uwa˝a∏eÊ, W∏adimirze, ˝e jej s∏owa to tylko s∏owa. Jednak jej s∏owa sà na tyle silne, ˝e te oto r´ce – Niko∏aj
Fiodorowicz uniós∏ jednà r´k´, popatrzy∏ na nià i doda∏: – nawet moje stare r´ce materializujàjej s∏owa. I spala
si´ koniec Êwiata w p∏omieniach. A ˝ycie b´dzie trwaç. Te r´ce przyczynià si´ jeszcze do przed∏u˝enia ˝ycia.
R´ce szeregowca Anastazji. 

Niko∏aj Fiodorowicz, przytrzymujàc si´ mebli, podszed∏ do sto∏u i wyjà∏ karafk´ z wodà. Jednà r´kà trzyma-
jàc si´ Êciany, z wysi∏kiem podszed∏ do okna, na którym sta∏a ∏adna doniczka. Z ziemi wyrasta∏ ca∏kiem jesz-
cze maleƒki kie∏ek. 

– Prosz´, wreszcie wykie∏kowa∏ mój cedr i teraz podlejà i napojà go moje r´ce, materializujàc bliskie sercu
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s∏owa. 
Niko∏aj Fiodorowicz pochyli∏ si´ nad parapetem, wzià∏ w obie d∏onie karafk´ i rzek∏: “Czy woda nie zanadto

zimna?” – zastanowi∏ si´, nabra∏ wody w usta, chwil´ jà w nich potrzyma∏ i wypuÊci∏ z ust cienkà stru˝k´ na
ziemi´ obok kie∏ka. Podczas ca∏ej tej rozmowy w gabinecie by∏a Galina. W cià˝ wynajdywa∏a sobie ró˝ne pra-
ce, byleby tylko byç z nami. To przynosi∏a herbat´, to wzi´∏a si´ za Êcieranie kurzu, ca∏y czas przy tym mam-
roczàc pod nosem komentarze na temat wszystkiego, co us∏ysza∏a i zobaczy∏a. Ostatnie zachowanie Niko∏aja
Fiodorowicza skomentowa∏a g∏oÊniej: 

– CoÊ takiego wymyÊliç!? Czy potrzeba mu na stare lata zaprzàtaç g∏ow´ takimi rzeczami? B´dà si´ dziwo-
waç dobrzy ludzie. Na wózku jeêdziç nie chce, stare, sterane no˝yny m´czy, zmusza do chodzenia. Dlaczego
ludzie nie mogà ˝yç spokojnie, syto i ciep∏o w domu? A temu wcià˝ ma∏o, wcià˝ czegoÊ brak. 

Przypomnia∏em sobie, jak Galina, niespokojna o zdrowie Niko∏aja Fiodorowicza, prosi∏a mnie, abym go
przestrzeg∏, tylko teraz nie rozumia∏em, przed czym, wi´c zapyta∏em: 

– Co pan zamierza, Niko∏aju Fiodorowiczu? 
Nerwowo, lecz zdecydowanie stwierdzi∏: 
– Mam do pana, W∏adimirze, wielkà proÊb´. Prosz´, niech pan uszanuje proÊb´ starca. 
– Niech pan mówi, spe∏ni´ jà, jeÊli zdo∏am. 
– S∏ysza∏em, ˝e planuje pan zebraç ludzi chcàcych rozpoczàç budow´ ekologicznej osady. Po hektarze

ziemi chcecie si´ dla nich wystaraç pod stworzenie rodzinnych osad. 
– Tak, to prawda. Wnioski ju˝ napisane i wys∏ane do urz´dów w kilku okr´gach. Na razie sprawa przydzie-

lenia ziemi jest w trakcie za∏atwiania. Dajà niewielkie przydzia∏y zaledwie dla kilku rodzin, a my potrzebujemy,
˝eby od razu dali minimum dla stu pi´çdziesi´ciu, inaczej nie da si´ stworzyç ca∏ej infrastruktury. 

– Ziemi´, W∏adimirze, przydzielà. Na pewno przydzielà. 
– Dobrze by by∏o. Jaka jest paƒska proÊba? 
– Gdy zacznie si´ przydzielanie ziemi pod rodowe siedliska, a na pewno b´dà przydzielaç w ka˝dym regio-

nie Rosj i, prosz´ pana, W∏adimirze, nie odmawiajcie starcowi, przyjmijcie mnie do tej spo∏ecznoÊci. Chc´ i ja
przed Êmiercià uszykowaç swój skrawek Ojczyzny. 

Niko∏aj Fiodorowicz zdenerwowa∏ si´ i zaczà∏ mówiç szybko i z zapami´taniem: 
– Za∏o˝yç dla siebie, dla moich dzieci i wnuków. Ma∏y cedr w doniczce hoduj´, ˝eby posadziç go w∏asnymi

r´kami na skrawku w∏asnej Ojczyzny. Nie b´d´ dla ludzi ci´˝arem. Wszystko sam zrobi´, ˝ywop∏ot zasadz´.
Sàsiadom te˝ mog´ pomóc. Mam oszcz´dnoÊci, a honoraria za ró˝ne artyku∏y otrzymuj´ do tej pory. Syno-
wie... czego jak czego, ale materialnej pomocy nie odmówili mi nigdy. Sam zbuduj´ sobie niewielki domek
i dofinansuj´ budow´ sàsiadom. 

– Nie do wiary, co to si´ porobi∏o – jeszcze g∏oÊniej powiedzia∏a Galina. – Cz∏owiek w ogóle nie myÊli, jak
mo˝na sadziç sad, gdy nogi nie chodzà. A jeszcze sàsiadom chce pomagaç. Oj, gdyby to dobrzy ludzie us∏y-
szeli... Co ludzie pomyÊlà? Taki dom mu synowie zbudowali, ˝yç, nie umieraç. Synom i Bogu dzi´kowaç. Ale
nie mo˝e usiedzieç na miejscu. Jak mo˝na na stare lata coÊ takiego wymyÊliç. Co na to powiedzà dobrzy lu-
dzie? 

Us∏ysza∏ to Niko∏aj Fiodorowicz, lecz nie zwróci∏ na to uwagi, a mo˝e udawa∏, ˝e nie zwraca, i kontynuowa∏: 
– Zdaj´ sobie spraw´, W∏adimirze, ˝e moja decyzja mo˝e byç postrzegana jako zb´dna emocjonalnoÊç,

ale tak nie jest. Moja decyzja to owoc d∏ugich rozmyÊlaƒ. Tylko pozornie moje ˝ycie wydaje si´ pi´kne: willa
ze wszystkimi udogodnieniami, niczym pa∏ac, gospodyni domowa, synowie na wysokich stanowiskach – ale
tak naprawd´, zanim pozna∏em Anastazj´, by∏em martwy. Tak, W∏adimirze, tak to wyglàda. Wyobraê sobie, ˝e
jestem tu ju˝ piàty rok. Czas sp´dzam przede wszystkim w swoim gabinecie. Nikomu niepotrzebny, absolut-
nie na nic nie mam wp∏ywu. Moich synów czeka taka sama dola, i moje wnuki... Dola odczuwania swojej
Êmierci jeszcze za ˝ycia. 

W∏adimirze, cz∏owiek uwa˝any jest za zmar∏ego, gdy cia∏o jego przestaje oddychaç, ale to nieprawda. Cz∏o-
wiek umiera, gdy tylko staje si´ nikomu niepotrzebny i nic od niego ju˝ nie zale˝y. 

Dooko∏a mojej willi sàsiedzi majà domy skromniejsze, ale nie mam wÊród nich znajomych. W dodatku sy-
nowie prosili, aby nie ujawniaç mojego nazwiska nawet sàsiadom. Wielu zawistników wokó∏ interesuje si´,
czyja to willa, niby pa∏ac. Dowiedzà si´, czyje, to zaraz w prasie obsmarujà: Za jakie Êrodki go wybudowano?
˚e w∏asnà praca zdobyte – nie udowodnisz. I tak tkwi´ tutaj jak w wi´zieniu, jak martwy. Siedz´ w gabinecie,
na pi´tro si´ nie zapuszczam – bo po co. Wiele moich prac filozoficznych ukaza∏o si´ drukiem, ale po tym, jak
pozna∏em Anastazj´... Teraz powiem panu, W∏adimirze, i niech pan tego nie uwa˝a za starcze fanaberie, udo-
wodni´ panu prawdziwoÊç nast´pujàcego wniosku. Czy pan, W∏adimirze, zdaje sobie spraw´, ˝e w∏aÊnie te-
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raz w tej chwili odbywa si´ Sàd Bo˝y? 
– Sàd? Gdzie on jest? Jak si´ odbywa? Dlaczego nikt o tym nie wie? 
– Rozumie pan, my przez d∏ugi czas wyobra˝aliÊmy sobie taki sàd jako zstàpienie z góry jakiejÊ groênej,

pot´˝nej istoty i jej równie groênej Êwity. I ta wy˝sza istota ka˝demu wyznacza miar´ jego przewinieƒ, wyso-
koÊç kary, kierujàc danà osob´ do piek∏a bàdê raju. Tak prymitywnie wyobra˝aliÊmy sobie Sàd Ostateczny.
Lecz Bóg nie jest prymitywny. On nie mo˝e sàdziç w taki sposób. On da∏ cz∏owiekowi wiecznà wolnoÊç, a jaki-
kolwiek sàd – to przemoc wobec cz∏owieka, to pozbawienie go tej wolnoÊci. 

– Dlaczego wi´c powiedzia∏ pan, ˝e w tej chwili odbywa si´ Sàd Ostateczny? 
– I powiem to raz jeszcze. Sàd Bo˝y odbywa si´ w tej chwili. Ale ka˝demu jest dane sàdziç siebie samego.

Zrozumia∏em, co stworzy∏a Anastazja. Jej filozofia, si∏a i logika przyspieszajà te procesy. Prosz´ sobie wy-
obraziç, ˝e wiele osób jej uwierzy i zrealizujà ide´ pi´knych boskich wiosek. Ci, co uwierzyli, znajdà si´ w raj-
skim ogrodzie. Inni nie uwierzà i zostanà tam, gdzie sà teraz. Wszystko na Êwiecie jest wzgl´dne. 

Dopóki nie mamy mo˝liwoÊci porównywania naszego ˝ycia z ˝yciem innych, myÊlimy, ˝e nasze ˝ycie jest
znoÊne. Jednak gdy obok b´dzie inne, to nawet ci, którzy nie wierzà, zrozumiejà i zobaczà siebie w piekle.
Niektórzy uwa˝ajà siebie za szcz´Êliwych, gdy˝ nie zdajà sobie sprawy z tego, jacy sà nieszcz´Êliwi. W∏aÊnie
teraz nast´puje ten w naszym rozumieniu niecodzienny Sàd Bo˝y. To nie tylko moje odkrycie. Pani psycholog
z Nowosybirska, która bada reakcje ró˝nych grup spo∏ecznych na wypowiedzi Anastazji, powiedzia∏a dok∏ad-
nie to samo. Nie znam jej, ale czyta∏em wnioski badaƒ w pewnej publikacji i one sà zbie˝ne z moimi. 

Ludzie z ró˝nych miast czujà i rozumiejà wielkoÊç tego, co si´ dzieje. Profesor Jeromkin, którego wiersze
znalaz∏y si´ w narodowym tomie poezji, mówi o zjawisku, jakim jest Anastazja, wspania∏ymi strofami. Zacytu-
j´ panu te strofy: 

Ujrza∏em w tobie cz∏owieka, 
Mo˝liwe, ˝e koƒca innego wieku, 
Gdzie moje wnucz´ta poÊród bogiƒ 
Stanà si´ ucieleÊnieniem marzeƒ twoich. 

Nauczy∏em si´ tych pi´knych strof na pami´ç. Chc´, aby równie˝ moje wnucz´ta ˝y∏y poÊród bogiƒ i dlate-
go pragn´ daç im t´ mo˝liwoÊç, rozpoczàç tworzenie dla nich skrawka pi´knej Ojczyzny. Kupiç ziemi´ – na-
wet nie jeden hektar – to dla mnie nie problem, kto jednak b´dzie obok mieszka∏ – ma du˝e znaczenie. W∏a-
Ênie dlatego chc´ mieç ziemi´ wÊród osób podobnie myÊlàcych. Uszykowaç dla moich wnuczàt. KtóreÊ z nich
z pewnoÊcià zechce tam zamieszkaç. I synowie zechcà przyjechaç, by w przepi´knym ojcowskim sadzie od-
poczàç od krzàtaniny. Teraz bardzo rzadko przyje˝d˝ajà. Do sadu – przeze mnie wyhodowanego - przyjadà.
Poprosz´, by mnie w nim pochowali. Synowie przyjadà... 

Mówi´ o wnucz´tach, o synach, ale najpierw to ja musz´ stworzyç to, co jest w∏aÊciwe dla istoty cz∏owieka,
bo inaczej... Pan rozumie, W∏adimirze... Nagle znów zachcia∏o mi si´ ˝yç, dzia∏aç. Dam rad´, stan´ si´ szere-
gowym u boku Anastazji. 

– Jak˝e to? Tutaj te˝ mo˝na ˝yç. Dlaczegó˝ by tu nie ˝yç spokojnie? – skomentowa∏a Galina. 
Tym razem Niko∏aj Fiodorowicz postanowi∏ jej odpowiedzieç. Odwróci∏ si´ i powiedzia∏: 
– Rozumiem pani niepokój, Galino. Obawia si´ pani o posad´ i dach nad g∏owà. Prosz´ si´ nie obawiaç,

pomog´ pani wybudowaç niewielki domek w sàsiedztwie, b´dzie pani mia∏a swój domek i swojà ziemi´. Wyj-
dzie pani za mà˝, znajdzie sobie Êlubnego. 

Galina nagle si´ wyprostowa∏a, rzuci∏a na stolik z gazetami bia∏à Êciereczk´, którà podczas ca∏ej tej rozmo-
wy niby to Êciera∏a kurz, podpar∏a si´ pod swoje obfite boki, chcàc coÊ powiedzieç, ale nie zdo∏a∏a. Jakby za-
brak∏o jej powietrza z oburzenia, po chwili jednak, zebrawszy si∏y, cicho rzek∏a: 

– A mo˝e nie zechc´ mieç takiego sàsiada... Sama mog´ sobie domek zbudowaç, jak ziemi´ dostan´.
W dzieciƒstwie pomaga∏am ojcu budowaç dom z bierwion. Od∏o˝y∏am troszk´ pienià˝ków. A tutejsza praca mi
nie le˝y. No bo komu to ca∏ymi dniami sprzàtam na pi´trze? Nikt tam nie zaglàda, a ja jak g∏upia sprzàtam
i sprzàtam. Nie chc´ mieszkaç w takim sàsiedztwie. Skoro sàsiedzi bezmyÊlni. 

Galina nagle gwa∏townie si´ odwróci∏a i szybko posz∏a do swojego pokoju. Wkrótce jednak drzwi pokoju
otworzy∏y si´. Galina trzyma∏a w d∏oniach dwie doniczki. By∏o w nich widaç takie same zielone kie∏ki, jak
w pi´knej doniczce Niko∏aja Fiodorowicza. Podesz∏a do okna i postawi∏aje obok na parapecie. Nast´pnie wró-
ci∏a do swego pokoju i przynios∏a du˝y kosz wype∏niony mnóstwem ma∏ych szmacianych w´ze∏ków. Postawi-
∏a kosz u nóg gospodarza i powiedzia∏a: 

– To nasiona. Sà prawdziwe, bo w lesie je ca∏e lato i jesieƒ zbiera∏am. Z ró˝nych prawdziwych zió∏ leczni-
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czych. A te, które siejà na polach, ˝eby potem sprzedawaç, te z apteki nie majà takiej si∏y. Niech pan je roz-
rzuci swojà r´kà na w∏asnej ziemi – b´dà pomna˝a∏y paƒskie zdrowie i si∏y, i wtedy gdy b´dà ros∏y, i gdy zimà
przyjdzie z nich piç napar. Cedrowi smutno samemu b´dzie. Lepiej, ˝eby nie by∏ sam, oto jego przyjaciele
i bracia – Galina wskaza∏a na okno, gdzie teraz sta∏y ju˝ trzy doniczki, i powoli skierowa∏a si´ ku wyjÊciu, rzu-
cajàc na odchodne: ˚egnajcie, filozofowie. Filozofi´ Êmierci mo˝e i znacie. Ale filozofii ˝ycia musicie si´jesz-
cze nauczyç. 

Widaç, coÊ mocno dotkn´∏o Galin´, wi´c odchodzi∏a na zawsze. Niko∏aj Fiodorowicz zrobi∏ za nià krok i za-
chwia∏ si´. Dlatego ˝e zrobi∏ ten krok, niczego si´ nie trzymajàc. Usi∏owa∏ si´ oprzeç o oparcie krzes∏a, lecz
krzes∏o si´ przewróci∏o. Profesor zachwia∏ si´, rozpostar∏szy r´ce na boki. Wsta∏em, by go podtrzymaç, ale si´
spóêni∏em. Galina, która dosz∏a ju˝ do drzwi wyjÊciowych, w mgnieniu oka znalaz∏a si´ przy nim. Zdà˝y∏a z∏a-
paç staruszka wpó∏ silnymi ramionami i trzyma∏a, tulàc do swoich obfitych piersi. Potem jednà r´k´ prze∏o˝y∏a
pod jego kolanami i zanios∏a jak ma∏e dziecko na wózek inwalidzki. Usadowi∏a go, wzi´∏a pled i, otulajàc nim
nogi, mówi∏a przy tym: 

– No, jakiÊ cherlawy ten ˝o∏nierz Anastazji. To nie ˝o∏nierz, to ˝ó∏todziób. 
Niko∏aj Fiodorowicz po∏o˝y∏ swojà d∏oƒ na d∏oni Galiny i, patrzàc uwa˝nie na przykucni´tà u jego nóg rzek∏,

nieoczekiwanie przechodzàc na ty: 
– Wybacz mi, Galu. MyÊla∏em, ˝e naÊmiewasz si´ z moich pragnieƒ, a ty... 
– A czy ja si´ Êmiej´? Czym ca∏kiem bez rozumu? – na to mu szybko Galina odpar∏a. – Przecie˝ ka˝dego

wieczoru dumam jedynie o swoim najskrytszym marzeniu. Gdy traw´ zasiej´ – prawdziwà leczniczà. Dumam
o tym, jak napoj´ nià mego soko∏a jasnego i jak wróci do niego m∏odzieƒcza si∏a. Prawdziwego barszczu ukra-
iƒskiego mu uwarz´ ze Êwie˝ych warzyw, nie pachnàcych ˝adnà chemià. Mlekiem prosto od krowy napoj´,
nie przetworzonym, a jak si´ wyprostuje mój sokó∏ jasny, mo˝e nawet urodz´ mu dzieciàtko. W cale si´ nie
Êmia∏am. Tylko tak mówi∏am, ˝eby przekonaç si´, na ile mocna ta twoja decyzja, czy nie rozmyÊlisz si´ w pó∏
drogi. 

– To ju˝ jest postanowione, Galino, nie rozmyÊl´ si´. 
– Skoro tak, skoro tak, to nie wyp´dzaj mnie na sàsiadk´. Nie przepowiadaj mi innego Êlubnego. 
– Nie wyp´dza∏em ciebie, Galu. Po prostu nie przypuszcza∏em, ˝e zechcesz byç ze mnà nie tylko w kom-

fortowej willi. Ciesz´ si´ z twoich pragnieƒ, Galu. Dzi´kuj´ ci za nie przeogromnie. Nie Êmia∏em nawet o tym
marzyç... 

– Dlaczego nie Êmia∏eÊ? Jaka˝ babka b´dzie patrzy∏a na boki, majàc przy sobie takiego dzielnego ˝o∏nie-
rza? Jak tylko przeczyta∏am o Anastazji, jak tylko przeczyta∏am... Owszem, d∏ugo czyta∏am, sylabizowa∏am,
ale zrozumia∏am wszystko od razu. Teraz my, wszystkie babki, musimy “byç Anastazjami”, wi´c postanowi∏am
staç si´ dla ciebie chocia˝by odrobinà Anastazji. My wszystkie powinnyÊmy byç chocia˝ troszk´ jak Anasta-
zja. Ona jeszcze nie ma prawdziwych ˝o∏nierzy, jedynie niewyszkolonych przedpoborowych. A my, baby,
i wzmocnimy ich, i zaopiekujemy si´ nimi. 

– Dzi´kuj´, Galino. To znaczy, ˝e pani, Galino Nikiforowna, pani czyta∏a... i zastanawia∏a si´ wieczorami...
– Czyta∏am. Wszystkie ksià˝ki o Anastazji czyta∏am, a myÊla∏am wieczorami. Tylko nie trzeba do mnie mó-

wiç per pani. Dawno mia∏am o to prosiç. Wol´ byç Gala. 
– Dobrze, Galu. Jak ciekawie to pani powiedzia∏a, kiedy si´ obrazi∏a, jak trafnie: “Filozofi´ Êmierci mo˝e

i znacie. Ale filozofii ˝ycia musicie si´ jeszcze nauczyç”. Jakie˝ to pojemne okreÊlenie dwóch przeciwstaw-
nych filozoficznych kierunków. Bardzo precyzyjne okreÊlenie: filozofia Êmierci i filozofia ˝ycia. Nie do wiary!
Anastazja – to filozofia ˝ycia. Tak! OczywiÊcie, ˝e tak, to niesamowite! 

Ze wzruszeniem i delikatnie pog∏aska∏ d∏oƒ Galiny, dodajàc: 
– JesteÊ filozofem, Galino, nawet nie przypuszcza∏em. 
A do mnie si´ zwróci∏: 
– Bez wàtpienia wiele jeszcze musimy zrozumieç zarówno z punktu widzenia filozofii, jak i ezoteryki. Pró-

buj´ oceniaç Anastazj´ jako cz∏owieka, cz∏owieka, jakim ka˝dy z nas powinien byç. Jednak ca∏kowitemu zaak-
ceptowaniu jej jako osoby podobnej do nas stajà na drodze pewne jej niewyjaÊnione zdolnoÊci. 

Pan, W∏adimirze, opisa∏ epizod, w którym ratowa∏a na odleg∏oÊç ludzi przed katowaniem. Uratowa∏a ich,
lecz sama, jak pan pami´ta, zemdla∏a, poblad∏a i wokó∏ niej wyblak∏a zielona trawa. Jaki to by∏ mechanizm,
dlaczego i ona, i trawa zbiela∏y? Nigdy nie spotka∏em si´ z czymÊ takim, chocia˝ rozmawia∏em o tym z ezote-
rykami. Ani filozofom, ani fizykom, ani ezoterykom nie jest znane takie zjawisko. 

– Jak to nie jest znane? – do rozmowy wtràci∏a si´ siedzàca u nóg profesora Galina. – Nie ma co nad tym
rozmyÊlaç, tylko Êlepia wydrapywaç trzeba.
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– Komu wydrapywaç, Galu? Czy ty masz swoje zdanie równie˝ na temat tego fenomenu? – zdziwiony spy-
ta∏ Niko∏aj Fiodorowicz, zwracajàc si´ do Galiny. A ona natychmiast oÊwiadczy∏a: 

– Przecie˝ to jasne jak Bo˝y dzieƒ. Gdy na jakiegoÊ cz∏owieka coÊ nieczystego napada z jakàÊ z∏à wieÊcià
albo z groêbami, albo ruga ze z∏oÊcià, to cz∏owiek bieleje, znaczy si´ blednie. Wtedy blednie, gdy tego z∏a nie
odbija, lecz spala je w sobie, prze˝ywa i spala we w∏asnym wn´trzu, i bieleje, mamy na to wiele przyk∏adów
z ˝ycia. Anastazja t´ nieczystoÊç w sobie pali, a trawa bieleje, bo próbuje jej pomóc, a po mojemu to nale˝y
Êlepia wydrapaç wszelkiemu nieczystemu. 

– Tak, faktycznie. Wiele osób blednie – powiedzia∏ zdziwiony Niko∏aj Fiodorowicz, uwa˝nie przypatrujàc si´
Galinie, i doda∏: – Przecie˝ to jest dok∏adnie tak, ˝e cz∏owiek blednie, gdy nie odwzajemnia przykroÊci, lecz po
prostu dusi jà w sobie. To wychodzi na to, ˝e jà spala w sobie. W∏aÊnie tak! Jakie to wszystko proste. Anasta-
zja spala w sobie skierowanà na nià energi´ agresji. JeÊli si´ jà odbije, to nie pomniejszy si´ jej w przestrzeni
i ktoÊ jeszcze nià “oberwie”. Anastazja nie chce z∏a dla nikogo. Natomiast na nià du˝o jeszcze b´dzie skiero-
wane. Wiele z∏a nagromadzonego przez wieki, a równie˝ dziÊ produkowanego przez kontynuatorów filozofii
Êmierci. Któ˝ jest na si∏ach, by wytrzymaç taki napór? Któ˝? Anastazjo – trzymaj si´. Wytrwaj, wielki wojowni-
ku. 

– I wytrwa. Teraz my jej pomo˝emy. Gdy zacz´∏am na targu obdarowywaç ksià˝kami, to baby, które je czy-
ta∏y, teraz zbierajà si´ w gromadki. Da∏am im te˝ nasiona cedru. Posia∏y. O zio∏ach leczniczych im opowiada-
∏am. Baby mówià: “Nale˝y dzia∏aç. Rzecz jasna, nie b´dziemy »naszych« ch∏opów biç, jak tu jedna propono-
wa∏a... A dziecko pomyÊlimy, z kim poczàç”. 

– Co ty mówisz, Galu? – zdziwi∏ si´ Niko∏aj Fiodorowicz.Macie ju˝ mo˝e swoje ugrupowanie partyjne? 
– A nieee... jaka tam partia! My tylko troch´ na rogu postoimy, pogaw´dzimy o ˝yciu. 
– A za co chcia∏yÊcie m´˝czyzn biç? Jakie by∏y wasze argumenty?
– Jak to jakie? A oni to co? Rodziç im dzieci – to rodzimy, a gniazda dla naszych pisklàt nie ma. JeÊli nie

mo˝esz uwiç gniazda – to po co dziecko na Êwiat prosiç? Która˝ baba b´dzie zadowolona z ch∏opa, gdy jej
w∏asne dziecko nie ma gdzie g∏owy przytuliç. Nauczycielka ju˝ u nas dwa razy by∏a. Mówi, ˝e jakiÊ psychiczny
czynnik nie daje im uwierzyç w siebie, wcià˝ oczekujà kredytu od jakiejÊ zamorskiej fundacji. Mówi, ˝e to syn-
drom. Syndrom niewiary w siebie. Ten psychiczny syndrom wymyÊla ró˝ne przyczyny, aby nie uwiç gniazda. 

Nauczycielka opowiada∏a te˝ babom, ˝e ten kredyt trzeba potem sp∏acaç ∏adnych par´ lat, mo˝e dwadzie-
Êcia, mo˝e trzydzieÊci, nie zapami´ta∏am. Zapami´ta∏am tylko, ˝e oddawaç im trzeba troch´ wi´cej, ni˝ dajà.
Wychodzi na to, ˝e wspó∏czesny ch∏op zaczà∏ sprzedawaç swoje dzieci. 

– Skàd takie porównania, Galino? 
– Jak to skàd? M´˝czyêni teraz si´ b∏aênià, pieniàdze po˝yczajà. A kto b´dzie musia∏ je oddaç? Dzieci,

które teraz sà ma∏e ca∏kiem, i te, co si´ jeszcze nie narodzi∏y, b´dà musia∏y oddaç troch´ wi´cej, ni˝ ojcowie
dostali. Jak baby si´ w tym po∏apa∏y, ˝e taka przysz∏oÊç, to zacz´∏y wÊciekaç si´, broniàc dzieci. Mia∏y ochot´
obiç mordy swoim ch∏opom. PomyÊla∏am, ˝e nie mo˝emy znikàd oczekiwaç pomocy, pora samemu im, bieda-
czyskom, dopomóc. Jak raz spróbowa∏am zamorskiej kie∏basy, to ca∏e serce obla∏o mi si´ ∏zami i mia∏am wiel-
kà ochot´ pos∏aç ukraiƒski boczek i domowà kie∏bas´ temu, kto t´ kie∏bas´ robi∏. Bo˝e mój mi∏oÊciwy. W tych
krajach nie wiedzà ju˝, jaka kie∏basa byç powinna. Nie wolno braç od nich kredytu. To b´dà trefne pieniàdze,
nie b´dzie z nich ˝adnego po˝ytku, szkoda tylko. A biç, jak mówi´, to tylko jedna kobieta chcia∏a. Wszystkich
ch∏opów biç, ale baby si´ nie zgodzi∏y. Na co to si´ zgadzaç? W taki sposób ostatni rozum odbiç mo˝na, i bez
tego baby, kuma kumie gadajà, jakie im durne ˝ycie ch∏opy zgotowali. A ja im si´ chwal´, ˝e mój ju˝ poszed∏
po rozum do g∏owy i bierze si´ za budowanie gniazda. 

– Twój?! Jaki twój? 
– Jak – jaki? O tobie opowiada∏am. Jak sadzonk´ cedru hodujesz, jak poprosi∏eÊ, ˝ebym ci przywioz∏a de-

sk´ z d∏uga linijkà, no, t´ na podnó˝ku – Galina wskaza∏a na stojàcà obok biurka desk´ kreÊlarskà – opowia-
da∏am im, jak si´ mnie pyta∏eÊ, jakie drzewa najlepiej posadziç wokó∏ “hektaru”, i rysowa∏eÊ na stole na papie-
rze, rysowa∏eÊ ∏adnà wiosk´, gdzie ˝yç b´dà ludzie dobrzy. Kartek ci zbrak∏o i prosi∏eÊ, ˝ebym wi´ksze przy-
wioz∏a, i desk´, i linijk´. Jak babom to powiedzia∏am, wszystkie razem posz∏yÊmy t´ desk´ wybieraç. Wybra∏y-
Êmy najwi´kszà i najlepszà, ale drogà. Mówià baby: “Nie skàp, Galina”. Pomaga∏y mi, ale zazdroÊç mia∏y
w oczach. Zazdroszczà, kanalie, ˝e moje dzieciàtko w cudnym sadzie, na rodzinnej ziemi si´ urodzi, a na do-
datek poÊród dobrych ludzi. A ja wcale si´ nie z∏oszcz´ na nie za t´ zazdroÊç, przecie˝ wszyscy pragnà
szcz´Êcia. Z∏o˝y∏y si´ i kupi∏y mi aparat fotograficzny, poprosi∏y: “Sfotografuj szkic”. Wzi´∏am aparat. Powie-
dzia∏y mi, gdzie nacisnàç, w które okienko patrzeç, tylko nie mia∏am Êmia∏oÊci, ˝eby poprosiç ci´ o zgod´. Dla-
tego nie naciska∏am na przycisk. 
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– Dobrze zrobi∏aÊ, Galino. Bez pozwolenia nie wolno. Gdy skoƒcz´ rysunek, wtedy byç mo˝e opublikuj´ go
jako jeden z wariantów przysz∏ej osady. 

– Niepr´dko skoƒczysz, a na dobrà, pi´knà przysz∏oÊç kobiety chcia∏yby choç jednym okiem rzuciç ju˝
dziÊ. ¸adny obraz ci wyszed∏ na tej du˝ej kartce. 

– Dlaczego niepr´dko skoƒcz´? Prawie wszystko ju˝ mam gotowe do druku, ryciny, szkice i kolorowy rysu-
nek. 

– Mówi´ przecie, ˝e ∏adny rysunek. Tylko nie mo˝na go publikowaç, boby ludzie tak robili. Babom pokazaç
mo˝na, tym, co si´ z nimi spotykam, wyjaÊni´, ˝e jest troszk´ nieprawid∏owy. 

– W czym dopatrzy∏aÊ si´ niedok∏adnoÊci? – zapyta∏ zdziwiony Niko∏aj Fiodorowicz stojàcà obok niego Ga-
lin´. 

– Nie narysowa∏eÊ s∏oƒca. JakbyÊ narysowa∏ s∏oƒce, to i cieƒ trzeba by. A jak cieƒ narysowa∏byÊ, zrozu-
mia∏byÊ, ˝e nie mo˝na od wschodu sadziç wysokich drzew, bo b´dzie cieƒ grzàdki zas∏ania∏. Przesadziç by je
trzeba na drugà stron´. 

– Taaak? Mo˝liwe... mog∏aÊ powiedzieç wczeÊniej. Na razie tylko schematycznie rozmieszcza∏em. A ty,
Galino, znaczy si´ planujesz urodziç dziecko? 

– A jak˝e. Ty rób te swojà gimnastyk´. A jak staniesz na rodzinnej ziemi, to wyjdziesz ze swoich “kata-
kumb”. Jak ci´ nakarmi´ tym, co urodzi ziemia rodzinna, napoj´ leczniczym odwarem. Wiosna przyjdzie i zo-
baczysz, jak na rodzinnej ziemi o˝ywa wszystko, rozkwita – i ty swojà si∏´ poczujesz. A ja wtedy urodz´. 

Galina znów kucn´∏a u nóg Niko∏aja Fiodorowicza, po∏o˝ywszy swoje d∏onie na le˝àcà na oparciu inwalidz-
kiego fotela d∏oƒ starego profesora filozofii. Chocia˝ niem∏oda ju˝ Galina, jednak krzepka, przy koÊci i silna,
wydawa∏a si´ nawet delikatna i pi´kna. Ich pogaw´dka stawa∏a si´ z ka˝dym s∏owem coraz bardziej osobista,
oni jak gdyby pogrà˝ali si´ w filozofii ˝ycia, aja czu∏em si´ jak intruz i w∏aÊnie dlatego powiedzia∏em: 

– Na mnie ju˝ pora, Niko∏aju Fiodorowiczu. Musz´ jechaç, ˝eby zdà˝yç na samolot. 
– No to ja w try miga zapakuj´ jagodzianki i konfitury na drog´ i szybko ci´ zawioz´ – Galina powiedzia∏a,

wstajàc. 
Profesor powoli wsta∏, jednà r´k´ opar∏ o biurko, drugà wyciàgnà∏ na po˝egnanie. To nie by∏ ju˝ uÊcisk d∏o-

ni starca. 
– Niech si´ pan k∏ania ode mnie Anastazji, W∏adimirze. I prosz´ jej przekazaç, ˝e u nas na pewno zwyci´-

˝y filozofia ˝ycia. Dzi´kuj´ jej. 
– Przeka˝´. 

KTO RZÑDZI PRZYPADKIEM? 

Od momentu ukazania si´ pierwszego nak∏adu ksià˝ek o Anastazj i pojawi∏o si´ niema∏o ró˝nych artyku∏ów
naukowców starajàcych si´ scharakteryzowaç zjawisko Anastazji. W wielu z nich by∏a mowa równie˝ o mnie.
Kiedy s∏ysza∏em o sobie niepochlebne opinie lub je czyta∏em, to jeÊli nawet wybi∏y mnie z rytmu, nie trwa∏o to
d∏ugo – zazwyczaj dzieƒ, dwa, maksymalnie tydzieƒ. Poburzy∏em si´ troch´ i zapomina∏em. Ale tym razem... 

Jeden z czytelników podczas spotkania w Moskwie przekaza∏ mi kaset´ magnetofonowà. Powiedzia∏, ˝e
jest tam nagrany wyk∏ad z konferencji naukowej, wyg∏oszony przez przewodniczàcego grupy badawczej zaj-
mujàcej si´ zg∏´bianiem zjawiska Anastazji. Przes∏ucha∏em nagranie po kilku dniach. To, co us∏ysza∏em, by∏o
bezprecedensowe. Kiedy uÊwiadomi∏em sobie, co us∏ysza∏em, to nie tylko wybi∏o mnie z rytmu, lecz ca∏kiem
mnie dobi∏o. Zniszczy∏o przede wszystkim przed samym sobà. Zanim wys∏ucha∏em tej kasety, wybiera∏em si´
do tajgi do Anastazji i mojego syna. Lecz to, co us∏ysza∏em, sprawi∏o, ˝e nie pojecha∏em na Syberi´. Przyto-
cz´ pokrótce, co by∏o na niej nagrane. 

“Szanowni koledzy, chc´ przytoczyç paƒstwu niektóre wnioski i spostrze˝enia kierowanej przeze mnie gru-
py naukowców, poczynione na bazie d∏u˝szych ni˝ trzyletnie badaƒ zjawiska umownie nazwanego »Anasta-
zja«. Podczas wyk∏adu b´d´ korzysta∏ z imienia »Anastazja« nie tylko dla skrócenia t∏umaczenia, lecz równie˝
dlatego, ˝e badane przez nas zjawisko samo si´ tak nazwa∏o. Przy tym nie wykluczam w przysz∏oÊci nadania
mu bardziej precyzyjnego i charakterystycznego okreÊlenia naukowego. DziÊ to skomplikowane, poniewa˝,
moim zdaniem, zetkn´liÊmy si´ z »czymÊ« przekraczajàcym ramy tradycyjnych kierunków naukowych, a mo˝-
liwe, ˝e ca∏ej wspó∏czesnej nauki. Poczàtkowo wyznaczyliÊmy trzy kierunki badaƒ: autentycznoÊç zdarzeƒ
w ksià˝ce Megre, same ksià˝ki Megre oraz reakcje spo∏ecznoÊci na ksià˝ki Megre. 

Po pó∏ roku sta∏o si´ oczywiste, ˝e autentycznoÊç przytoczonych w ksià˝kach zdarzeƒ lub jej brak nie majà
˝adnego znaczenia. Burzliwa emocjonalna reakcja wi´kszoÊci czytelników, którzy zetkn´li si´ z ksià˝kà Me-
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gre, powstaje niezale˝nie od realiów opisanych zdarzeƒ. Reakcj´ spo∏ecznoÊci wywo∏ujà zupe∏nie inne powo-
dy. Natomiast wykorzystane przez nas czas, Êrodki, potencja∏ intelektualny przywiod∏y nas do pewnego cieka-
wego, moim zdaniem, wniosku. W∏aÊnie zjawisko Anastazji tak naprawd´ potrzebowa∏o pojawienia si´ u po-
szczególnych ludzi wàtpliwoÊci co do jego istnienia, w tym u socjologów i w ko∏ach naukowych. W∏aÊnie spe-
kulacje na temat: “Istnieje czy nie istnieje?” – da∏y mo˝liwoÊç bezproblemowego przenikni´cia zjawiska do
spo∏eczeƒstwa na wszystkich jego poziomach. Negowanie istnienia Anastazji faktycznie neutralizuje przeciw-
dzia∏anie jej zamierzeniom. JeÊli ona nie istnieje, to oczywiÊcie nie ma obiektu badaƒ i nie ma si´ czemu prze-
ciwstawiaç. Jednak reakcja spo∏eczeƒstwa na wypowiedzi Anastazji Êwiadczy o koniecznoÊci przeprowadze-
nia badaƒ w celu okreÊlenia jej wartoÊci i mo˝liwoÊci intelektualnych. 

Co si´ tyczy autentycznoÊci opisywanych w ksià˝ce zdarzeƒ, to mo˝na stwierdziç, co nast´puje: Opisujàc
zdarzenia, autor nie tylko podpisuje si´ swoim prawdziwym nazwiskiem, ale równie˝ nie oszcz´dza otaczajà-
cych go w opisywanych zdarzeniach ludzi. Nie zmienia ich prawdziwych nazwisk, miejsc zdarzeƒ oraz przy-
kroÊci niektórych sytuacji. I tak na przyk∏ad ca∏kowicie potwierdzi∏ si´ epizod opisany w pierwszej ksià˝ce,
w którym to Megre w obecnoÊci kapitana statku, podczas jednego z rejsów, flirtowa∏ z dwiema panienkami
z wioski, które przysz∏y na statek. Za∏oga statku równie˝ potwierdza fakt pojawienia si´ tego wieczoru spokoj-
nej, ma∏omównej m∏odej kobiety, opatulonej w chustk´. Megre oprowadzi∏ kobiet´ po statku, a póêniej si´
z nià oddali∏. 

Z ksià˝ki wynika, ˝e by∏o to pierwsze pojawienie si´ syberyjskiej pustelnicy na statku Megre. Pierwsze spo-
tkanie przedsi´biorcy W∏adimira Megre i syberyjskiej pustelnicy Anastazji, ich pierwszy dialog. Zeznania
Êwiadków oraz dokumenty potwierdzajà chronologi´ wielu zdarzeƒ opisanych w ksià˝ce. Ma∏o tego, klarujà
si´ jeszcze bardziej niezwyk∏e sytuacje, umyÊlnie lub z jakichÊ innych powodów pomini´te przez autora. Na
uwag´ zas∏ugujà na przyk∏ad: pobyt Megre w szpitalu w Nowosybirsku, zarejestrowana w kartotece historia
choroby, wyniki badaƒ, ci´˝ka ob∏o˝na choroba i nag∏a poprawa zdrowia. UstaliliÊmy, ˝e ozdrowienie nastàpi-
∏o od razu po podaniu przez lekarzy oleju cedrowego, przyniesionego do szpitala przez nieznanà kobiet´! 

Nie ukrywam, ˝e anga˝ujàc si´ w poszukiwanie autentycznoÊci opisanych w ksià˝ce zdarzeƒ, majàc mo˝-
liwoÊç korzystania z us∏ug detektywów, moglibyÊmy wiele potwierdziç lub sprostowaç. Zatrzyma∏a nas jednak
burzliwa reakcja spo∏eczeƒstwa na ksià˝ki Megre, a dok∏adniej: na umieszczone w nich wypowiedzi Anastazji.
Dla wi´kszoÊci wcale nie by∏y wa˝ne szczegó∏y intymnych spotkaƒ tych dwojga; ludzi bardziej porusza∏y mo-
nologi Anastazji. 

Ju˝ pierwsze badania takiej reakcji, a tym bardziej dzisiejsze jej przejawy z pewnoÊcià wskazujà na to, ˝e
»coÊ«, co nazywa siebie Anastazjà, tak naprawd´ wywiera ogromny wp∏yw na dzisiejsze spo∏eczeƒstwo. Sfe-
ra wp∏ywów na dzieƒ dzisiejszy nadal si´ poszerza, wi´c powinniÊmy z wi´kszà uwagà podchodziç do najbar-
dziej nawet niewiarygodnych wniosków, próbujàc je sobie uÊwiadomiç i zbadaç. Stwierdzam, ˝e zjawisko
»Anastazja« posiada moc lub mo˝liwoÊci, których nasz umys∏ i nasza ÊwiadomoÊç nie sà w stanie ogarnàç. 

W rozdziale Przez odcinek czasu ciemnych si∏, pochodzàcym z pierwszego opublikowanego tomu, zjawi-
sko przepowiada nie tylko pojawienie si´ ksià˝ki, ale równie˝ to, jak i za pomocà czego zaw∏adnie umys∏ami
i ÊwiadomoÊcià ludzi. W swoim monologu Anastazja twierdzi, ˝e zebra∏a ze wszystkich czasów znajdujàcych
si´ we WszechÊwiecie najlepsze kombinacje dêwi´ków, i to one majà pozytywnie wp∏ywaç na ludzi. Twierdzi,
˝e jest to prosty czyn: »Jak widzisz, jest to po prostu przek∏ad kombinacji znaków z g∏´bi wiecznoÊci i bezkre-
su kosmosu, doskona∏y w swym sensie, znaczeniu i celu«. 

Wszyscy cz∏onkowie naszej grupy doszli do wspólnego przekonania: Ta wypowiedê jest wymys∏em. Nasze
przekonanie bazuje na logicznym i bezspornym, jak uwa˝amy, wniosku. JeÊli w ksià˝ce istniejà nawet niezwy-
k∏e kombinacje, to nie mogà one wywieraç wp∏ywu na czytelnika, poniewa˝ nie istnieje emitujàce je urzàdze-
nie. Ksià˝ka nie mo˝e wydawaç dêwi´ku, a w konsekwencji nie donosi do naszego s∏uchu »dêwi´ków
WszechÊwiata«, niby zebranych przez Anastazj´. 

Jednak póêniej Anastazja powiedzia∏a: »Owszem, ksià˝ka nie brzmi, ona s∏u˝y jako nuty. Ten, kto czyta
wewn´trznie, odruchowo czytelne dêwi´ki wymawia. Tak ukryte w tekÊcie ∏àczenia brzmià w Duszy w pierwot-
nej, nie zniekszta∏conej postaci. One i prawd´ niosà, i uzdrowienie. Tego, co brzmi w Duszy, nie jest w stanie
zagraç ˝aden sztucznie stworzony instrument«. 

W trzeciej ksià˝ce, zatytu∏owanej Przestrzeƒ Mi∏oÊci, Megre przytacza ten dialog Anastazji z naukowcami.
Jednak nie wiadomo, z jakiej przyczyny podaje go w skrócie. Ale wziàwszy pod uwag´, ˝e w pojawianiu si´
ksià˝ek uczestniczy równie˝ samo zjawisko (Anastazja), to w∏aÊnie ono, przypuszczam, celowo omija niektó-
re odpowiedzi udzielone przez Anastazj´ naukowcom. Dlaczego? Mo˝e dlatego, by zostawiç niewierzàcych
w ich stanie bezczynnoÊci? Niewàtpliwie faktem jest to, ˝e istniejà dowody na te niewiarygodne stwierdzenia
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Anastazji. Chc´ paƒstwu przedstawiç ciàg dalszy dialogu Anastazji z naukowcami. »Na zarzuty oponenta: 
– Nigdzie i nigdy nie zarejestrowano faktu ∏àczenia si´ jakichkolwiek dêwi´ków wewnàtrz cz∏owieka, nie

wydawanych przez organ mowy – Anastazj a odpar∏a: 
– Zosta∏ zarejestrowany. Nawet mog´ daç przyk∏ad. 
– Tylko ten przyk∏ad musi byç wszystkim znany. 
– Ludwig van Beethoven. 
– I co to za przyk∏ad? 
– Do radoÊci – tak nazywa si´ dziewiàta symfonia Beethovena. Ona zosta∏a napisana dla orkiestry symfo-

nicznej i wielkiego chóru. 
– Mo˝liwe, ale w jaki sposób mo˝e to potwierdziç pani s∏owa o powstawaniu dêwi´ku wewnàtrz czytajàce-

go t´ ksià˝k´? Tych dêwi´ków nikt nie s∏yszy. 
– Dêwi´ki powstajàce wewnàtrz czytelnika s∏yszy tylko on sam. 
– No prosz´, tylko sam?! A wi´c dowodów nie ma. A pani przyk∏ad z symfonià Beethovena jest nieprzeko-

nujàcy. 
– Ludwig van Beethoven, piszàc dziewiàtà symfoni´, by∏ g∏uchy... – spokojnie powiedzia∏a Anastazja. 
Biografia Beethovena ten fakt potwierdza. Ma∏o tego, g∏uchy kompozytor jeszcze dyrygowa∏ orkiestrà pod-

czas pierwszego wykonania symfonii. 
Po zapoznaniu si´ z tym faktem historycznym nast´pna wypowiedê Anastazji ju˝ nie budzi∏a wàtpliwoÊci: 
– Ka˝da wypowiedziana litera lub kombinacja liter z jakiegokolwiek tekstu mogà si´ przemieniaç w dêwi´k.

Jakàkolwiek kartk´ z tekstem mo˝na porównaç do kartki z nutami. Sztuka polega tylko na tym, kto i jak mo˝e
rozstawiç litery-nuty. Albo u∏o˝à si´ one w wielkà symfoni´, albo w chaos dêwi´kowy. I jeszcze ma∏y szczegó∏:
czy ka˝dy posiada wystarczajàco doskona∏y instrument, zdolny do odtworzenia w sobie ca∏ej gamy dêwi´ków
orkiestry. 

Póêniej naukowcy z naszej grupy badawczej doszli do wniosku, ˝e wypowiedzi Anastazji dotyczàce czynni-
ków wybuchowych, sposobu przemieszczania si´ poprzez wytworzenie pró˝ni, oczyszczania powietrza, me-
tod agrotechnicznych, znaczenia oleju cedrowego w leczeniu wielu chorób, energii wytwarzanej myÊlà cz∏o-
wieka oraz wiele innych wypowiedzi jak najbardziej zas∏uguje na zwrócenie uwagi ze strony nauki.« 

Dochodzàc do takich wniosków, nasza grupa naukowców nie powinna si´ uwa˝aç za pionierów tego od-
krycia, gdy˝ równoczeÊnie lub ciut wczeÊniej dokonali tego naukowcy z Nowosybirska. Âwiadczy o tym wystà-
pienie Spieranskiego, przewodniczàcego klubu naukowego z Nowosybirska. W opublikowanej pracy psycho-
log ˚utikowej, zatytu∏owanej Korzystniej uwierzyç, powsta∏ej w wyniku prowadzonych przez nià badaƒ socjolo-
gicznych, przedstawiono nast´pujàcy wywód: »Odbiór Anastazji nie zale˝y od posiadania lub braku dyplomu
wy˝szej uczelni czy stopni naukowych, natomiast bardzo zale˝y od charakteru cz∏owieka, od jego hierarchii
wartoÊci, uÊwiadomionych lub nie uÊwiadomionych zasad, czyli od tego, czy ten cz∏owiek chce, aby Anastazja
by∏a realna, istnia∏a naprawd´, czy tego nie chce; zale˝y od tego, na ile jest otwarty umys∏ danego cz∏owieka,
na ile ten umys∏ gotów jest przyjàç rzeczy niewiarygodne, przekraczajàce granice zwyk∏ych zjawisk. To, co
przed nami si´ odkrywa (i jak to si´ odkrywa), zale˝y od osobliwoÊci naszych czasów i odpowiada poziomowi
naszej ÊwiadomoÊci«. 

MyÊl´, ˝e badania naukowców z Nowosybirska mog∏yby pójÊç dalej od naszych, gdyby Sybirska Akademia
Nauk je finansowa∏a. Natomiast nasza grupa naukowców otrzyma∏a zlecenie na badania oraz okreÊlonà kwo-
t´ pieni´dzy i w rezultacie ju˝ dzisiaj z pewnoÊcià jest zdolna udowodniç nast´pujàcy fakt: Nasza cywilizacja
zetkn´∏a si´ ze zjawiskiem, które wczeÊniej nie podlega∏o badaniom, a wi´c w rezultacie na dzieƒ dzisiejszy
nie posiadajàcym naukowego okreÊlenia. Badania powinny byç prowadzone zarówno z wykorzystaniem no-
woczesnych kierunków, to jest w pierwszej kolejnoÊci fizyki i psychologii, jak i ezoteryki. Procesy zachodzàce
dziÊ w naszym spo∏eczeƒstwie pod wp∏ywem zjawiska »Anastazja« sà jawne i realne, wi´c my nie mo˝emy
i nie mamy prawa pozostawiç ich bez naszej reakcji. 

Niektóre zdarzenia opisane w ksià˝kach przez Megre wyglàdajà na pierwszy rzut oka na wymyÊlone, nie-
prawdziwe, i my próbowaliÊmy podaç je w wàtpliwoÊç. Poza tym nast´pne wydarzenia dotyczàce Megre i nie
przytoczone w ksià˝kach sà jeszcze bardziej niewiarygodne. Jednak te wydarzenia nadal majà miejsce. W re-
zultacie doszliÊmy do wniosków, w które jest nam ci´˝ko uwierzyç. 

Jeden z takich wniosków: W∏adimir Megre nie istnieje. Badanie jego biografii w celu wyt∏umaczenia wielu
zdarzeƒ jest bezsensowne. 

Na pierwszy rzut oka ten niewiarygodny wniosek tak naprawd´ t∏umaczy ca∏y ciàg nieprawdopodobnych
zdarzeƒ. Jakim cudem ten zwyk∏y syberyjski przedsi´biorca nagle napisa∏ ksià˝k´, a teraz ju˝ kilka ksià˝ek,
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i sta∏y si´ one jednymi z bardziej popularnych w Rosji? Pojawiajàce si´ w prasie spekulacje dotyczàce Megre
przy g∏´bszej analizie stajà si´ bezpodstawne: »Zbankrutowany przedsi´biorca zapragnà∏ poprawiç swoje ˝y-
cie za pomocà twórczoÊci literackiej«. Mamy jednak wielu przedsi´biorców, którzy zbankrutowali, ale ˝aden
z nich nie zosta∏ popularnym pisarzem. 

»Uda∏o mu si´ wymyÊliç wspania∏à, sensacyjnà fabu∏´« – ale równie˝ fabu∏a nie ma tu znaczenia. Prasa
ezoteryczna co tydzieƒ tylko tym si´ zajmuje, ˝e publikuje sensacyjne materia∏y o niezwyk∏ych zjawiskach, su-
peruzdrowicielach, latajàcych talerzach i UFO – spo∏eczeƒstwo prawie na nià nie reaguje. A przecie˝ przygo-
towaniem tych materia∏ów zajmujà si´ profesjonalni dziennikarze i pisarze. 

»Ksià˝ki Megre otrzyma∏y niesamowity rozg∏os«. Nieprawda, poniewa˝ dopiero dzisiaj wiele wydawnictw
próbuje zrobiç sobie reklam´, wykorzystujàc ksià˝ki Megre. My wiemy, ˝e pierwsze ksià˝ki faktycznie sprze-
dawano, omijajàc nawet ksi´garnie. Pierwsze trzy tomy by∏y wydane wcale nie przez wydawnictwo posiadajà-
ce sieç ksi´gami, ale przez zwyk∏à moskiewskà drukarni´, która w ogóle nie zajmuje si´ handlem ksià˝kami,
jednak po ksià˝ki Megre ustawia∏a si´ d∏uga kolejka, a hurtownicy wp∏acali zaliczk´ na d∏ugo przed wydruko-
waniem ksià˝ki. 

Wed∏ug opinii wielu ksi´garzy ksià˝ki Megre rozprowadzane by∏y niezgodnie z ogólnie przyj´tymi przepisa-
mi ksi´garskiego biznesu i ca∏kowicie zmienia∏y wyobra˝enie specjalistów o zapotrzebowaniu czytelników. 

To co w takim razie mamy? W∏adimir Megre nagle ni stàd, ni zowàd zosta∏ geniuszem? Nie nagle. Pozwo-
l´ sobie powtórzyç, i˝ W∏adimir Megre, przedsi´biorca, dobrze znany na Syberii, dzisiaj po prostu nie istnieje.
Dowód na to znaleêç mo˝na ju˝ w pierwszej ksià˝ce, je˝eli uwa˝nie si´ wczytaç w s∏owa Anastazji. Przypo-
mnijmy jej s∏owa skierowane do W∏adimira: »B´dziesz pisa∏ ksià˝k´, kierujàc si´ wy∏àcznie uczuciami i duszà.
Nie zdo∏asz tego zrobiç inaczej, poniewa˝ nie posiadasz umiej´tnoÊci pisarskich, natomiast dzi´ki uczuciom
mo˝na wszystko. Te uczucia ju˝ w tobie tkwià, zarówno moje, jak i twoje«. 

Zwróçcie paƒstwo uwag´ na ostatnie s∏owa: »Te uczucia ju˝ w tobie tkwià, zarówno moje, jak i twoje«. Do
uczuciowego odczuwania Êwiata W∏adimira Megre dodane jest uczuciowe odczuwanie Êwiata Anastazji. Nie
b´dziemy si´ zastanawiaç, jak i kosztem czego zosta∏o osiàgni´te to po∏àczenie. Przyjmijmy to za fakt, z któ-
rego b´dzie wynikaç nast´pny logiczny wniosek: JeÊli do jednej wzgl´dnej miary doda si´ drugà, to od z∏àcze-
nia tych dwóch powstanie trzecia, niezale˝na miara. 

W konsekwencji za dat´ urodzenia Megre nie nale˝y uwa˝aç daty zapisanej w oficjalnej metryce, bardziej
uzasadniona b´dzie data gdzieÊ oko∏o roku 1994 – moment spotkania W∏adimira Megre z Anastazjà. 

Nowa postaç, odpowiadajàca wyglàdowi dawnego Megre, nie jest w stanie jednak ukryç uderzajàcej ró˝ni-
cy, chocia˝by umiej´tnoÊci literackich czy zdolnoÊci do utrzymywania audytorium w napi´ciu przez pi´ç go-
dzin lub d∏u˝ej, co w∏aÊnie zosta∏o zarejestrowane podczas jego wyst´pów na konferencjach naukowych
w Gelend˝yku. Ten fakt znalaz∏ swoje odbicie równie˝ w szeregu centralnych gazet. 

Wielu analityków i dziennikarzy anga˝uje si´ w badania i porównywanie wydarzeƒ zwiàzanych z dzia∏alno-
Êcià Megre znanych jedynie z opisu ksià˝kowego. PodÊwiadomie lub z agresywnà szczeroÊcià wnioskujà: To
jest niemo˝liwe! 

Szanowni koledzy, jestem sk∏onny, i to nie bezpodstawnie, uwa˝aç, o czym mo˝ecie si´ przekonaç z moich
dalszych dociekaƒ, ˝e takie stwierdzenie jest niczym innym, jak tylko reakcjà obronnà organizmu tych, których
podÊwiadomoÊç i umys∏ nie sà zdolne do uÊwiadomienia sobie sedna zdarzeƒ. 

Sam W∏adimir Megre, a dok∏adnie mówiàc – cz´Êç jego prawdziwego ja, w jeszcze wi´kszym stopniu nie
jest w stanie uÊwiadomiç sobie, co si´ z nim dzieje. Po prostu powoli si´ do tego przyzwyczaja, zaczynajàc
uwa˝aç najbardziej niewiarygodne rzeczy za zwyczajne i wynikajàce z natury, co równie˝ go ratuje przed za-
∏amaniem psychicznym. MyÊl´, ˝e zarówno on, jak i wielu czytelników nie przywiàzuje du˝ej wagi do s∏ów
Anastazji, wypowiedzianych w czasie pierwszego spotkania Megre i Anastazji w tajdze. 

Na odmow´ W∏adimira Megre: »Nie b´d´ nawet próbowa∏ niczego pisaç« – Anastazja odpar∏a: »B´dziesz,
One na pewno ju˝ wybudowa∏y, stworzy∏y ca∏y system okolicznoÊci, które zmuszà ci´ do tego dzia∏ania«. 

Ten dialog podany zosta∏ ju˝ w pierwszym tomie, natomiast w nast´pnych ksià˝kach nie sà czynione pró-
by, aby powróciç do pytania: Kim sà te zagadkowe »one«? Po otrzymaniu okreÊlonej informacji pracownicy
naszej grupy badawczej jeszcze raz dok∏adnie si´ zapoznali z dialogami przytoczonymi w pierwszej ksià˝ce
i z porozrzucanych na stronach wzmianek o jakichÊ tam »onych« wyciàgn´li wnioski. Przytocz´ paƒstwu te
wzmianki s∏owami Anastazj i: 

– Gdyby nie »One« i troszk´ ja, to twoja druga ekspedycja by∏aby niewykonalna. 
– Pragn´, ˝ebyÊ si´ oczyÊci∏. Dlatego w∏aÊnie wymarzy∏am tobie pielgrzymk´ do miejsc Êwi´tych oraz

ksià˝k´, którà napiszesz w przysz∏oÊci. One to zaakceptowa∏y, a z Nimi zawsze walczà ciemne si∏y, nigdy jed-
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nak nie zwyci´˝ajàc w najwa˝niejszym. 
– Mój plan i uÊwiadomienie tego by∏o precyzyjne i realne, dlatego One to przyj´∏y. 
– One sà podw∏adne jedynie Bogu.
Z wypowiedzi Anastazji mo˝na wywnioskowaç, i˝ te nieznane nam si∏y b´dà tworzy∏y dla Megre okreÊlony

system ˝yciowych zdarzeƒ, zmuszajàcych go do wykonania zaprogramowanych przez kogoÊ czynów. JeÊli
rzeczywiÊcie tak jest, to osobisty udzia∏ Megre w jego dzia∏aniach spada do zera, a je˝eli nawet istnieje, to nie-
znaczny. Jemu to wszystko zosta∏o po prostu podane na tacy przez system niby przypadkowych ˝yciowych
sytuacji. Tym samym osobowoÊç dawnego Megre zosta∏a pogwa∏cona. ZdecydowaliÊmy, ˝e jeÊli uda si´ nam
ustaliç odpowiednie odchylenia w zachowaniu Megre, a dok∏adniej mówiàc, obecnoÊç systemu okolicznoÊci,
tak zwanych przypadków, to wtedy ich obecnoÊç b´dzie mog∏a potwierdziç lub sprostowaç autentycznoÊç
zdarzeƒ w tajdze, stopieƒ uczestnictwa osobowoÊci Megre w zachodzàcych w spo∏eczeƒstwie zdarzeniach
zwiàzanych z wydaniem jego ksià˝ek i prawdopodobieƒstwo istnienia pewnych si∏, zdolnych u∏o˝yç przypadki
majàce wp∏yw na los cz∏owieka.  

Najdok∏adniej, w najdrobniej szych szczegó∏ach, uda∏o si´ nam zapoznaç z zachowaniem Megre na Cy-
prze w czerwcu 1999 roku, podczas jego pracy nad czwartà ksià˝kà, zatytu∏owanà Stworzenie, a konkretnie
mówiàc, kiedy si´ zastanawia∏ nad zapisanymi ju˝ monologami Anastazji o stworzeniu Ziemi i cz∏owieka
i uÊwiadamia∏ je sobie. To, z czym przydarzy∏o si´ nam zetknàç na Cyprze, mo˝na by∏oby scharakteryzowaç
jednym, krótkim zdaniem: »Co to by∏o?«. Zapoznam paƒstwa z niektórymi zdarzeniami. 

W koƒcu maja 1999 roku W∏adimir Megre wylàdowa∏ na Cyprze. Nie by∏ jednym z turystów. Nie mia∏ tam
znajomych. Nie zna∏ ˝adnego z u˝ywanych na Cyprze j´zyków obcych. Przyjmujàca go firma turystyczna Lep-
tos umieÊci∏a samotnego turyst´ z Rosji w jednoosobowym pokoju na pierwszym pi´trze niewielkiego hoteliku.
Z tarasu pokoju roztacza∏ si´ widok na wielki basen, gdzie wypoczywali i bawili si´ turyÊci przewa˝nie z Nie-
miec i Anglii. Rosyjska firma turystyczna, która wys∏a∏a Megre na Cypr, poinformowa∏a mened˝era firmy Lep-
tos, ˝e Megre jest rosyjskim pisarzem. Jednak dla tak du˝ej firmy turystycznej z Cypru, przyzwyczajonej do
goszczenia znakomitoÊci o Êwiatowej s∏awie, taka informacja by∏a niewiele warta. Megre by∏ dla nich zwyk∏ym
turystà. Natomiast ju˝ drugiego dnia pobytu g∏ówny mened˝er Leptosu, odpowiadajàcy za rosyjski rynek tury-
styczny, zaproponowa∏ zwiedzanie miasta oraz miasteczek zbudowanych przez jego firm´. W tych wyjazdach
uczestniczy∏a rosyjsko-j´zyczna t∏umaczka Leptosu, Marina Paw∏owa. Zapoznam szanownych paƒstwa z wy-
wiadem, który przeprowadzi∏em z t∏umaczkà. 

»Towarzyszy∏am mened˝erowi firmy Leptos, Nikosowi, i Megre. T∏umaczy∏am ich rozmowy. Megre ró˝ni∏
si´ od innych turystów swojà bezkompromisowoÊcià i bezpardonowoÊcià na pograniczu braku taktu. Przyk∏a-
dowo: stoimy na górze, mamy wspania∏y widok na morze i miasto Pafos. Nikos wyg∏asza standardowà mow´:
– Popatrzcie, jak wspania∏a otacza nas przyroda. Jaki wspania∏y jest widok – t∏umacz´ zdanie, a Megre mówi: 

– Przygn´biajàcy ten widok. Jest ciep∏o... Morze... a roÊlinnoÊç taka n´dzna, widaç tylko kilka wàt∏ych
krzaczków. To jest nienaturalne w takim klimacie. 

Nikos zaczà∏ si´ t∏umaczyç: 
– KiedyÊ by∏y tu bezkresne cedrowe lasy, kiedy jednak Rzymianie podbili wysp´, budowali tu swoje statki

i wyci´li wszystkie drzewa. A jeszcze na dodatek deszcze na wyspie nale˝à do rzadkoÊci. 
Megre na to znowu oponuje: 
– Rzymianie byli tu wiele wieków temu, od tamtego czasu móg∏by ju˝ wyrosnàç nowy las, ale wy go po pro-

stu nie sadzicie. Nikos próbowa∏ t∏umaczyç, ˝e na wyspie rzadko wyst´pujà opady i nawet wod´ pitnà trzeba
zbieraç w specjalnych rezerwuarach. Na co Megre gwa∏townie odpar∏: 

– Wody nie ma dlatego, ˝e nie ma lasu i wiatr przepycha ob∏oki bokami. Gdyby by∏ las, to w∏aÊnie on zaha-
mowa∏by ruch dolnych pràdów powietrza, a w rezultacie równie˝ ruch ob∏oków na górze. Wtedy deszcze na
wyspie wyst´powa∏yby cz´Êciej. A co si´ tyczy lasu, to myÊl´, ˝e go nie sadzà, bo zamierzajà sprzedaç ca∏à
ziemi´ pod zabudow´. 

Powiedzia∏ to i odwróci∏ si´ w zamyÊleniu, my te˝ milczeliÊmy. Przygn´biajàca by∏a ta cisza. Nie pozosta∏o
nic do dodania. 

Nast´pnego dnia podczas obiadu Nikos zada∏ pytanie, co móg∏by uczyniç dla polepszenia pobytu W∏adimi-
ra. Megre odpowiedzia∏ powa˝nie: – Niech na wyspie wi´cej mówià po rosyjsku, a w restauracjach podajà
normalnà ryb´ zamiast jakichÊ tam p∏otek. W pokoju powinna byç cisza, obok las, a nie jedynie fa∏szywe
uÊmiechy. 

Póêniej odby∏o si´ spotkanie z szefem firmy Leptos. Do tej pory nie rozumiem, jak do niego dosz∏o. Szef tej
firmy nigdy si´ nie spotyka z turystami, co wi´cej, niektórzy pracownicy nawet go nigdy nie widzieli. By∏am na
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tym spotkaniu jako t∏umacz, jednak i tym razem Megre skomentowa∏, ˝e firma powinna zmieniç koncepcj´ pla-
nu zabudowy miasteczek. Ka˝dy powinien posiadaç nie mniej ni˝ jeden hektar ziemi, na którym móg∏by wysa-
dziç drzewa i je piel´gnowaç. Wtedy przeobrazi si´ ca∏a wyspa. JeÊli tego nie uczynià, to wyspa w najbli˝-
szym czasie przestanie byç atrakcyjna dla podró˝nych, a firma Leptos nie b´dzie mia∏a perspektyw w tury-
stycznym biznesie. 

Szef firmy przemilcza∏ wszystko, a póêniej zaczà∏ mówiç pewny siebie o legendarnych osobliwoÊciach wy-
spy, w tym o najwa˝niejszej z nich: kàpielisku bogini Afrodyty. Na koƒcu zaproponowa∏ Megre, by wyrazi∏ swo-
jà proÊb´ co do polepszenia komfortu swojego pobytu. Szef firmy Leptos móg∏by zadowoliç wielu milionerów,
ale to, co powiedzia∏ mu Megre, by∏o tak zaskakujàce, podobne do drwiny lub ˝artu. Megre bez cienia uÊmie-
chu powiedzia∏: 

– Musz´ si´ spotkaç z wnuczkà bogini Afrodyty. 
– Spróbowa∏am to przet∏umaczyç jako ˝art, jednak nikt si´ nie zaÊmia∏. Wszyscy zaskoczeni jakiÊ czas mil-

czeli. Tak si´ sta∏o, ˝e pog∏oski o dziwactwach rosyjskiego turysty dotar∏y do pracowników hotelu i zacz´li si´
oni z niego podÊmiewaç. Nikos w rozmowie ze mnà te˝ podkreÊli∏, ˝e jego zachowanie momentami nie jest
normalne. 

Ka˝dego ranka przychodziliÊmy z Nikosem w sprawach s∏u˝bowych do hotelu i za ka˝dym razem Nikos
z uÊmiechem pyta∏ portiera, czy nie zamieszka∏a w hotelu wnuczka bogini Afrodyty. Portier, uÊmiechajàc si´
kpiàco, odpowiada∏, ˝e jeszcze nie, ale pokój dla niej zawsze jest gotowy. 

Megre oczywiÊcie czu∏ na sobie owe drwiàce spojrzenia obs∏ugi hotelowej, kiedy wieczorem schodzi∏ do
baru lub rano na Êniadanie, myÊl´, ˝e nie by∏o mu zbyt przyjemnie. Ja, jako cz∏owiek z Rosji, te˝ czu∏am si´
nieciekawie z powodu kpiàcych uÊmiechów na widok mojego rodaka. Jednak ju˝ nic nie da∏o si´ zrobiç. 

Rankiem ostatniego dnia pobytu Megre na Cyprze jak zwykle wstàpiliÊmy z Nikosem do hotelu. Nikos
chcia∏ si´ po˝egnaç z Megre. Tak jak zawsze, podszed∏ do portiera z tradycyjnym pytaniem. Portier jednak
odpowiedzia∏ Nikosowi inaczej ni˝ zwykle. Troch´ w uniesieniu rzek∏, ˝e Megre nie nocowa∏ w swoim pokoju
i teraz go równie˝ nie ma w hotelu. Nast´pnie bez uÊmiechu ani te˝ bez cienia rozbawienia powa˝nie doda∏,
˝e w przeddzieƒ, wieczorem, pod hotel zajecha∏a samochodem osobowym wnuczka bogini Afrodyty i zabra∏a
Megre razem z jego rzeczami. Portierowi, który wtedy mia∏ dy˝ur, powiedzia∏a po grecku, ˝eby si´ nie dener-
wowali, a wynaj´ty pokój wykorzystali do swoich celów, poniewa˝ Megre ju˝ nigdy do hotelu nie wróci. I ˝eby
nie rezerwowali biletu na drog´ powrotnà. Prosi∏a o przekazanie Nikosowi, ˝e o dziesiàtej rano przywiezie Me-
gre, ˝eby mogli si´ po˝egnaç. Portier powtórzy∏, ˝e wnuczka Afrodyty rozmawia∏a z pracownikami w j´zyku
greckim, a z Megre po rosyjsku. Nic z tego nie rozumiejàc, usiedliÊmy z Nikosem w fotelach stojàcych w holu
i, milczàc, czekaliÊmy na godzin´ dziesiàtà. 

Dok∏adnie o dziesiàtej otwar∏y si´ oszklone drzwi hotelu i zobaczyliÊmy W∏adimira Megre, a wraz z nim
m∏odà, pi´knà dziewczyn´. Widzia∏am jà ju˝ wczeÊniej. By∏a to Rosjanka Elena Fadiejewa, mieszkajàca i pra-
cujàca na Cyprze jako przedstawiciel moskiewskiego biura turystycznego. Powiedzia∏am, ˝e pozna∏am jà, ale
nie od razu. Tego ranka Elena Fadiejewa wyglàda∏a nad wyraz pi´knie. By∏a ubrana w lekkà, d∏ugà sukni´,
mia∏a pi´knà fryzur´ i b∏ysk szcz´Êcia w oczach. Na idàcà razem z Megre smuk∏à, m∏odà dziewczyn´ od razu
zwrócili uwag´ pracownicy w hotelowym holu. Barmani, pokojówki oraz portier zamarli, wpatrujàc si´ w idà-
cych ku nam. Z rozmowy z nimi wywnioskowaliÊmy z Nikosem, ˝e Megre postanowi∏ zostaç na Cyprze jesz-
cze miesiàc. 

Kiedy W∏adimir odszed∏ po coÊ do bufetu, na spostrze˝enie Nikosa o tym, ˝e Megre jest bardzo wybredny,
˝e przedstawi∏ im wymagania, których nie móg∏ spe∏niç ani on, ani sam szef firmy Leptos, Elena odpowiedzia-
∏a: 

– Spe∏ni∏am wszystkie jego ˝yczenia, myÊl´, ˝e mog´ spe∏niç i inne, je˝eli takowe si´ pojawià. 
Nikos kontynuowa∏ wypytywanie Eleny, w jaki sposób mog∏a spe∏niç te niemo˝liwe rzeczy w przeciàgu

dwunastu godzin. Jakim cudem sprawi∏a, ˝e na Cyprze pojawi∏a si´ ulubiona ryba Megre z syberyjskich rzek,
jakim cudem przez dwanaÊcie godzin mogà na Cyprze wyrosnàç cedry, a wszyscy mieszkaƒcy Cypru mogà
si´ nauczyç rozumieç rosyjsko j´zycznego Megre? Gdzie zdo∏a∏a go umieÊciç w tak odosobnionym miejscu,
˝eby nikt mu nie przeszkadza∏, kiedy on sobie tego za˝yczy? 

Elena odpowiedzia∏a, ˝e wszystko, co niezb´dne dla Megre, przypadkiem mia∏a w swoim posiadaniu.
UmieÊci∏a go w swojej przypadkowo wolnej w tym momencie willi, na skraju wioski Peja, niedaleko od miasta
Pafos. Nikt tam nie b´dzie go niepokoi∏. Zabezpieczy∏a mu transport, wynajmujàc specjalnie dla niego motoro-
wer. A ryba z syberyjskich rzek przypadkiem znalaz∏a si´ u jej znajomej, Ali, która równie˝ pochodzi z Rosji
i pracuje na Cyprze. Cedry rosnà na górze niedaleko od jej posiad∏oÊci, a dwa ma∏e Megre przywióz∏ ze sobà,
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wi´c postawi∏a je w doniczkach na wprost wejÊcia do willi. Bariera j´zykowa te˝ ju˝ nie b´dzie stanowi∏a dla
Megre problemu, poniewa˝ we wszystkich instytucjach, sklepach i kawiarniach sà telefony, a ona zawsze ma
w∏àczonà komórk´. Je˝eli wi´c zajdzie taka potrzeba, przet∏umaczy wszystko, co Megre zechce. Kiedy Elena
i W∏adimir kierowali si´ ju˝ ku wyjÊciu, odprowadzani przez obecnych wzrokiem, przypomnia∏am Nikosowi, ˝e
zapomnia∏ zapytaç, jakim cudem uda si´ Elenie spe∏niç proÊb´ Megre dotyczàcà wnuczki bogini Afrodyty. Ni-
kos popatrzy∏ na mnie zdziwiony i odrzek∏: – JeÊli ta rosyjska dziewczyna nie jest ucieleÊnieniem Afrodyty lub
jej wnuczki, to ju˝ na pewno duch Afrodyty jest w niej teraz obecny.

« Szanowni koledzy, po zapoznaniu si´ z wy˝ej przedstawionymi zdarzeniami z ˝ycia Megre, podczas jego
pobytu na Cyprze, samo si´ nasuwa nast´pujàce pytanie: Czy to ∏aƒcuszek przypadków doprowadzi∏ do wy-
pe∏nienia wszystkich wczeÊniej wypowiedzianych ˝yczeƒ Megre, czy to jedynie przypadek, czy mo˝e ktoÊ –
Anastazja lub zagadkowe »One« – jest sprawcà tych zdarzeƒ? Zwróçcie paƒstwo uwag´, ˝e gdy tylko otacza-
jàcy go ludzie podczas jego pobytu w hotelu zdziwili si´ tym, co si´ sta∏o, od razu powsta∏a sytuacja, w której
Megre zosta∏ usuni´ty z pola widzenia obserwatorów. Przeprowadzi∏ si´ do willi Fadiejewcj, a ∏aƒcuszek przy-
padków dla otaczajàcych go ludzi zniknà∏. Jednak ciekawe jest to, czy faktycznie znikn´∏y, a my odbudowali-
Êmy z jak najwi´kszà precyzj à dalsze zdarzenia i zrobiliÊmy to równie˝ z pomocà wypowiedzi znajomych Ele-
ny oraz jej samej? No i co? Okaza∏o si´, ˝e ∏aƒcuch niezwyk∏ych przypadków nie tylko nie zosta∏ przerwany,
lecz wr´cz sta∏ si´ jeszcze bardzicj zagadkowy. Pozwol´ sobie przytoczyç tylko niektóre fragmenty. 

I tak: W∏adimir Megre ˝yje w odosobnieniu w ma∏ej, przytulnej willi Eleny Fadiejewej. Przypuszczam, ˝e
wówczas uÊwiadamia∏ sobic wypowiedzi Anastazji o Bogu, o stworzeniu ziemi i cz∏owieka, o przeznaczeniu
cz∏owieka, bo w∏aÊnie ta cz´Êç ksià˝ki zosta∏a w tym okresie przez niego napisana, tylko podkreÊlam, ˝e on
sam jeszcze wtedy nie wszystko z tego rozumia∏. I si∏à swego charakteru, zanim wyda ksià˝k´, pragnie gdzieÊ
lub w czymÊ znaleêç potwierdzenie niezwyk∏ych wypowiedzi Anastazji. Od czasu do czasu dzwoni do Eleny
i prosi, aby gdzieÊ go zawioz∏a samochodem. Dziewczyna za ka˝dym razem natychmiast spe∏nia proÊby Me-
gre. Spe∏nia nawet wtedy, gdy jest zmuszona porzuciç swoje obowiàzki. Nawet przyj´cie turystów z Rosji. By-
∏y dwa takie przypadki, kiedy przekaza∏a swoje obowiàzki znajomym, pozbawiajàc si´ tym samym swojego
dochodu. 

Dokàd to jedzie W∏adimir Megre? UstaliliÊmy, ˝e oprócz miejsc zwykle oglàdanych przez turystów na Cy-
prze odwiedzi∏ dwie cerkwie, w których, mo˝na powiedzieç, nikt z przyje˝d˝ajàcych nigdy nie bywa∏. Klasztor
nie odwiedzany przez turystów, opuszczony zamek w górach Trodosa. Kilka razy wspina∏ si´ na szczyt góry
znajdujàcej si´ niedaleko willi Fadiejewej. Chodzi∏ sam poÊród rosnàcych tam cedrów. Elena w tym czasie
czeka∏a na niego przy drodze. UstaliliÊmy równie˝, ˝e wszystkie wyjazdy Megre nie by∏y zaplanowane, lecz
raczej mia∏y spontaniczny charakter. Dok∏adniej mówiàc, by∏y wplecione w ten sam ∏aƒcuch przypadków, tak
jak na przyk∏ad nocne odwiedziny w cerkwi z opowiadania Eleny: »Przyjecha∏am do W∏adimira oko∏o dziewià-
tej wieczorem, od razu po telefonie od niego. Powiedzia∏, ˝e chce po prostu przejechaç si´ po mieÊcie, wsiad∏
do samochodu i pojechaliÊmy do Pafos. Tego wieczoru W∏adimir by∏ zamyÊlony i ma∏omówny. JeêdziliÊmy tak
blisko godzin´. Przeje˝d˝ajàc obok mnóstwa nadbrze˝nych kawiarenek, zaproponowa∏eml W∏adimirowi kola-
cj´, lecz on odmówi∏. Na moje pytanie, gdzie chcia∏by pójÊç, odpowiedzia∏: 

– Teraz naj ch´tniej poszed∏bym do jakiejÊ pustej cerkwi.
Zawróci∏am samochód i nie wiem dlaczego z takà pr´dkoÊcià pop´dzi∏am do ma∏ej wioski. Wiedzia∏am, ˝e

znajduje si´ tam przez ma∏o kogo odwiedzana cerkiew. PodjechaliÊmy prosto pod wejÊcie i wyszliÊmy z sa-
mochodu. Wokó∏ nie by∏o ˝ywej duszy i tylko szum morza zak∏óca∏ nocnà cisz´. PodeszliÊmy do drzwi wej-
Êciowych cerkwi. W ciemnoÊciach namaca∏am poni˝ej klamki sterczàcy w drzwiach du˝y klucz, przekr´ci∏am
go i otworzy∏am drzwi do Êwiàtyni. W∏adimir wszed∏ i d∏ugo sta∏ na Êrodku pod kopu∏à, a ja zosta∏am przy wej-
Êciu. Potem W∏adimir przeszed∏ przez zakrysti´, gdzie przebywajà kap∏ani, i przypuszczam, ˝e coÊ musia∏ za-
paliç, bo nagle coÊ zab∏ys∏o w Êwiàtyni, zrobi∏o si´ jaÊniej. Troch´ posta∏am, a potem posz∏am do samochodu.
Po jakimÊ czasie przyszed∏ W∏adimir i odjechaliÊmy.

« A teraz przedstawi´ paƒstwu kolejny fragment opowiadania Eleny: »Chcia∏am pokazaç W∏adimirowi ko-
lejnà wiosk´, aby zapozna∏ si´ z ˝yciem jej mieszkaƒców. Górska droga, którà jechaliÊmy, mia∏a du˝o ró˝nych
rozga∏´zieƒ. Przypuszczam, ˝e przez pomy∏k´ êle skr´ci∏am, nie trafiliÊmy do wioski, a samochód nied∏ugo
znalaz∏ si´ przed bramà niewielkiego klasztoru. W∏adimir natychmiast zapragnà∏ tam wejÊç i poprosi∏, abym
mu towarzyszy∏a i by∏a t∏umaczkà w rozmowie z mnichami, na co odpowiedzia∏am, ˝e nie mog´ tego uczyniç.
Mia∏am na sobie krótkà spódnic´ i nie okrytà g∏ow´, a tak nie wolno wchodziç ani do cerkwi, ani tym bardziej
do klasztoru. Zaczeka∏am przy wejÊciu. Patrzy∏am, jak W∏adimir szed∏ przez dziedziniec klasztorny. Pojawi∏ si´
przed nim m∏ody mnich. Stan´li naprzeciw siebie i zacz´li rozmawiaç. Potem podeszli do mnie. S∏ysza∏am, jak
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mnich rozmawia∏ z W∏adimirem w j´zyku rosyjskim. Nast´pnie wyszed∏ do nich siwy starzec, przeor klasztoru,
i d∏ugo razem siedzieli na ∏awce, rozmawiajàc. A ja z mnichami sta∏am z dala od nich i nie s∏yszeliÊmy, o czym
rozmawiajà. Potem przeor i mnisi odprowadzili nas. U wyjÊcia z klasztoru W∏adimir nagle si´ zatrzyma∏,
a wszyscy zatrzymali si´ razem z nim. W∏adimir zawróci∏ i poszed∏ przez dziedziniec klasztorny ku Êwiàtyni.
Nikt za nim nie podà˝y∏, wszyscy czekaliÊmy przy wejÊciu, a˝ wyjdzie z pustej klasztornej Êwiàtyni.«

I tak ∏aƒcuch przypadków trwa nadal. Przypominam, ˝e W∏adimir Megre uÊwiadamia sobie wypowiedzi
Anastazji o Bogu. Czy to przypadek, ˝e w∏aÊnie w tym momencie, kiedy zapragnà∏ odwiedziç pustà Êwiàtyni´,
obok znalaz∏a si´ akurat Elena Fadiejewa, która wie o istnieniu takiej Êwiàtyni? Czy to przypadek, ˝e
w drzwiach pustej Êwiàtyni wystaje klucz? Czy Elena Fadiejewa nieumyÊlnie zgubi∏a drog´ i zawioz∏a Megre
do rzadko odwiedzanego klasztoru? Czy przez przypadek wyszed∏ mu na spotkanie mówiàcy po rosyjsku
mnich? Mamy tu do czynienia z ∏aƒcuchem niezwyk∏ych zdarzeƒ, sytuacji ˝yciowych, logicznie nast´pujàcych
niby przypadków, ale prowadzàcych do okreÊlonego celu. Czy mo˝na po tym wszystkim, z czym si´ zapozna-
liÊmy, mówiç o przypadkowoÊci filozoficznych wniosków opisanych w ksià˝ce Megre? Czy to nie w jednej ze
Êwiàtyƒ, w której, jak nam wiadomo, Megre sta∏ pod kopu∏à w samotnoÊci, utwierdzi∏y si´ w nim s∏owa Boga
przytoczone póêniej w czwartej ksià˝ce, zatytu∏owanej Stworzenie? 

PróbowaliÊmy niejednokrotnie, jeszcze i jeszcze raz w szczegó∏ach przeÊledziç kolejnoÊç przypadkowych
zdarzeƒ dotyczàcych Megre. WÊród wielu innych zaciekawi∏o nas równie˝ tak zwane przypadkowe spotkanie
z Elenà Fadiejewà. Nie b´dziemy snuç domys∏ów, czy faktycznie zagoÊci∏ w tej m∏odej dziewczynie duch Afro-
dyty. Niech si´ nad tym zastanawiajà ezoterycy. Ale pomyÊlmy, dlaczego ta panienka zostawia∏a swoje spra-
wy i na ka˝de zawo∏anie spieszy∏a do Megre, gotowa∏a mu barszcz, wozi∏a po Cyprze swoim samochodem?
Dlaczego ona nagle zmieni∏a nawet wyglàd? Dlaczego po spotkaniu z Megre, jak twierdzà jej znajomi, raptow-
nie zab∏ys∏y jej oczy? Czy to z powodu spotkania znanej osoby? Przecie˝ Elena jest pracownikiem du˝ego
biura turystycznego przy moskiewskiej estradzie i niejednokrotnie mia∏a do czynienia z osobowoÊciami bar-
dziej znanymi ni˝ W∏adimir Megre. Mo˝e chodzi o pieniàdze? Tylko ˝e Megre nie móg∏ mieç zbyt du˝ego kapi-
ta∏u; gdyby by∏o inaczej, nie zamieszka∏by przecie˝ w jedynie trzygwiazdkowym hotelu. Wniosek nasuwa si´
tylko jeden: Elena zakocha∏a si´ w Megre. I to w∏aÊnie potwierdza w jednym zdaniu, wypowiedzianym do swo-
jej znajomej.

Na pytanie: – Czy ty nie zakocha∏aÊ si´ w tym Megre? – odpar∏a: 
– Nie wiem, ogarnia mnie jakieÊ nie znane mi dotàd uczucie..., ale gdyby zechcia∏...I tak zdarzy∏ si´ jeszcze

jeden niewiarygodny przypadek. Dwudziestotrzyletnia, smuk∏a, pi´kna, samodzielna i dobrze u∏o˝ona dziew-
czyna, budzàca zainteresowanie wielu m´˝czyzn, nagle od pierwszego wejrzenia zakochuje si´ w czterdzie-
stodziewi´cioletnim m´˝czyênie. Zgodzicie si´ chyba, ˝e takie przypadki zdarzajà si´ raczej rzadko.

PróbowaliÊmy dok∏adnie, co do minuty, przeanalizowaç moment spotkania W∏adimira Megre i Eleny Fadie-
jewej. RozmawialiÊmy z pracownikami kawiarni Maria, na oczach których si´ to odby∏o. OdtwarzaliÊmy dzieƒ
ich spotkania ze s∏ów Eleny i jej znajomych. W rezultacie odkryliÊmy jeszcze jeden przypadek. Ale za to jaki!
Dzi´ki niemu Elena mog∏a si´ zakochaç w Megre na kilka minut przed ujrzeniem go. Przypadek, który jest
w stanie wp∏ywaç jednoczeÊnie tak na ÊwiadomoÊç, jak i na podÊwiadomoÊç cz∏owieka. 

Wyobraêcie sobie, Elena jedzie przez turystyczne miasto do Cafe Maria, a nagle dzwoni stamtàd znajoma
kelnerka i prosi, ˝eby Elena, jeÊli jest to mo˝liwe, wstàpi∏a do kawiarni, poniewa˝ przy stoliku siedzi podener-
wowany Rosjanin. Na szyldzie kawiarni widnia∏o rosyjskie imi´, menu by∏o rosyjskie, co obiecywa∏o równie˝
rosyjsko-j´zycznego kelnera. Jednak tego akurat zabrak∏o. Elena w pierwszej chwili odmawia, ale niespodzie-
wanie w jej pracy pojawia si´ krótka przerwa, siada wi´c za kierownicà i p´dzi do kawiarni, gdzie przy stoliku
siedzi jakiÊ Rosjanin. Po drodze pudruje swój opalony na czerwono nos, wyciàga na chybi∏ trafi∏ jakàÊ kaset´
i wk∏ada jà do magnetofonu. Przestrzeƒ samochodu wype∏nia si´ znanà w Rosji melodià. Za chwil´ przytocz´
s∏owa tego tekstu, a wy, szanowni koledzy, sami to oceƒcie. Sà to w∏aÊnie te s∏owa, które p∏yn´∏y z g∏oÊników
samochodu Eleny na kilka minut przed spotkaniem z siedzàcym w kawiarni Megre: 

Jestem jeszcze m∏odym bogiem
i mo˝liwe, ˝e brak mi doÊwiadczenia, 
ale, dziewczynko moja, móg∏bym pomóc 
i przelaç na twoje ˝ycie promieƒ s∏oƒca. 

Nie masz ani jednej wolnej chwili, 
w pracy przerwa tylko ma∏a, 
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ale ty przypudrujesz nos, wyjdziesz na obiad 
i przy stoliku w kawiarni spotkasz w∏aÊnie jego. 

GdzieÊ daleko p´dzà pociàgi, 
schodzà z kursu samoloty. 
JeÊli on odejdzie, to na zawsze ju˝, 
wi´c nie pozwól mu tak po prostu odejÊç. 

Dlaczego milczysz nagle? 
Popatrz w jego oczy i nie l´kaj si´. 
Tyle d∏ugich lat zamyka∏em to ko∏o, 
to ja go powiod∏em na spotkanie z tobà. 

I ona lub ktoÊ inny zamiast niej nie pozwolili mu odejÊç. I ona lub ktoÊ inny poprzez nià spe∏niali wszystkie
jego zachcianki, dostarczajàc mu wcià˝ i wcià˝ nowych informacji, utwierdzajàcych w nim filozoficzne wnioski.
Wróci∏ do Rosji i odda∏ do wydawnictwa r´kopis czwartej ksià˝ki, Stworzenia. 

˚ycie W∏adimira Megre faktycznie jest podobne do ˝ycia Iwanuszki G∏uptasa z rosyjskich ludowych bajek,
z tà tylko ró˝nicà, ˝e zdarzenia z ˝ycia Megre sà absolutnie autentyczne. Zapoznawszy si´ z prawdziwoÊcià
istnienia takiego zjawiska, nie mo˝emy nie wierzyç w istnienie okreÊlonych si∏, zdolnych do celowego wp∏ywa-
nia na los ka˝dego cz∏owieka. Powstaje pytanie: Czy mo˝liwoÊci tych si∏ mogà wp∏ywaç na losy ca∏ej ludzko-
Êci? Jaka by∏a aktywnoÊç tych si∏ w przesz∏oÊci i czy do ich aktywizacji nie dosz∏o w∏aÊnie w naszym wieku?
Co to za si∏y? Zachodzàce zdarzenia zmuszajà nas do bardziej wnikliwego odniesienia si´ do wypowiedzi
Anastazji. 

Szanowni koledzy, wi´kszoÊç cz∏onków naszego zespo∏u badawczego sk∏ania si´ do nast´pujàcej wersji:
Syberyjska pustelnica Anastazja, pozostawiajàc na razie na swoich stanowiskach rzàdy ró˝nych paƒstw, fak-
tycznie bierze na siebie kierowanie ca∏ym ludzkim spo∏eczeƒstwem. PodkreÊlam: nie przejmuje w∏adzy, lecz
bierze na siebie kierowanie tà w∏adzà. W wi´kszoÊci czytelników przy zetkni´ciu si´ z ksià˝kami Megre rodzi
si´ pragnienie zmiany swojego obrazu ˝ycia. Czytelników jest ju˝ ponad milion, a ich liczba nieustannie ro-
Ênie. Przy zgromadzeniu masy krytycznej sà oni zdolni wp∏ynàç na decyzje struktur w∏adzy. Natomiast obec-
nie równie˝ w strukturach w∏adzy sà ju˝ zwolennicy postawionych w ksià˝kach wniosków. 

Nasze spo∏eczeƒstwo wi´c zostanie pokierowane tak samo, jak zosta∏ pokierowany W∏adimir Megre. Co do
tego, ˝e Megre jest ca∏kowicie kierowanà przez si∏y substancjà, mam nadziej´, i˝ wy, szanowni koledzy, nie
macie ju˝ ˝adnych wàtpliwoÊci. Kim jest syberyjska pustelnica Anastazja? Gdzie ona tak naprawd´ jest? Ja-
kie posiada mo˝liwoÊci? Jakie si∏y jà wspierajà? Dokàd próbujà zaprowadziç nasze spo∏eczeƒstwo? Na te py-
tania powinna w∏aÊnie odpowiedzieç wspó∏czesna nauka”. 

ZA¸AMANIE NERWOWE

Dwa razy przes∏ucha∏em wyk∏ad nieznanego mi cz∏owieka, którego g∏os rozbrzmiewa∏ z magnetofonu. By∏o
mi absolutnie oboj´tne, kim jest ten cz∏owiek. Ale wnioski, jakie postawi∏ w swoim wyk∏adzie, wywar∏y na mnie
tak silny wp∏yw, ˝e nie tylko zniech´ci∏em si´ do dalszego pisania, ale tak˝e moje ˝ycie wyda∏o mi si´ ju˝ bez-
sensowne.

Ju˝ zaczyna∏a mi si´ podobaç koncepcja Anastazji o wartoÊci cz∏owieka, o tym, ˝e ka˝dy cz∏owiek jest uko-
chanym dzieckiem Boga, ˝e ju˝ na ziemi mo˝e on byç szcz´Êliwy, wystarczy jedynie zrozumieç swoje prze-
znaczenie. Uwierzy∏em równie˝ w mo˝liwoÊç zmiany na lepsze naszego dzisiejszego ˝ycia dzi´ki zmianie ob-
razu ˝ycia i budowie nowych osad. Ca∏a ta moja wiara run´∏a po wys∏uchaniu tej kasety. Chodzi o to, ˝e przy-
toczone przez wyk∏adowc´ fakty o “przypadkowych” zdarzeniach, które jego zdaniem by∏y pewnà prawid∏owo-
Êcià zjawisk, by∏y prawdziwe. Przecie˝ to wszystko faktycznie by∏o prawdà, a nawet wi´cej: prawdà by∏o te˝
to, o czym ja wiedzia∏em, a im si´ nie uda∏o tego ustaliç. 

Wszystko tak w∏aÊnie by∏o, a to znaczy, ˝e by∏em marionetkà w czyichÊ r´kach! Niewa˝ne, w czyich, Ana-
stazji czy jakichÊ innych si∏ energii, to naprawd´ niewa˝ne. Wa˝ne jest to, ˝e ja jako cz∏owiek tak naprawd´ je-
stem niczym, nie istniej´. A istnieje moje ∏atwo kierowane przez kogoÊ, stworzone przez przypadki cia∏o. Do-
brze by∏oby, gdyby kierowano tylko mnà. Mo˝liwe jednak, ˝e istniejà inni ludzie kierowani przez kogoÊ wy˝-
szego. Albo mo˝e ktoÊ stamtàd steruje ca∏à ludzkoÊcià i ona ca∏a jest jedynie zabawkà w r´kach tego kogoÊ
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niewidzialnego i nieuÊwiadomionego przez nasz ludzki umys∏. 
Nie chcia∏bym byç czyjàÊ zabawkà. Jednak fakty przytoczone w wyk∏adzie bezspornie udowodni∏y: JesteÊ

niczym, kierujà tobà i to jest wyraênie widoczne, poniewa˝ potwierdzajà to niezaprzeczalne i dobrze tobie zna-
ne fakty. 

Wszystkiego, co zdarzy∏o mi si´ na Cyprze, nie mo˝na zakwalifikowaç jako z∏e, lecz wr´cz odwrotnie – ja-
ko dobre. Ale nie to jest wa˝ne ! JeÊli ktoÊ nieÊwiadomy zbudowa∏ ∏aƒcuch wspania∏ych zdarzeƒ, to jutro ko-
muÊ innemu, te˝ nam niewidocznemu, wpadnie do g∏owy zbudowaç inny i wcale nie wspania∏y ∏aƒcuch przy-
padków. I tak cz∏owiek rzeczywiÊcie staje si´ zabawkà. A ca∏a ludzkoÊç? Jak mog∏em wczeÊniej nie zrozu-
mieç, ˝e jakieÊ tam si∏y bawià si´ ca∏à ludzkoÊcià jak dzieciaki o∏owianymi ˝o∏nierzykami! 

Kiedy w tajdze Anastazja opowiada∏a o Bogu, o stworzeniu, to jakby poprzez jej s∏owa ods∏ania∏a si´ jakaÊ
kurtyna. 

Po raz pierwszy w ˝yciu wyobrazi∏em sobie Boga nie jako bezpostaciowà, niezrozumia∏à istot´, starca na
chmurce, lecz jako osobowoÊç zdolnà do uczucia, prze˝ywania, tworzenia i marzenia. Uczucia z jej opowieÊci
by∏y bardziej jaskrawe i zrozumia∏e ni˝ wszystko, co wczeÊniej zdarzy∏o mi si´ czytaç lub s∏yszeç na ten te-
mat. I coÊ jeszcze. Kiedy ona mówi∏a, by∏o mi tak dobrze i lekko na duszy, i czu∏em si´ jakoÊ mniej samotny.
To znaczy, ˝e On istnieje! Jest dla nas zrozumia∏y i naprawd´ dzia∏a. Jest màdry i dobry, i na potwierdzenie
tego sà dooko∏a jego stworzenia. Cedry, trawa, ptaki i zwierz´ta. Tam w tajdze, na polance Anastazji wszyst-
ko jest takie dobre i nieagresywne. A my tak przyzwyczailiÊmy si´ do Jego stworzeƒ, ˝e jakbyÊmy ich nie do-
strzegali. Nadal przez coÊ innego próbujemy Go osàdzaç. Przez jakieÊ niby tajne nauki. Miotamy si´ po pla-
necie w poszukiwaniu jakichÊ tajemnych miejsc, w poszukiwaniu nauczycieli, w poszukiwaniu nauk. To jest po
prostu zwyk∏y absurd, ca∏kowity brak logiki. JeÊli mówimy o Bogu jak o naszym dobrym Ojcu, to jak mo˝na
przypuszczaç, ˝e On b´dzie ukrywa∏ coÊ dobrego przed swoimi dzieçmi? Przecie˝ On nie chowa∏ si´ przed
ludêmi, swoimi dzieçmi, ani przed nimi niczego nie ukrywa∏. Przeciwnie, stara∏ si´ zawsze byç obok. To jaka to
si∏a stara si´ Mu przeciwstawiç? Jaka to si∏a odurzy∏a nas do tego stopnia, ˝e swojà postawà postawiliÊmy ca-
∏à naszà planet´, podarowanà nam przez Niego wspania∏à Ziemi´, przed groêbà zag∏ady? Jaka to si∏a bawi
si´ nami? 

Wieczorami Êwiecà okna naszych wielopi´trowych domów, za ka˝dym z nich toczy si´ czyjeÊ ˝ycie, ale ilu
z tych ludzi jest na tym Êwiecie naprawd´ szcz´Êliwych? Rozprawiamy o moralnoÊci, mi∏oÊci, kulturze. Ka˝dy
stara si´ uchodziç za bogobojnego. A tak naprawd´? Co drugi pozornie porzàdny facet potajemnie pieprzy si´
z babkami na boku. W tajemnicy przed swojà rodzinà, na pierwszy rzut oka niby bardzo porzàdnà. Jakie arty-
ku∏y sà w naszym paƒstwie najbardziej dochodowe? Wódka oraz papierosy, o których sprzeda˝ paƒstwo ca∏y
czas si´ troszczy. A kto pije? Alkoholicy, którzy wa∏´sajà si´ pod p∏otami lub na klatkach schodowych? Oczy-
wiÊcie, ˝e pijà, jednak nie majà oni a˝ takich Êrodków, ˝eby zabezpieczyç rozkwit setek zak∏adów produkujà-
cych rzeki spirytusu. G∏ównymi konsumentami sà ludzie z pozoru bogobojni, u∏o˝eni i stateczni. 

Utrzymujemy kolosalny sztab policji, wszystkie mo˝liwe agencje ochrony i s∏u˝by Êledcze. Ale po co? ˚eby
zbieraç alkoholików rozrabiaków? Bzdura! Przecie˝ z pomocà takiego zespo∏u s∏u˝b wewn´trznych mo˝na ich
wszystkich pozbieraç w jeden dzieƒ. A walk´ prowadzà wcale nie z nimi, lecz z tymi z pozoru statecznymi
i u∏o˝onymi. 

I pomyÊleç tylko: istnieje ca∏a armia s∏u˝b specjalnych i nie siedzi bezczynnie. Istnieje wi´c ca∏a armia, któ-
ra si´ im przeciwstawia. To znaczy, ˝e trwa niekoƒczàca si´ walka, a my wszyscy jesteÊmy na granicy tych
bojowych dzia∏aƒ. To w∏aÊnie my finansujemy obydwie przeciwstawiajàce si´ sobie armie. Próbujemy polep-
szyç techniczny stan jednej strony – naszych instytucji chroniàcych prawa, ale druga strona natychmiast si´
równie˝ polepsza i bierze Êrodki na swoje zabezpieczenie równie˝ od nas. Pieniàdze zawsze majà to samo
êród∏o – prac´ ludzkà. A wojna trwa dzi´ki nieustannemu post´powi technicznemu. Przeciàga si´ to nie o rok,
nie o dwa lata. To ciàgnie si´ przez tysiàclecia. I nie wiadomo, gdzie poczàtek tej wojny i kto mo˝e jej po∏o˝yç
kres. A my jesteÊmy w centrum tych dzia∏aƒ wojennych i nikt z nas nie jest neutralny, wszyscy mamy w tym
swój udzia∏. Jeden bezpoÊrednio, drugi z dobrej woli, inny bezwolnie je finansuje, jeszcze inny produkuje
broƒ. Ale skrywamy si´ wszyscy pod maskà przyzwoitoÊci. Rozprawiamy o nauce, technice, kulturze. 

My, intensywnie rozwijajàca si´, rozumna cywilizacja, tak màdrze rozmawiamy o rozwoju nauki. To dlacze-
go masz Êmierdzàcà wod´ w kranie, ty màdra cywilizacjo? Jak na to wpad∏aÊ, a jeszcze z jakàprzemàdrza-
∏oÊcià, ˝e wod´ do picia trzeba kupowaç, a woda ta dro˝eje z dnia na dzieƒ? Nie chcemy zerwaç z siebie ma-
ski przyzwoitoÊci i porzàdnoÊci. Dlaczego? Dlaczego nieustannie z roku na rok komplikujemy sobie ˝ycie?
Dlaczego tak nieuchronnie kierujemy si´ w stron´ cuchnàcego do∏u? I podà˝mny tam, nie chcàc si´ do tego
sami przed sobà przyznaç. Dlaczego nikt tego nie zatrzyma? 
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Mamy wiele wyznaƒ religijnych, jednak ˝adne z nich nie jest w stanie zatrzymaç tego upadku. A mo˝liwe,
˝e nie mo˝e go zatrzymaç ca∏kowicie, ale jednak go hamuje. Je˝eli tak jest, to jest to czysty sadyzm, który tyl-
ko przed∏u˝a okres cierpienia. A my nadal uwa˝amy siebie za màdrà i porzàdnà cywilizacj´. No to dlaczego
w tej màdrej cywilizacji kobiety przestajà odczuwaç potrzeb´ rodzenia dzieci? I nawet ju˝ statystyka wskazuje,
˝e populacja z roku na rok maleje. To czym sà te si∏y, które robià z cz∏owieka ca∏kowitego g∏upka? 

Minà∏ ca∏y tydzieƒ depresji i zupe∏nej apatii. Ca∏y tydzieƒ le˝a∏em w ∏ó˝ku, prawie nic nie jedzàc. Na koniec
tygodnia nagle ogarn´∏a mnie z∏oÊç, a nawet wÊciek∏oÊç. Zapragnà∏em uczyniç chocia˝by coÊ na przekór tym
si∏om. Niewa˝ne jakim, jasnym czy ciemnym. ˚eby tylko na przekór tym, co nami kierujà... ˚eby udowodniç
im, ˝e cz∏owiek jest w stanie wyrwaç si´ spod ich kontroli. A co mo˝na zrobiç im na przekór? JeÊli one lub
Anastazja wraz z nimi chcà, abym pisa∏, to po prostu przestan´ i ju˝. Nie wolno jeÊç mi´sa? A w∏aÊnie ˝e b´-
d´ jad∏, b´d´ pali∏ i pi∏. Sàdzàc po ich dzia∏aniach, coÊ takiego nie bardzo si´ im podoba, no to có˝, niech spró-
bujà si´ przeciwstawiç. 

Pi∏em codziennie ju˝ przez miesiàc. W stanie upojenia alkoholowego by∏o mi troch´ lepiej, ale rano przy-
chodzi∏o otrzeêwienie i znów piek∏y mnie dr´czàce myÊli. Dlaczego pisa∏em? Stara∏em si´ byç szczery, a wy-
szed∏em na Êmiesznà zabawk´ w czyichÊ r´kach. Ju˝ w mroku pijaƒstwa po Êcianie szed∏em do ∏ó˝ka. I tak
si´ chcia∏o, jak˝e si´ chcia∏o krzyknàç, tak aby us∏ysza∏y moje wnuki i prawnuki. Us∏ysza∏y i zrozumia∏y. Zrozu-
mia∏y! Pisa∏em dlatego, ˝e obrzydliwa jest dla mnie maska fa∏szu! Innej szuka∏em drogi! 

PRÓBA ROZSZYFROWANIA 

Czasem rankiem rodzi∏o si´ pragnienie wyjÊcia z pijanego odr´twienia. Wtedy szed∏em do ∏azienki, ˝eby
zgoliç odroÊni´tà przez kilka dni szczecin´. Wspomina∏em Anastazj´, próbujàc myÊleç nie o z∏ym, lecz o tym
dobrym, które mog∏aby uczyniç. Stara∏em si´ sam siebie przekonywaç, ˝e ona czyni dobro, jednak ˝ycie pod-
rzuca∏o coraz to nowe druzgocàce argumenty. Gdy równie˝ i tamtego dnia podejmowa∏em kolejnà prób´ wyj-
Êcia z pijanego odr´twienia, do drzwi zadzwoni∏ mój stary znajomy. By∏ wczesny ranek, nawet nie zdà˝y∏em
si´ ogoliç, wi´c otworzy∏em drzwi z piankà do golenia na twarzy. 

W∏adys∏aw by∏ lekko podniecony i, ledwie si´ przywitawszy, oznajmi∏: 
– PowinniÊmy powa˝nie porozmawiaç. Ty si´ gol, a ja b´d´ mówi∏. 
Gdy si´ goli∏em, W∏adys∏aw opowiada∏, ˝e wreszcie przeczyta∏ ksià˝k´. Bardzo go wzruszy∏a i w wielu

sprawach zgadza si´ z Anastazjà. Uwa˝a jej logik´ za niepodwa˝alnà, jednak bardziej jeszcze przejà∏ si´
czymÊ innym: 

– A wi´c to prawda, ˝e by∏eÊ zmuszony po tym spotkaniu rozstaç si´ z rodzinà, zostawiç biznes i nie
chcesz ju˝ prowadziç interesów? 

– Tak jest. 
– Czy próbowa∏eÊ zorganizowaç stowarzyszenie przedsi´biorców z bardziej czystymi, jak to okreÊli∏a Ana-

stazja, pomys∏ami? Czy piszesz nast´pnà ksià˝k´? 
– Na razie nie pisz´. Próbuj´ w tym si´ po∏apaç. 
– No w∏aÊnie, tu trzeba wszystko poustawiaç. Równie˝ to, co osiàgnà∏eÊ przez pi´ç lat, po spotkaniu si´

z tà pustelnicà. Co zyska∏eÊ? 
– Jak to co? Na przyk∏ad tu, na Kaukazie, ju˝ sà pierwsze oznaki zmiany stosunku ludzi do dolmenów. Czy

wyobra˝asz sobie, ile prac naukowych napisano na ich temat? Ale to ludzi w ˝aden sposób nie wzrusza∏o.
Rozgrabiano je, roztrzaskiwano. A to, co powiedzia∏a Anastazja, od razu podzia∏a∏o. Gdy tylko w sanatorium
Dru˝ba przeczytali mojà ksià˝k´, natychmiast zebrali si´ pracownicy i pojechali, aby po∏o˝yç kwiaty na dolme-
nach. W innych miejscach te˝ ludzie zmieniajà swój stosunek do przodków, zastanawiaj à si´ nad... 

– Stop! Ca∏kowicie si´ z tobà zgadzam. Jej s∏owa przynios∏y efekt. Âwiadczà o tym równie˝ fakty przyto-
czone na twój temat, a zresztà te˝ i na inne tematy. Ona zrobi∏a z ciebie zombi i w ogóle ty to ju˝ nie jesteÊ ty. 

– Dlaczego tak uwa˝asz? 
– To oczywiste! JesteÊ biznesmenem, który nawet bez podstawowego kapita∏u by∏ w stanie realizowaç na

wielkà skal´ komercyjne projekty jeszcze u zarania pierestrojki. JesteÊ prezesem zwiàzku przedsi´biorców
Syberii i nagle ni z gruszki, ni z pietruszki przestajesz si´ zajmowaç biznesem, sam sobie gotujesz, pierzesz,
a z tego wszystkiego wynika, ˝e to ju˝ nie jesteÊ ty, ten dawny ty. 

– S∏ysza∏em to ju˝ nieraz, W∏adys∏awie. Jednak˝e wzruszy∏y mnie wypowiedzi Anastazji. Ona ma pi´kne
marzenie: “PrzenieÊç ludzi przez odcinek czasu ciemnych si∏”. Wierzy w nie. Poprosi∏a mnie, abym napisa∏
ksià˝k´. Obieca∏em to zrobiç. Przecie˝ ona ca∏kowicie w samotnoÊci czeka, marzy. Pewnie ksià˝k´ w jakiÊ
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tam sposób ∏àczy ze swoim marzeniem. Sam przecie˝ mówi∏eÊ, ˝e moc wp∏ywu wypowiedzi Anastazji
w ksià˝kach jest wielka. 

– Owszem, kolejny raz potwierdza to w namacalny sposób jej wtràcanie si´. Zastanów si´. Nieznany niko-
mu autor, biznesmen, nagle pisze ksià˝k´. I to o czym? O historii ludzkoÊci. O Kosmosie. O rozumie Wszech-
Êwiata. O wychowaniu dzieci. A ksià˝ka ta zaczyna wywieraç wp∏yw na ludzi w ich codziennym ˝yciu, oddzia-
∏ywaç na ich czyny. 

– Ale ten wp∏yw jest dobroczynny. 
– Mo˝liwe, ale nie o to chodzi. Czy si´ nie zastanawia∏eÊ, dlaczego nagle sta∏eÊ si´ zdolny do pisania ksià-

˝ek? 
– Anastazja mnie nauczy∏a. 
– Jakim sposobem to uczyni∏a? 
– Wzi´∏a witk´, narysowa∏a na ziemi literki, ca∏y alfabet, i powiedzia∏a: “To sà litery, które znacie. Z liter tych

sk∏adajà si´ wszystkie wasze ksià˝ki, tak dobre, jak i z∏e. A wszystko zale˝y od tego, w jaki sposób i w jakiej
kolejnoÊci te trzydzieÊci trzy literki b´dà pouk∏adane. Sà dwa sposoby ich uk∏adania”. 

– Czy˝by to by∏o takie proste? Nale˝y jedynie ustawiç trzydzieÊci trzy literki w odpowiedniej kolejnoÊci? Ty
jest rozstawiasz, a ludzie póêniej ca∏ymi grupami idà w góry, ˝eby na dolmenach po∏o˝yç kwiaty? To niewiary-
godne. To przechodzi ludzkie poj´cie. Jest to obecnoÊç nieznanej nam si∏y. Ta si∏a zrobi∏a z ciebie zombi albo
ci´ przeprogramowa∏a czy zahipnotyzowa∏a – nie wiem. Ale na pewno coÊ tam uczyni∏a. 

– Kiedy nazywa∏em Anastazj´ czarownicà lub wymienia∏em takie s∏owa, jak “mistyka”, “fantastyka”, “nie-
wiarygodne” , to jà bardzo przygn´bia∏o, wi´c zaczyna∏a udowadniaç, ˝e jest zwyk∏ym cz∏owiekiem, kobietà
posiadajàcà jedynie ogromnà wiedz´. A na naszà miar´ to jest du˝o. Ona mówi, ˝e ludzie od zarania dziejów
posiadali takie zdolnoÊci... I jeszcze w nagrod´ urodzi∏a mi syna... 

– A gdzie on jest, ten twój syn? 
– W tajdze, z Anastazjà. Ona mówi, ˝e w warunkach naszego technicznego Êwiata trudniej jest wychowaç

dziecko na prawdziwego, porzàdnego cz∏owieka. Tak jest, bowiem sztuczne rzeczy nie sà zrozumia∏e dla ma-
lucha, odciàgajà go od prawdy. Mo˝na je pokazaç dopiero wtedy, gdy ju˝ uÊwiadomi sobie t´ prawd´. 

– No to dlaczego nie jesteÊ w tajdze? Nie jesteÊ z nià? Nie pomagasz w wychowaniu syna? 
– Normalny cz∏owiek nie da rady tam mieszkaç. Nie chc´ rozpalaç ognia, od˝ywiaç si´ w swoisty sposób.

A jeszcze ona mówi... Na razie nie wolno mi obcowaç z dzieckiem. 
– W∏aÊnie w tym s´k. Tu, w naszych normalnych warunkach, ona nie chce zamieszkaç. Ty natomiast nie

mo˝esz mieszkaç tam. I co teraz? Zastanawia∏eÊ si´? Sam, bez rodziny... A jeÊli zachorujesz? 
– Na razie na nic nie choruj´ ju˝ drugi rok. Ona mnie podleczy∏a. 
– I co, ju˝ nigdy nie zachorujesz? 
– Mo˝e zachoruj´. Anastazja mnie uprzedzi∏a, ˝e wszystkie choroby znowu spróbujà wróciç. Tak du˝o jest

ciemnego i zgubnego w cz∏owieku, i we mnie rzeczywiÊcie te˝, tak jak i we wszystkich. Znowu pal´. Zaczà∏em
popijaç. Ale nie to jest najwa˝niejsze. Ona mówi, ˝e jest we mnie za ma∏o jasnych myÊli, pomys∏ów, a to w∏a-
Ênie one przeciwstawiajà si´ choróbsku. 

– Z tego wynika, ˝e przysz∏oÊci, jak u ka˝dego normalnego cz∏owieka, i u ciebie si´ nie przewiduje. Przy-
szed∏em do ciebie z superpropozycjà. Ja ci´ rozkoduj´, odhipnotyzuj´, a kiedy dojdziesz do siebie, do normal-
nego stanu, to podpowiesz mi... Pomo˝esz polepszyç interesy w mojej firmie. Mia∏eÊ przecie˝ doÊwiadczenie,
talent biznesmena. Masz znajomoÊci... 

– Nie zdo∏am ci pomóc, W∏adys∏awie. Nie myÊl´ na razie o biznesie. Moje myÊli sà zaj´te zupe∏nie czymÊ
innym. 

– Jasne. Teraz o tym nie myÊlisz. Wpierw nale˝y ci´ doprowadziç do normalnego stanu. Tylko mi zaufaj.
Prosz´ ci´ jak przyjaciela. Jeszcze mi podzi´kujesz. W koƒcu sam, b´dàc w normalnym stanie, ocenisz to, co
si´ z tobà sta∏o. 

– Jakim sposobem mo˝na oceniç ten najbardziej normalny stan? 
– Bardzo prosto. Par´ dni prze˝yjesz jak ka˝dy normalny cz∏owiek. Odpr´˝ysz si´ z dziewczynkami. A po-

tem popatrzysz na ostatnie lata ˝ycia. JeÊli one ci´ zadowolà, to kontynuuj swoje zaj´cia i ˝yj jak dzisiaj. A je-
Êli, b´dàc w normalnym stanie, zrozumiesz, ˝e by∏eÊ zahipnotyzowany, to zajmiemy si´ biznesem. I ty b´-
dziesz czu∏ si´ dobrze, i mi pomo˝esz. 

– Nie b´d´ móg∏ z dziwkami... 
– Po co z dziwkami? Weêmiemy takie, które same chcà. Urzàdzimy wieczorek. Muzyczka, dobre towarzy-

stwo. Mo˝emy pójÊç do restauracji albo na ∏ono natury. Sam wszystko zorganizuj´, a twoim zadaniem jest nie
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odmawiaç. 
– Ja sam, bez niczyjej pomocy, chc´ zrozumieç samego siebie. Musz´ pomyÊleç. 
– Zostaw to swoje myÊlenie. Podejdê do mojej propozycji jak do eksperymentu. Prosz´ ci´ jak przyjaciela.

Daj mi tydzieƒ, a potem sobie myÊl. 
– Dobrze. Spróbujmy... 
Nast´pnego dnia pojechaliÊmy samochodem do sàsiedniego miasteczka, w którym mieszkajà fajne, jak je

okreÊli∏ W∏adys∏aw, dziewczyny, jego dawne znajome. 

NASZA RZECZYWISTOÂå 

Otworzy∏a nam drzwi, by∏a pociàgajàcà i kuszàcà kobietà. Mia∏a oko∏o trzydziestki z haczykiem, emanowa-
∏a z niej kobieca mi´kkoÊç, wydawa∏a si´ lekko speszonym “pàczkiem”. Nie, nie by∏a gruba. Jej cia∏o zacho-
wa∏o i nawet podkreÊla∏o te formy, które tak podniecajà m´˝czyzn. Cienka podomka nie ukrywa∏a jej przed
wzrokiem. Jej melodyjny, podobny do dziecinnego g∏os, ˝yczliwy uÊmiech – od razu usposobi∏y mnie do niej
przychylnie. 

– Dzieƒ dobry, podró˝nicy! Prosz´, prosz´, wchodêcie. Opowiada∏a mi o was Swiet∏ana. Mówi∏a, ˝e chce-
cie zwiedziç miasto i zjeÊç kolacj´ w dobrej restauracji. 

– Chcemy. Chcemy wszystko i oczywiÊcie z wami, pi´knoÊci nasze – zatrajkota∏ W∏adys∏aw. 
– Jak si´ ma moja Swiet∏anka, czy nie zacz´∏a si´ puszczaç? 
– Kiedy i z kim mamy hulaç? Chyba skazane jesteÊmy ca∏e ˝ycie czekaç. 
– Po co czekaç? Przyjecha∏em i przyjaciela przywioz∏em. Jest Sybirakiem, biznesmenem, konkretny facet.

Poznajcie si´. 
Ona dotkn´∏a swojego mocno splecionego warkocza, przys∏oni∏a rz´sami b∏yszczàce nami´tnoÊcià i niby

pragnieniem oczy i poda∏a mi r´k´. 
– Jestem Lena. Dzieƒ dobry. 
– W∏adimir – powiedzia∏em, Êciskajàc jej pulchnà r´k´. Zanim Lena przygotowa∏a dla nas kaw´, umyliÊmy

si´ w ∏azience i obejrzeliÊmy jej dwupokojowe mieszkanie. Bardzo mi si´ podoba∏o. Rozk∏ad mieszkania by∏
normalny, jak wi´kszoÊci, natomiast zadbanie, czystoÊç i przytulnoÊç by∏y niesamowite. Wszystko na swoim
miejscu, niczego zbytecznego. W sypialni tapety w turkusie z kwiatuszkami, zas∏ony w oknie dobrane kolo-
rem, z falbankà, oraz dywan i narzuta na szerokim ∏ó˝ku w tym samym odcieniu. Te barwy i ta akuratnoÊç
dzia∏a∏y uspokajajàco, jakby zaprasza∏y do sypialni. UsiedliÊmy w fotelach w pokoju goÊcinnym. W∏adys∏aw
w∏àczy∏ drogi magnetofon Leny i zapyta∏ mnie: 

– I co? Podoba ci si´ gospodyni? 
– Âliczna. Ale dlaczego niezam´˝na? 
– A dlaczego niezam´˝ne sà miliony innych kobiet? Nie s∏ysza∏eÊ, ˝e nas, facetów, nie starczy dla wszyst-

kich? 
– S∏ysza∏em, jednak ona to nie “wszystkie”. Jest urocza i swoje mieszkanie potrafi∏a urzàdziç w tak przytul-

ne gniazdko. 
– Tak, potrafi∏a. Dobrze zarabia. Jest wspania∏ym fryzjerem. Nie zwyk∏ym fryzjerem, lecz artystà. Uczestni-

czy w konkursach. Panie, które majà pieniàdze, zapisujà si´ do niej i dobrze jej p∏acà. 
– Mo˝e jest puszczalska? 
– Te˝ nie. Swietka opowiada∏a, ˝e Lenka jeszcze w szkole by∏a zaprzyjaêniona z pewnym dwójkowiczem

ze starszej klasy. Póêniej, po ukoƒczeniu szko∏y, porzuci∏a go, a on d∏ugo jeszcze nie móg∏ si´ z tym pogo-
dziç, zaleca∏ si´ do niej i bi∏ z ka˝dym, kto próbowa∏ jà odprowadziç do domu, na jej oczach okrutnie go kato-
wa∏ do utraty przytomnoÊci razem ze swoimi druhami. Nawet zosta∏ pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej
za chuligaƒstwo. Ona jednak mia∏a do niego s∏aboÊç, nie Êwiadczy∏a przeciwko niemu. Zawsze mówi∏a, ˝e by-
∏a na wpó∏ przytomna i nic nie pami´ta. Dlatego tylko raz uda∏o si´ pociàgnàç go do odpowiedzialnoÊci karnej
za przyprawienie o kalectwo syna pewnego m´˝czyzny na wysokim stanowisku. 

– W takim razie jest ozi´b∏a, nie potrzebuje ch∏opów. 
– Ale˝ gdzie tam ozi´b∏a! Nie zauwa˝y∏eÊ, jak momentalnie zerkn´∏a na ciebie swoimi oczyma? Jak pyton

na królika. Aby natychmiast do ∏ó˝ka. 
– Nie przesadzaj. 
– Nie szukaj dziury w ca∏ym, lepiej si´ rozkoszuj, korzystaj z tej chwili. UmówiliÊmy si´ wyluzowaç, wi´c

prosz´ ci´, rozluênij si´.
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Lena przynios∏a kaw´ na pi´knej tacy. Zdà˝y∏a si´ przebraç w ∏adnie podkreÊlajàcà figur´ sukienk´ na ra-
miàczkach i delikatnie si´ podmalowa∏a. Wyglàda∏a jeszcze pi´kniej. 

– JeÊli jesteÊcie g∏odni – powiedzia∏a – mog´ szybciutko coÊ przyrzàdziç. 
– Nie, zjemy w restauracji – odpar∏ W∏adys∏aw. – Zadzwoƒ, prosz´, do najlepszej i zarezerwuj stolik dla

czterech osób. 
MyÊmy pili kaw´, a Lena w tym czasie zadzwoni∏a do restauracji i zamówi∏a stolik – widocznie przez swoje-

go dobrego znajomego administratora, bo zwraca∏a si´ do niego per ty: “Postaraj si´, ˝eby by∏ w dobrym miej-
scu, bo b´d´ z bardzo fajnymi kawalerami”. 

PrzybyliÊmy do restauracji wieczorem, po przejechaniu si´ samochodem po mieÊcie i jego okolicach i po-
oglàdaniu osobliwoÊci. 

Uczynny portier, ubrany w drogi uniform, szerokim gestem otworzy∏ przed nami drzwi. Ma∏tre d’hótel zapro-
wadzi∏ nas do stolika po przeciwleg∏ej stronie sali. Miejsce to naprawd´ by∏o dobre, stó∏ sta∏ na ma∏ym podium,
by∏o dobrze widaç i restauracj´, i estrad´. Sala drogiej, jak mi si´ wydawa∏o, restauracji, z pi´knymi sztukate-
riami na Êcianach, by∏a prawie wype∏niona. Ca∏kiem prawdopodobne, ˝e na odpoczynek tutaj mogli sobie po-
zwoliç tylko maj´tni ludzie. 

My te˝ postanowiliÊmy nie odmawiaç sobie niczego, zamówiliÊmy drogie dania, dobre wino, a ja dla siebie
butelk´ wódki. Kiedy orkiestra zagra∏a melodi´ dobrà do taƒca – to by∏o tango – W∏adys∏aw natychmiast za-
proponowa∏ nam zataƒczyç, wi´c weszliÊmy na parkiet. P∏ynnie si´ porusza∏o przytulne i puszyste cia∏o Leny
w moich ramionach. By∏em ju˝ lekko podpity, a dodatkowo jeszcze bardziej otumania∏y mnie zapach jej per-
fum i jej oczy. Od czasu do czasu Lena unosi∏a rz´sy i wtedy jej oczy pieszczotliwie si´ we mnie wpatrywa∏y,
i wydawa∏o mi si´, ˝e p∏onie w nich ogieƒ nami´tnego po˝àdania. I niby zawstydzona nami´tnoÊcià tego spoj-
rzenia, znowu opuszcza∏a oczy. 

Zanim wróciliÊmy do stolika, juê zapomnia∏em o wszystkich moich poniewierkach i poszukiwaniach. By∏o mi
po pijanemu dobrze, by∏em wdzi´czny i W∏adys∏awowi, i Lenie, i w ogóle wszystkiemu. Czyli mo˝na dobrze
˝yç, jeÊli nie grzebie si´ w ˝yciu, lecz korzysta z jego dóbr. 

Nala∏em wszystkim wina, a sobie wódki. Chcia∏em zaproponowaç toast, ale przeszkodzi∏ mi W∏adys∏aw. On
w ogóle wróci∏ po taƒcu ze Swiet∏anà jakiÊ nieswój, podenerwowany. Od razu zapali∏, trafi∏ popio∏em w sa∏at-
k´, upi∏ wina, nie czekajàc na nas, i kr´ci∏ si´ na krzeÊle, milczàc. Ju˝ chcia∏em wziàç kieliszek i wyg∏osiç to-
ast, lecz on zatrajkota∏: 

– Poczekaj, mam jednà spraw´... Jest sprawa... Wyjdêmy, trzeba porozmawiaç – gwa∏townie wsta∏ z krze-
s∏a, nie czekajàc na odpowiedê. – A wy, dziewczyny, pogadajcie sobie na razie. Za chwil´ b´dziemy. 

WyszliÊmy do przestronnego holu restauracji. W∏adys∏aw pociàgnà∏ mnie do najdalszego kàta za fontannà
i wypali∏ ze z∏oÊcià przyt∏umionym g∏osem: 

– Patrz, jaka kanalia! Nie na pró˝no ty... Ale˝ kanalia! 
– Kto taki? JeÊli si´ pok∏óci∏eÊ ze swojà Swiet∏ankà, to nie psuj . . Wieczoru innym. 
– Nie, nie Swiet∏ana... To nas Lenka urzàdzi∏a, w∏aÊciwie ciebie, a mnie te˝ przy okazji. Przecie˝ ci´ nie zo-

stawi´. 
– Czy mo˝esz mi sensownie wyt∏umaczyç, co takiego Lenka zrobi∏a mnie lub nam obydwóm? W jaki spo-

sób nas wystawi∏a? Komu i po co? 
– Podczas taƒca Swiet∏ana wszystko mi wyzna∏a. Opowiada∏em jej o tobie, wi´c zrobi∏o si´ jej ˝aL., kiedy

ciebie bli˝ej pozna∏a, wi´c wszystko mi opowiedzia∏a. 
– Co ci powiedzia∏a?
– Lenka to kanalia, podobno jest chorà masochistkà. Jest wypaczona. Wyobraê sobie, klejà si´ do niej fa-

ceci, ona z nimi flirtuje, póêniej idà do restauracji. Zawsze sama rezerwuje stolik przez swojego znajomego,
a on natychmiast powiadamia tego mafiosa. 

– Jakiego mafiosa? 
– No, tego repetenta, z którym chodzi∏a jeszcze za szkolnych czasów. Przecie˝ ci opowiada∏em, ˝e on ju˝

w m∏odoÊci wraz ze swoimi przyjació∏mi katowa∏ jej ch∏opaków. A teraz on zosta∏ miejscowym mafiosem i zaj-
muje si´ Êciàganiem haraczy. Ona wi´c ju˝ dobrze wie, ˝e jak tylko zamówi stolik przez swojego znajomego,
to on na pewno powiadomi o tym tego mafiosa. A oni ju˝ w restauracji, najcz´Êciej w ciemnym zau∏ku, czatujà
na kawalera Lenki, a póêniej go katujà do nieprzytomnoÊci. Ca∏a ta egzekucja musi si´ odbywaç na oczach
Lenki. Ona prze˝ywa przy tym wielkà rozkosz, a czasem nawet dostaje orgazmu. Swiet∏anka twierdzi, ˝e to
jest u niej ju˝ chorobliwe. KiedyÊ nawet przyzna∏a si´ Swiet∏anie, ˝e czasem przy takich scenach doÊwiadcza
rozkoszy porównywalnej z orgazmem. 
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– A on, ten by∏y, repetent, dlaczego to robi? 
– Kto go tam wie, dlaczego? Mo˝e nadal jà kocha? A mo˝e on te˝ znajduje w tym jakàÊ zboczonà przyjem-

noÊç? Swietka mówi, ˝e Lena udaje, ˝e by∏a w stanie niepoczytalnoÊci, a ten mafioso po egzekucji odprowa-
dza jà do domu i zostaje na noc. Tylko co tam u niej robià, nie wiadomo. 

– To dlaczego si´ z nià nie o˝eni? 
– Jaka to ró˝nica, dlaczego? Przecie˝ mówi´, ˝e to chorobliwe u Leny. Niby taka kontynuacja m∏odoÊci.

JeÊli si´ o˝eni, to zostanie tylko szare ˝ycie. Tu doznaje nieustannej rozkoszy, a w zwyk∏ym ˝yciu gdzieÊ to
znika. Swiet∏ana twierdzi, ˝e ona jest chora, ale co nam po tym? Musimy pomyÊleç o sobie, jak si´ z tego wy-
kr´ciç. 

– No to chodêmy z tej restauracji, skoro twierdzisz, ˝e mo˝e zostaç powiadomiony ten mafioso. 
– Za póêno. Ju˝ tu jest ze swoimi gorylami. Obserwujà nas... Swietka mówi, ˝e on najpierw podejdzie do

naszego stolika i bardzo uprzejmie poprosi o pozwolenie na taniec z Lenkà, zataƒczy, je˝eli nie odmówià,
a je˝eli odmówià, to spokojnie odejdzie. Jednak fina∏ jest zawsze taki sam. Zaczajà si´ i b´dà biç do nieprzy-
tomnoÊci, a rzeczy, je˝eli b´dà wartoÊciowe, jego ludzie póêniej rozkradnà. Swojego roleksa ju˝ odda∏em
Swiet∏anie. Je˝eli masz coÊ wartoÊciowego, to te˝ daj, przeka˝´ jej. 

– Nie mam nic wartoÊciowego. S∏uchaj, a oni nie bojà si´ policji? 
– Przecie˝ ci t∏umacz´, wszystko jest ustawione... Majà adwokata... Ma∏o tego, mogà tak wszystko ustawiç,

˝e wyjdzie na to, ˝e bronili kobiety przed gwa∏cicielem. 
– A Lena to co, milczy jako Êwiadek? 
– Milczy, kanalia, udaje, ˝e niby nic nie pami´ta, niby by∏a w szoku lub nieprzytomna. Ja jestem temu

wszystkiemu winien. WpadliÊmy, ale chyba mam pomys∏... WymyÊli∏em, ˝e zrobimy coÊ takiego: pobijemy si´
lub b´dziemy si´ awanturowaç, ˝eby zabra∏a nas policja. Lepiej odsiedzieç w izbie wytrze˝wieƒ i zap∏aciç
grzywn´ ni˝ zostaç pokaleczonym. 

– O nie, nie b´d´ sam siebie skazywa∏ z ich powodu. Wyjdziemy jakimÊ tylnym wyjÊciem, a póêniej za-
dzwonisz do Swiet∏anki i zamówisz dla niej taksówk´. 

– Nie uda si´ wyjÊç, wszystko jest obstawione. Wyjdziemy, to nas cofnà. I w ten sposób dwa razy nam si´
oberwie. A jeszcze zrobià z nas takich, co chcieli uciec bez p∏acenia rachunku. 

– Je˝eli nie ma wyjÊcia, to b´dziemy si´ dobrze bawiç. Przynajmniej pogramy tym gadom na nerwach.
Szkoda, ˝e popsuli taki wieczór, tak mi by∏o dobrze. 

– Ale jak teraz mo˝na si´ bawiç, no jak? 
– Idziemy, dobrze sobie damy w ˝y∏´, ˝eby wszystko mieç gdzieÊ, rozluênimy si´, dopóki jest na to czas.

Tylko nie daj nic po sobie poznaç, nie denerwuj si´ na zapas. 
– Czy ja martwi´ si´ o siebie? To o ciebie si´ boj´. 
– Idêmy ju˝. 
WróciliÊmy do stolika. Szykowna, wielka restauracja rozb∏yskiwa∏a wytwornoÊcià kobiecych strojów, podob-

nie jak ich widocznie prawdziwa bi˝uteria. Wiele ca∏kiem m∏odych pi´knoÊci poÊród okaza∏ych m´˝czyzn te˝
b∏yszcza∏o szlachetnymi ozdobami. Bawili si´ ci, których nazywano nowobogackimi, ale to te˝ Rosja. To zna-
czy, ˝e Rosja bawi∏a si´, tak jak tylko ona mo˝e to robiç: z rozmachem i brawurà. I rozmach ten na pewno si´
oka˝e, ale do tej pory jeszcze wszystko odbywa∏o si´ z solidnym przepychem i rozkoszà. Kiedy usiedliÊmy
przy stoliku, od razu nape∏ni∏em po brzegi literatk´ i powiedzia∏em: 

– Proponuj´ wypiç za rozkosz, niech wszyscy z tu obecnych obdarzà chocia˝ na moment siebie nawzajem
rozkoszà. Za rozkosz. 

WypiliÊmy z W∏adys∏awem do dna, a panie do po∏owy. Przysunà∏em swoje krzes∏o a˝ pod samo krzes∏o Le-
ny, szybko jà przytuli∏em i, po∏o˝ywszy r´k´ na jej pó∏nagiej piersi, powiedzia∏em cicho do ucha: 

– JesteÊ pi´kna i ciep∏a, Leno, mog∏abyÊ byç dobrà ˝onà i matkà. Zrazu jak gdyby zawstydzi∏a jà moja bli-
skoÊç i r´ka na jej piersi, próbowa∏a si´ niby odsunàç, ale niezbyt stanowczo, i natychmiast na powrót przytu-
li∏a do mnie g∏ow´. I tak rozpocz´liÊmy gr´ wed∏ug ich lub jej regu∏. Gra∏em z nià tak jak tylko mog∏em, nie do
koƒca wiedzàc, po co to robi´, niby specjalnie dogadzajàc jakimÊ ciemnym si∏om, przybli˝ajàc smutny koniec
– i on nastàpi∏. 

Od stolika obok estrady wsta∏ ogromny facet z byczym karkiem. Przez jakiÊ czas patrzy∏ w naszà stron´,
nie odrywajàc wzroku, a kiedy zagra∏a orkiestra, zapià∏ guziki marynarki i pewny siebie skierowa∏ si´ do na-
szego stolika. W pó∏ drogi nagle si´ zatrzyma∏ i zaczà∏ patrzeç tak samo intensywnie, lecz w innà stron´. Wie-
lu obecnych na sali równie˝ odwróci∏o g∏owy. Kilka paƒ i kilku m´˝czyzn, jakby czymÊ pora˝onych, podnios∏o
si´ nieco ze swoich miejsc. Ja te˝ spojrza∏em tam, gdzie wszyscy si´ gapili, i zdr´twia∏em na ten widok. 
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Od drzwi wejÊciowych ku scenie stàpa∏a Anastazja. Jej wolny, a nawet prowokujàcy krok i jej ubranie nie
mog∏y nas nie poraziç. Ubranie! Mia∏a na sobie jedynie czyÊciutkà, wys∏u˝onà bluzeczk´, spódnic´ oraz ma-
minà chust´, które jednak tym razem wyglàda∏y tak, jakby znamienity, Êwiatowej s∏awy kreator mody w pory-
wie natchnienia wymyÊli∏ specjalnie dla niej superkreacj´, przyçmiewajàcà wszystkie do tej pory najszykow-
niejsze i najmodniejsze kiecki kobiet. 

Mo˝e wydawa∏o si´ tak dlatego, ˝e jej zwyk∏e ubranie by∏o upi´kszone niezwyk∏ymi ozdobami, a mo˝e
sprawi∏y to jej chód i maniery? W uszach mia∏a, przypi´te jak klipsy, dwie ma∏e, zielone ga∏àzeczki z puszysty-
mi igie∏kami, zapleciony ze êdziebe∏ traw wianek oplata∏ jej g∏ow´ jak diadem, podtrzymujàc g´sty, z∏ocisty p´k
w∏osów. Na czole wpleciony by∏ we wianek purpurowy jak rubin ma∏y kwiatek. By∏a te˝ umalowana. Mia∏a zie-
lony cieƒ na powiekach. Spódnic´ mia∏a t´ samà co zawsze, tylko z rozporkiem do samego biodra. Talia ob-
wiàzana by∏a chustà na kokard´. To nieprawdopodobne ubranie uzupe∏nia∏a supermodna torebka, w którà
przemieni∏ si´ jej lniany tobo∏ek: na koƒcach nie obranych z kory ga∏àzek przywiàza∏a rogi tkaniny, zrobi∏a ze
splecionej trawy pasek i ju˝ mia∏a hipisowskà torebk´. A do tego wszystkiego stàpa∏a tak swobodnie i pewnie,
jak nie wymyÊli∏aby sama supermodelka. 

Anastazja dosz∏a do parkietu, na którym kilka par zacz´∏o taƒczyç jakiÊ szybki taniec, i nagle obróci∏a si´
weso∏o w tak muzyki, wyginajàc ca∏e cia∏o. Jej gi´tkie cia∏o wykonywa∏o przy tym pi´kne ruchy. Potem wyrzu-
ci∏a w gór´ r´ce, klasn´∏a w d∏onie i si´ zaÊmia∏a, a ca∏a sala rozbrzmia∏a oklaskami m´˝czyzn. Anastazja
skierowa∏a si´ w stron´ naszego stolika. Dwóch kelnerów podbieg∏o do niej, o coÊ pytajàc, ona wskaza∏a nasz
stolik i wtedy jeden z kelnerów, chwyciwszy rzeêbione krzes∏o, podà˝y∏ za nià. Anastazja, przechodzàc obok
zamierzajàcego podejÊç do nas znajomego Leny o byczym karku, zatrzyma∏a si´ przy nim, popatrzy∏a w oczy,
wyraênie do niego mrugn´∏a i podesz∏a do nas. A ja, przytulajàc Len´, siedzia∏em jak oniemia∏y i obserwowa-
∏em ca∏à sytuacj´. Przy stoliku nikt nic nie mówi∏. W szyscy tylko patrzyli. 

Anastazja stan´∏a przy naszym stoliku i jak gdyby nigdy nic powiedzia∏a: 
– Dobry wieczór, mi∏ej zabawy. CzeÊç, W∏adimirze. Czy paƒstwo pozwolà..., czy nie b´dziecie mieli nic

przeciwko temu, ˝ebym si´ na chwil´ dosiad∏a? 
– Tak, oczywiÊcie, usiàdê – powiedzia∏em do Anastazji, ocknàwszy si´ z odr´twienia, w które zapad∏em po

jej nag∏ym pojawieniu si´, i wsta∏em, ust´pujàc jej miejsca. Jednak us∏u˝ny kelner ju˝ dostawia∏ przyniesione
krzes∏o. Drugi kelner odsunà∏ mój talerz i, stawiajàc pusty przed Anastazjà, poda∏ jej menu. 

– Dzi´kuj´ – powiedzia∏a Anastazja – jeszcze nie jestem g∏odna. – Wsadzi∏a r´k´ do swojej torebki, wycià-
gn´∏a zawini´te w du˝y liÊç jagody, ˝urawiny i borówki, wy∏o˝y∏a je na talerz, postawi∏a na Êrodku sto∏u i po-
wiedzia∏a do nas: – Cz´stujcie si´, prosz´. 

– Jak si´ tu nagle znalaz∏aÊ, Anastazjo? Czy wa∏´sasz si´ po restauracjach? – zapyta∏em. 
– Przyjecha∏am do ciebie w goÊci, W∏adimirze. Poczu∏am, ˝e jesteÊ w∏aÊnie tu, no i postanowi∏am wejÊç.

Nie przeszkodzi∏am ci? 
– Nie, wcale. Tylko dlaczego si´ tak niezwykle wystroi∏aÊ i umalowa∏aÊ? 
– Poczàtkowo nie mia∏am zamiaru si´ stroiç ani malowaç. Gdy jednak podesz∏am do drzwi i chcia∏am

wejÊç, stojàcy przy drzwiach cz∏owiek mnie nie wpuÊci∏. Innych przepuszcza∏, otwierajàc im drzwi i k∏aniajàc
si´, a do mnie powiedzia∏: “Odejdê, babo, nie dla ciebie ta restauracja”. Odesz∏am na bok i obserwowa∏am,
dlaczego inni byli wpuszczani. Zauwa˝y∏am, ˝e sà inaczej ubrani i zachowujà si´ inaczej – nie tak jak ja. Pr´d-
ko to zrozumia∏am, znalaz∏am dwie odpowiednie ga∏àzki, rozszczepi∏am je paznokciem i przypi´∏am do uszu
jako ozdob´. Popatrz, prosz´ – obróci∏a si´ bokiem, chwalàc si´ swoim wynalazkiem. – I jak? Dobrze wysz∏o? 

– Dobrze. 
– Torebk´ szybko zmajstrowa∏am, równie˝ pasek z chustki, a umalowa∏am si´ sokiem z listków i p∏atków.

Szkoda tylko, ˝e spódnic´ musia∏am rozerwaç... 
– Nie trzeba by∏o tak mocno jej rozrywaç, a˝ do biodra. Wystarczy∏o do kolan. 
– Chcia∏am jak najlepiej, ˝eby mnie wpuszczono. 
– A skàd wzi´∏aÊ pomadk´? Przecie˝ masz pomalowane usta. 
– To ju˝ tu, kiedy cz∏owiek przy wejÊciu zamaszyÊcie otworzy∏ przede mnà drzwi, podesz∏am do lustra, ˝e-

by si´ obejrzeç, przecie˝ by∏am ciekawa. Kobiety sta∏y przed lustrem i patrzy∏y na mnie. Jedna z nich pode-
sz∏a i powiedzia∏a do mnie podniecona: “Gdzie˝ ty takie ubranie wyhaczy∏a? Mo˝e si´ wszystkim zamienimy?
PierÊcionek i ozdoby te˝ oddam, a gdybyÊ chcia∏a, dop∏ac´ zielonymi”. 

Wyt∏umaczy∏am jej, ˝e takie ubranie mo˝e sobie sama z ∏atwoÊcià zrobiç. Wpierw pokaza∏am ga∏àzk´-
klips, a kobiety otoczy∏y nas z zainteresowaniem. Jedna z nich ca∏y czas powtarza∏a: “Nie do wiary, nie do
wiary”, a druga dopytywa∏a, gdzie mo˝na kupiç takie ˝urnale, w których opisane sà taki styl i modele. Ta, któ-
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ra pierwsza do mnie podesz∏a, powiedzia∏a, ˝e je˝eli chc´ tu dorobiç, to ona jest szefowà i ˝adnych sutenerów
nie uznaje, poniewa˝ one sà wolne i nie zniosà ˝adnego sutenerstwa. 

– To by∏a Anka, prostytutka – oÊwiadczy∏a Swiet∏ana. – Jest odwa˝na i naprawd´ si´ jej bojà. Je˝eli ktoÊ
staje si´ zbyt nachalny, to ona jest w stanie urzàdziç takie porachunki, takie intrygi, tak wszystkich sk∏óciç, ˝e
si´ nie pozbierajà. 

– Odwa˝na – w zamyÊleniu powiedzia∏a Anastazja – a oczy ma smutne. Zrobi∏o mi si´ jej ˝al. Zapragn´∏am
coÊ dla niej zrobiç. Kiedy mnie powàcha∏a i zapyta∏a o perfumy, to sprezentowa∏am jej drewnianà fiolk´ z ete-
rycznym cedrowym olejem i nauczy∏am, jak z niego korzystaç. Ona natychmiast poperfumowa∏a swoje kole-
˝anki, a mi sprezentowa∏a pomadk´ i konturówk´. Poczàtkowo mi nie wychodzi∏o i si´ z tego Êmia∏yÊmy. Póê-
niej mi pomog∏a i powiedzia∏a: “W razie czego zawsze mo˝esz na mnie liczyç”. Proponowa∏a mi oddzielny sto-
lik, ale odmówi∏am, t∏umaczàc, ˝e przysz∏am tylko si´ przywitaç z moim... 

– Anastazja si´ zawaha∏a, chwil´ pomyÊla∏a i doda∏a: 
– ˚eby z tobà si´ przywitaç, no i z wami oczywiÊcie. Czy moglibyÊmy przejÊç si´ po mieÊcie? Wiatr od mo-

rza wieje na nadbrze˝nej ulicy, tam jest o wiele lepsze powietrze. A mo˝e chcesz jeszcze troch´ tu pobyç ze
swoimi przyjació∏mi? To poczekam, a˝ skoƒczysz. A mo˝e ja... Czy nie przeszkodzi∏am ci za bardzo? 

– W ogóle mi nie przeszkodzi∏aÊ. Ciesz´ si´, ˝e ci´ widz´. Po prostu poczàtkowo zg∏upia∏em, gdy si´ nagle
pojawi∏aÊ. 

– Naprawd´? To mo˝e pójdziemy pospacerowaç nad brzegiem morza? We dwoje czy wszyscy razem? Jak
sobie ˝yczysz? 

– Chodê, Anastazjo, pójdziemy we dwoje. 
Jednak nie uda∏o si´ nam tak po prostu odejÊç. Do stolika zbli˝a∏ si´ znajomy Leny. Przypuszczam, ˝e on

tak˝e d∏ugo dochodzi∏ do siebie po tym nag∏ym pojawieniu si´ Anastazji. “Trzeba by∏o od razu wyjÊç – pomy-
Êla∏em – lecz teraz jest za póêno, ju˝ przystàpili do realizacji tego swojego spaczonego scenariusza”. A Lena
jak gdyby wewn´trznie si´ na to przygotowa∏a, wyprostowa∏a si´, opuÊci∏a powieki i teatralnym gestem zacz´-
∏a poprawiaç w∏osy. Jej znajomy podszed∏ do naszego stolika, jednak nie do Leny, lecz do Anastazji. Lenie a˝
opad∏a szcz´ka, kiedy lekko si´ sk∏oni∏ i, nie widzàc nikogo oprócz Anastazji, powiedzia∏: – Dziewczynko, czy
mog´ panià prosiç do taƒca? – na co Anastazja odpowiedzia∏a: 

– Bardzo dzi´kuj´ za zaproszenie. Prosz´ usiàÊç na moim miejscu, bo b´dzie tu pana brakowaç, a ja teraz
nie mam nastroju do taƒca. Przed chwilà zdecydowaliÊmy z moim ch∏opakiem przejÊç si´ na Êwie˝ym powie-
trzu. 

Pos∏uszny s∏owom Anastazji, nie odrywajàc od niej wzroku, usiad∏ na jej krzeÊle. A my z Anastazjà skiero-
waliÊmy si´ ku wyjÊciu. 

Zdecydowa∏em si´ odejÊç jak najdalej od restauracji, troch´ pospacerowaç, jak chcia∏a Anastazja, a póê-
niej wziàç taksówk´ i wróciç do domu. By∏o oko∏o dziewiàtej. Zacienionà alejà zeszliÊmy do kamienistego
brzegu morza. Nie zdà˝yliÊmy jeszcze dojÊç do wody, kiedy us∏ysza∏em pisk hamulców i si´ odwróci∏em. Od
stojàcego na górze, na poboczu alei d˝ipa sz∏o ku nam pi´ciu ogromnych facetów. Kiedy nas otoczyli, zauwa-
˝y∏em wÊród nich równie˝ tego dwójkowicza z byczym karkiem. Zatrzyma∏ si´ troch´ dalej od otaczajàcej nas
czwórki, jednak to w∏aÊnie on zaczà∏ mówiç: 

– Wróci∏byÊ do knajpy, dama za tobà t´skni. 
Nic mu nie odpowiedzia∏em, wi´c kontynuowa∏: 
– G∏uchy jesteÊ czy co? Ka˝à ci wróciç do swojej damy. A ty pomyli∏eÊ jà z innà i wyszed∏eÊ. Teraz pomo-

˝emy ci wróciç. 
Stojàcy najbli˝ej mnie napakowany facet zrobi∏ krok w moim kierunku i wtedy zdecydowa∏em... 
Krzyknà∏em: “Uciekaj, Anastazjo!” i zdecydowa∏em si´ pierwszy go walnàç i biç si´ do ostatka, ˝eby tylko

Anastazja zdà˝y∏a uciec. Spróbowa∏em pierwszy zadaç cios, ale on chwyci∏ mojà r´k´ i uderzy∏ mnie w splot
s∏oneczny, a potem w twarz. Upada∏em na kamienie i przypuszczam, ˝e uderzy∏bym w nie g∏owà, gdyby Ana-
stazja nie pod∏o˝y∏a swojej d∏oni i nie zamortyzowa∏a uderzenia. Kr´ci∏o mi si´ w g∏owie i ci´˝ko si´ oddycha-
∏o. Le˝a∏em i widzia∏em, jak do mojej g∏owy przybli˝ajà si´ stopy napompowanego osi∏ka, odziane w buty
z metalowymi çwiekami. “Teraz b´dzie dzia∏a∏ nogami”, przemkn´∏o mi przez myÊl. Zbli˝y∏ si´, zamachnà∏ no-
gà i w tym momencie Anastazja zrobi∏a to, co w podobnych sytuacjach czyni wi´kszoÊç kobiet – krzykn´∏a.

Ale ten jej krzyk... Tylko w pierwszym momencie by∏ normalny. Jego dêwi´k natychmiast znik∏, a od bezdê-
wi´cznego, rozdzierajàcego krzyku Anastazji p´ka∏y b´benki. Widzia∏em, jak otaczajàcy nas m´˝czyêni wy-
puszczajà z ràk ró˝ne przedmioty i zakrywajà uszy. Trzej z nich upadli i zacz´li si´ zwijaç na kolanach. A ona,
zakrywajàc swoimi d∏oƒmi moje uszy, nabiera∏a powietrza w p∏uca i znowu krzycza∏a. Od jej krzyku, podobne-
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go do ultradêwi´ku, wszyscy podchodzàcy do nas skr´cali si´ z bólu. Nie rozumieli tego, co si´ dzieje, skàd
dochodzi ten nieznoÊny, Êwidrujàcy dêwi´k. Nawet przez d∏onie Anastazji odczuwa∏em ten ostry krzyk, byç
mo˝e nie tak mocno jak inni, ale jednak odczuwa∏em straszliwy ból. Póêniej zauwa˝y∏em, jak od drogi, z góry
p´dzi do nas grupa kobiet. Anastazja przesta∏a krzyczeç i zabra∏a swoje r´ce, a ja usiad∏em na kamieniu. P´-
dzàce ku nam kobiety by∏y uzbrojone. Jedna mia∏a butelk´, druga klucz francuski, inna pa∏k´ policyjnà, a jesz-
cze inna masywny Êwiecznik. Na czele bieg∏a Anka, prostytutka, trzymajàc w r´ce u∏amanà szyjk´ od butelki
szampana. Od stojàcych przy d˝ipie dwóch ∏ad, którymi przyjecha∏y, powoli sz∏a jeszcze jedna, pulchniutka
kobieta w podomce, widocznie prosto z ∏ó˝ka, bo nie zdà˝y∏a si´ ubraç jak nale˝y. JakimÊ cudem szefowa
prostytutek zebra∏a jak na alarm wszystkie swoje kole˝anki po fachu. Zuchwa∏a i rozczochrana Anka zatrzy-
ma∏a si´ pi´ç metrów od naszej dochodzàcej do siebie, malowniczo siedzàcej i le˝àcej na kamieniach grupy.
Sta∏a jedynie Anastazja, wi´c Anka zwróci∏a si´ do niej: 

– Chyba, kole˝anko, za du˝o facetów zabra∏aÊ ze sobà. Nie znudzili ci si´? 
– Z jednym tylko chcia∏am porozmawiaç – spokojnie odrzek∏a Anastazja. 
– A co w takim razie robi tu reszta? 
– Podeszli z jakiegoÊ powodu, nie mam poj´cia, czego chcà. 
– Ty nie wiesz, ale ja wiem, czego chcà te gady – odpar∏a Anka i zacz´∏a klàç w stron´ znajomego Leny. 
– Ile razy mo˝na tobie, b´cwale, powtarzaç, ˝ebyÊ ty, bydlaku, krwiopijco, nie tyka∏ moich dziewczàt. 
– Ta nie jest twoja – g∏ucho odpar∏ by∏y repetent. 
– Wszystkie moje, które sà moimi przyjació∏kami. Zrozumia∏eÊ, niedouku? Tobie i twojej ho∏ocie mordy po-

tn´, je˝eli chocia˝by na jednà z moich kole˝anek twoja sutenerska morda si´ skusi. Zapami´taj to sobie. Nie
pozwol´ na ani jednego alfonsa na swoim terenie, ani jednego gada nie zdzier˝´. Za ma∏o ci spijania krwi
z przedsi´biorców, to jeszcze chcesz nami handlowaç. 

– Ale si´ rozzuchwali∏aÊ. Ona nie jest z twoich, jest nowa. Chcia∏em tylko z nià pogadaç. A ty, Anka, prze-
kraczasz wszelkie granice. Czego si´ wtràcasz? Co z tego b´dziesz mia∏a? 

– Jest mojà przyjació∏kà, zrozumia∏eÊ? A tobie wystarczy ta twoja sadystka. 
– Ca∏kowicie zdurnia∏aÊ, ju˝ nied∏ugo wszystkie baby b´dà ci´ uwa˝aç za przyjació∏k´, czy tak? 
G∏os przywódcy bandy ju˝ nie by∏ przyt∏umiony strachem i zrozumia∏em dlaczego. Podczas rozmowy z An-

kà jego druhowie doszli do siebie. Stojàcy obok niego niewysoki m∏odzieniec trzyma∏ w r´ku wykierowany
w Ank´ pistolet, a drugi ju˝ wzià∏ na muszk´ grup´ stojàcych za nià dziwek. Grupa m∏odych kobiet, uzbrojo-
nych w co popadnie, sta∏a pod lufami bandyckich pistoletów. Porachunki wyraênie koƒczy∏y si´ na ich nieko-
rzyÊç. By∏o absolutnie oczywiste: jeszcze moment i b´dà moralnie z∏amane, poturbowane fizycznie, nie wspo-
minajàc o tym, ˝e stracà swojà wolnoÊç lub zarobek. Bardzo si´ chcia∏o zaradziç tej sytuacji, nie dopuszcza-
jàc do strasznego fina∏u. Szarpnà∏em za r´k´ stojàcà obok i przyglàdajàcà si´ ca∏ej sytuacji Anastazj´. Zakry-
∏em uszy r´kami i szybko powiedzia∏em: 

– Krzycz, Anastazjo, pr´dzej, krzycz. 
Anastazja opuÊci∏a moje r´ce i zapyta∏a: 
– Po co mam krzyczeç, W∏adimirze? 
– Czy nie widzisz, ˝e to porachunki? Przecie˝ za chwil´ pokrojà i pokaleczà te kobiety. Przegra∏y, to ju˝ dla

nich koniec. 
– Nie dla wszystkich. Duch trzech z nich jeszcze walczy. 
– Jaki jest sens mówiç o duchu pod lufà pistoletu? Ju˝ po nich. 
– Nie, nie zosta∏y jeszcze pokonane, W∏adimirze. Dopóki walczy ich duch, nikt nie powinien si´ wtràcaç.

Dzia∏anie z zewnàtrz mo˝e poprawiç ich po∏o˝enie, ale wówczas pojawi si´ niepewnoÊç i odtàd wiele innych
˝yciowych sytuacji b´dzie dzia∏aç na ich niekorzyÊç, zawsze b´dà liczyç na pomoc z zewnàtrz. 

– Ale zostaw teraz t´ swojà filozofi´. Przecie˝ widzisz, ˝e sytuacja jest podbramkowa. 
Zamilk∏em. By∏o widaç, ˝e nie dam rady jej przekonaç i z ˝alem pomyÊla∏em: “Ech, gdybym umia∏ tak krzy-

czeç”. 
Widzàc gotowoÊç swoich kompanów, zalotnik Leny szyderczo si´ zaÊmia∏ i ju˝ z poczuciem panowania

nad sytuacjà powiedzia∏: 
– Ostrzega∏em ci´, Anka, ˝e za bardzo si´ rozzuchwali∏aÊ. Jednak tym razem my jesteÊmy górà. A teraz

rzuçcie swoje uchwyty, krowy. Rzuçcie i rozbierajcie si´, a my was wszystkie po kolei wydymamy. 
Anka ogarn´∏a wzrokiem stojàcych i le˝àcych z bronià bandytów i powiedzia∏a, wzdychajàc: 
– Mo˝e nie potrzeba wszystkich, mo˝e ja wystarcz´? 
– Aha, kanalio, inaczej zacz´∏aÊ mówiç – powiedzia∏, podÊmiechujàc si´ do swoich druhów, przywódca. 
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– Nie wystarczysz nam tylko ty jedna. Wszystkim wam chcemy daç nauczk´, b´dziecie teraz pracowaç dla
nas, suki. 

– Ale skàd weêmiecie tyle si∏y na nas wszystkie? ˚eby chocia˝ na jednà starczy∏o – zaÊmia∏a si´ Anka. 
– Zamknij si´, kanalio, wszystkie wypieprzymy. 
– Wàtpi´. MyÊl´, ˝e nawet z jednà sobie nie poradzicie. 
– W∏aÊnie ˝e wszystkie, do samego rana. 
– Mam ju˝ doÊç twoich obiecanek, nie wierz´ ani w nie, ani w waszà m´skà si∏´. 
– Zaraz uwierzysz, suko. Skuj´ ci mord´ – ju˝ rozwÊcieczony zachrypia∏ przywódca i, wk∏adajàc na d∏oƒ

kastet, szed∏ w stron´ Anki. Anka zrobi∏a krok do ty∏u i krzykn´∏a do swoich: 
– Rozejdêcie si´ na boki, dziewczyny. 
Grupa prostytutek zrobi∏a kilka kroków do ty∏u i jedynie zachmurzona pulchniutka, w podomce, sta∏a na

miejscu jak wryta. A kiedy osi∏ek zrobi∏ kolejny krok w stron´ Anki, ta ma∏omówna, pulchniutka dziewczyna na-
gle spokojnie, od niechcenia powiedzia∏a: 

– Aniu, no, Aniu, czy mam ju˝ zaczynaç? 
– Znowu brak ci cierpliwoÊci, Maszka – odpowiedzia∏a cofajàca si´ Anka. – No to zaczynaj, skoro ju˝ nie

mo˝esz si´ doczekaç. 
I wtedy ta pulchniutka spokojnie, kobiecym gestem szarpn´∏a podomk´, a˝ rozsypa∏y si´ guziki, odkrywa-

jàc piersi i ca∏kiem wàskie stringi, a do tego jeszcze... Pod podomkà “pàczka” znajdowa∏ si´ ka∏asznikow z t∏u-
mikiem i optycznym celownikiem na podczerwieƒ. Prze∏adowa∏a, umocowa∏a na ramieniu kolb´, przytuli∏a si´
policzkiem, patrzàc w celownik. 

– Masza, prosz´ tylko: nie masowo, to nie jest obiekt wojskowy. Staraj si´ pojedynczo, ka˝da kula kosztuje
– poradzi∏a Anka. 

– Mhm – odpowiedzia∏a pulchniutka, nie odrywajàc si´ od celownika, i natychmiast odda∏a pi´ç pojedyn-
czych strza∏ów z sekundowymi interwa∏ami. Ale jakie to by∏y strza∏y! Pierwsza kula oderwa∏a przywódcy obcas
albo nawet zrani∏a nog´. Kulejàc, odskoczy∏ w stron´ morza. Nast´pne cztery kule pad∏y obok ka˝dego z ban-
dytów. Natychmiast zacz´li si´ chowaç za kamienie, a ci, którzy byli od nich daleko, po prostu padli plackiem
na ziemi´. 

– Aniu, powiedz im, niech czo∏gajà si´ do wody, bo zranià ich rykoszety – powiedzia∏a puszysta Masza, nie
opuszczajàc broni. 

– S∏yszeliÊcie, go∏àbki, musicie do wody. Maszka nie nauczy∏a si´ jeszcze odpowiadaç za rykoszety –
pieszczotliwie zaapelowa∏a Anka do Êciàgajàcych haracz bandytów, którzy i bez tego czo∏gali si´ ju˝ do wody.
Za chwil´ wszyscy wraz z hersztem bandy stali po pas w morskiej wodzie. Ania podesz∏a do Anastazji. Przez
jakiÊ czas patrzy∏y na siebie w milczeniu. Sta∏y, patrzy∏y i nic nie mówi∏y. Potem Ania cicho i z jakimÊ smut-
kiem w g∏osie powiedzia∏a: 

– Chcia∏aÊ tu pospacerowaç ze swoim przyjacielem, to spacerujcie, wieczór jest wspania∏y, cichy i ciep∏y. 
– No tak, dobre powietrze wieje od morza – powiedzia∏a Anastazja i doda∏a: 
– JesteÊ zm´czona, Aniu. Mo˝e dobrze by by∏o, ˝ebyÊ odpocz´∏a w swoim ogrodzie? 
– Byç mo˝e, tylko szkoda dziewczyn, no i z∏oÊç na tych bandziorów mnie ponosi. Pochodzisz z wioski? 
– Tak. 
– Czy tam jest dobrze? 
– Dobrze, tylko nie zawsze spokojnie, gdy w innych miejscach nie wszystko jest w porzàdku, tak jak na

przyk∏ad tutaj teraz. 
– Nie patrz na to. Przyje˝d˝aj. Ju˝ pójd´, trzeba pracowaç. A wy tu si´ spokojnie bawcie. 
Ania posz∏a w kierunku samochodu, a wraz z nià ca∏a jej kompania. Kiedy przechodzi∏y obok siedzàcej na

kamieniu Maszy, na której nagich kolanach le˝a∏ ka∏asznikow, Ania zadysponowa∏a: 
– Na razie tu odpocznij, Maszko. Póêniej przyÊlemy po ciebie samochód. 
– Klient na mnie czeka, przecie˝ przysz∏am prosto od klienta, a on ju˝ zap∏aci∏. 
– Obs∏u˝ymy twojego klienta za ciebie, powiemy, ˝e si´ rozchorowa∏aÊ, bo szampan ci zaszkodzi∏. 
– Pi∏am wódk´, i to tylko pó∏ szklanki. 
– No to powiemy, ˝e coÊ zjad∏aÊ. 
– Nic nie jad∏am, tylko zakàsi∏am jednym cukierkiem i eklerami. 
– Wi´c to te eklery by∏y nieÊwie˝e. Ile ich zjad∏aÊ? 
– Nie pami´tam. 
– Przecie˝ ona zjada nie mniej ni˝ cztery naraz – powiedzia∏a jedna z dziewczyn – prawda, Masza? 
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– Mo˝e i prawda. Tylko zostawcie mi papierosa, ˝ebym si´ nie nudzi∏a. 
Ania po∏o˝y∏a obok paczk´ papierosów i zapalniczk´ i dziewczyny odesz∏y. 
– Hej, a wy co – zabrzmia∏ g∏os z wody – swojà na kamieniu zostawiacie? 
– Zostawiamy, go∏àbki, zostawiamy – odpar∏a Ania. – Przecie˝ od samego poczàtku t∏umaczy∏am, ˝e wy-

starczy wam tylko jedna, a wy wszystkie chcieliÊcie. A tu nawet jedna si´ z wami nudzi. 
– JeÊli faceci si´ dowiedzà o waszych bestialskich wyczynach, to nikt z wami nie b´dzie chcia∏ sypiaç, na-

wet gdy dop∏acicie. Pi´ç g∏uchych wystrza∏ów z krótkimi, równymi interwa∏ami roznios∏o si´ od kamienia. 
Pi´ç pluÊni´ç powsta∏o w wodzie, po jednym obok ka˝dego bandyty, zmuszajàc ich do dalszego cofni´cia

si´ w g∏àb morza. Ania si´ odwróci∏a. 
– Wy tu, ch∏opcy, tylko nie denerwujcie Maszy, a my b´dziemy si´ obchodziç pieszczotliwie i delikatnie z ty-

mi, którzy na to zas∏ugujà. B´dziemy wierne jak pieski. Ale tym, którzy na to zas∏ugujà. 
– I nagle Ania, wspinajàc si´ do góry, zaÊpiewa∏a dêwi´cznym, beztroskim g∏osem: 

Zaros∏y dró˝ki, po których chodzi∏y mi∏ego nogi, 
Pozarasta∏y mchem i trawà. Mo˝e hula z innà? 
Gdzie˝ mi∏y chodzi, gdzie˝ on przepada? 
Moje serduszko cierpi i p∏onie. 

Ton jej g∏osu z nutà zuchwa∏oÊci i smutku podchwyci∏y wspinajàce si´ w gór´ m∏ode prostytutki. I z tà pie-
Ênià o Êcie˝kach i drogach odje˝d˝a∏y do swojej pracy. 

TWOJE PRAGNIENIA 

By∏a pó∏noc, kiedy dotarliÊmy z Anastazjà do mojego mieszkania. Wk∏adajàc klucz do zamka, poczu∏em si´
mocno zm´czony po tym nasyconym zdarzeniami dniu. Popatrzy∏em na ∏ó˝ko i oznajmi∏em, ˝e bardzo chce
mi si´ spaç, wi´c od razu poszed∏em wziàç przed snem prysznic. ~ Kiedy wyszed∏em z ∏azienki, Anastazja po-
wiedzia∏a: 

– PoÊcieli∏am ci ∏ó˝ko, a sama po∏o˝´ si´ na balkonie. 
“Pewnie jest jej duszno w mieszkaniu w bloku”, pomyÊla∏em i wyszed∏em zobaczyç, jakie ∏o˝e sobie przy-

gotowa∏a. Na betonowej pod∏odze poÊcieli∏a zwyk∏y chodniczek, a na nim bia∏y papier, ten, który by∏ przygoto-
wany przez gospodarza do podklejenia Êcian pod tapety. Zamiast poduszki zwin´∏a swojà bluzk´, a obok po-
∏o˝y∏a ma∏à ga∏àzk´. 

– Jak tu si´ mo˝na wyspaç? Twardo, i b´dzie ci zimno. Weê chocia˝ ko∏dr´. 
– Nie martw si´, W∏adimirze, tu jest dobrze. Âwie˝e powietrze, widaç gwiazdy. Popatrz, jakie dzisiaj gwieê-

dziste niebo! A w dodatku wieje pieszczotliwy i ciep∏y wiaterek – nie zmarzn´. Idê ju˝, po∏ó˝ si´, W∏adimirze.
Posiedz´ troch´ na skraju twojego ∏ó˝ka, a gdy uÊniesz, te˝ pójd´ si´ po∏o˝yç. 

Po∏o˝y∏em si´ na poÊcielonym dla mnie przez Anastazj´ ∏ó˝ku. MyÊla∏em, ˝e od razu usn´ ze zm´czenia,
ale gdzie tam! MyÊl lub ÊwiadomoÊç tego, ˝e cz∏owiek, ludzie sà jedynie zabawkami w r´kach jakichÊ tam
przypadków, pali∏a mnie w Êrodku, nie dajàc spokoju. Potem jeszcze zacz´∏a wzbieraç we mnie z∏oÊç na tych,
co te przypadki powodujà, a jednoczeÊnie i na Anastazj´. Z∏oÊci∏em si´ na Anastazj´, poniewa˝ uwa˝a∏em, ˝e
ma coÊ wspólnego z tworzeniem tych przypadków, przynajmniej w moim ˝yciu. 

– CoÊ ci´ niepokoi, W∏adimirze? – cicho mnie zapyta∏a, na co ja podnios∏em si´ na ∏ó˝ku. 
– Jeszcze mnie pytasz? Uwierzy∏em tobie... Jak˝e chcia∏em uwierzyç... A najbardziej w to, ˝e ka˝dy cz∏o-

wiek potrafi zbudowaç swój szcz´Êliwy los. Uwierzy∏em zw∏aszcza w ekologiczne osiedla, w których ludzie b´-
dà mogli ˝yç w dobrobycie tylko dzi´ki swojej rodowej ziemi. Swoje dzieci wychowajà w szcz´Êciu. B´dà tam
dobre szko∏y. Uwierzy∏em tobie, ˝e ka˝dy cz∏owiek jest ukochanym dzieckiem Boga. “Cz∏owiek – to szczyt
tworzenia” – czy nie tak mówi∏aÊ? 

– Tak, W∏adimirze. Mówi∏am to. 
– No w∏aÊnie. Jak˝e przekonujàco wszystko mi udowodni∏aÊ. Nie tylko uwierzy∏em, lecz tak˝e zaczà∏em

dzia∏aç, organizowa∏em ekologiczne osady. Ju˝ dostarczy∏em dokumenty do ró˝nych instytucji. Ju˝ w Funda-
cji zbierajà podania od ludzi. Zamówiony jest projekt ogrodów z ró˝nymi odmianami roÊlin. Nie tylko uwierzy-
∏em, lecz tak˝e, z radoÊcià zaczà∏em dzia∏aç! Wiedzia∏aÊ! Wiedzia∏aÊ, ˝e b´d´ dzia∏aç! 

– Tak, W∏adimirze, wiedzia∏am. Przecie˝ jesteÊ przedsi´biorcà. Zawsze jesteÊ gotowy do realnych dzia∏aƒ,
do urzeczywistniania... 
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– Zawsze jestem gotowy? Jakie˝ to proste. Owszem, tu nie trzeba byç jasnowidzem. Ka˝dy przedsi´biorca
zacznie dzia∏aç, jeÊli w coÊ uwierzy. Ja te˝, jak g∏upek, zaczà∏em. 

Nie mog∏em z nerwów ule˝eç. Wyskoczy∏em z ∏ó˝ka, podszed∏em do okna i otworzy∏em je, poniewa˝ albo
w pokoju by∏o goràco, albo to we mnie coÊ si´ gotowa∏o. 

– Dlaczego uwa˝asz swoje dzia∏ania za g∏upie? – spokojnym g∏osem zapyta∏a Anastazja. Ten jej spokój
oraz udawanie, jak wtedy myÊla∏em, jeszcze bardziej mnie rozz∏oÊci∏y. 

– I ty mówisz to tak spokojnie?! JakbyÊ nie wiedzia∏a, ˝e tak naprawd´ cz∏owiek jest jedynie pionkiem
w czyichÊ r´kach. Kierujà ludêmi poprzez ró˝ne okolicznoÊci. JakieÊ tam si∏y z ∏atwoÊcià potrafià kierowaç
ka˝dym cz∏owiekiem. Zechcà – to po∏ow´ ludzkoÊci pogrà˝à w wojnie. Pogrà˝à i b´dà sobie z boku czy z gó-
ry obserwowaç, jak ludzie si´ nawzajem zabijajà. A jeÊli zechcà, to i jakàÊ religi´ podsunà, i znowu b´dà sobie
patrzeç, jak ludzie ró˝nych wyznaƒ ginà za swojà religi´. Jak majà ochot´, to mogà i z jednym cz∏owiekiem si´
pobawiç. 

Wiem to z w∏asnego doÊwiadczenia. Przekona∏em si´ o tym dzi´ki màdrym ludziom, którzy dokonali wnikli-
wej analizy zdarzeƒ. 

– W jaki˝ to sposób màdrzy ludzie zdo∏ali ci´ przekonaç o tym, ˝e cz∏owiek jest tylko i wy∏àcznie zabawkà
w r´kach jakichÊ tam si∏? 

– Wys∏ucha∏em pewnego wyk∏adu na mój temat. Ci màdrzy ludzie zainteresowali si´ tym, co si´ zacz´∏o
dziaç w spo∏eczeƒstwie po ukazaniu si´ ksià˝ek. Zainteresowali si´ mnà i tobà. PrzeÊledzili ka˝dy kolejny
dzieƒ mojego pobytu na Cyprze, kiedy by∏em w trakcie pisania czwartej ksià˝ki, wszystko zanotowali, a na-
st´pnie przeanalizowali. I wyobraê sobie, ˝e si´ o to nie gniewam. Jestem im nawet wdzi´czny za to, ˝e otwo-
rzyli mi oczy i pokazali, jak mo˝na si´ bawiç cz∏owiekiem. Nie ma w ˝yciu przypadków, one sà umyÊlnie pro-
wokowane, przekona∏em si´ o tym na w∏asnej skórze. 

– Na w∏asnej skórze? Czy przeprowadza∏eÊ jakieÊ badania? 
– Ja nie, ale nade mnà przeprowadzano, kiedy by∏em na Cyprze. Wspomnia∏em o rybie z rzeki i ona si´ po-

jawi∏a. O cedrach wspomnia∏em i one równie˝ si´ pojawi∏y. I do cerkwi mi si´ w nocy zachcia∏ot e˝ si´ pojawi-
∏a, równie˝ drzwi cerkiewne si´ w nocy otworzy∏y. I sporo si´ jeszcze zdarzy∏o, bylebym pisa∏ to, co one pew-
nie chcia∏y. Ale najwa˝niejsze by∏o to, ˝e pojawi∏a si´ wnuczka Afrodyty. 

Powiedzia∏em kilku osobom, ˝e chc´ si´ spotkaç z jej wnuczkà, bo mia∏em ju˝ ich dosyç z tà Afrodytà.
Wsz´dzie porozwieszali plakaty z jej ∏aênià, opowiadali o niej z dumà. Powiedzia∏em wi´c, ˝e spotkam si´
z wnuczkà bogini Afrodyty. Powiedzia∏em, a za par´ dni zjawi∏a si´ dziewczyna z p∏onàcymi oczyma. I w ogó-
le tak si´ wszystko z∏o˝y∏o, ˝e wszyscy doszli do wniosku: Afrodyta wys∏a∏a swojà wnuczk´. I cuda si´ dzia∏y
poprzez t´ dziewczyn´, i ona sama te˝ si´ przeobrazi∏a. To kto ustala∏ sekwencj´ tych zdarzeƒ? Kto? Ja nic
nie ustala∏em. Gdyby zdarzy∏o si´ jedno przypadkowo, ale tu wszystko po kolei, a po kolei – to ju˝ nie przypa-
dek, tylko zaplanowane dzia∏anie. Do takiego wniosku doszli naukowcy. Ja te˝ si´ z tym zgadzam i teraz rów-
nie˝ ty nie b´dziesz mog∏a tego zanegowaç. 

– Ale ja wcale nie zamierzam negowaç regularnoÊci wyst´powania zdarzeƒ, W∏adimirze – ze spokojem od-
par∏a Anastazja. Po jej s∏owach wszystko we mnie och∏on´∏o, ow∏adn´∏o mnà nieznane wczeÊniej uczucie
apatii. Mia∏em nadziej´, chocia˝ znikomà, ˝e rozwieje wszystkie moje przekonania o marnoÊci cz∏owieka i ca-
∏ego cz∏owieczeƒstwa, jednak ona tego nie uczyni∏a. W∏aÊciwie kto i w jaki sposób potrafi zanegowaç coÊ tak
oczywistego? Ca∏kiem oboj´tny sta∏y przy oknie pokoju, oÊwietlonego jedynie blaskiem ksi´˝yca. Patrzy∏em
na gwiazdy. Mo˝e gdzieÊ tam, na jednej z tych gwiazd, ˝yjà rzàdzàcy i bawiàcy si´ nami. Oni ˝yjà! A czy mo˝-
na okreÊliç mianem ˝ycia nasze istnienie? Pos∏uszna czyjejÊ woli zabawka nie mo˝e samodzielnie ˝yç, a to
znaczy, ˝e my nie ˝yjemy. Zbyt wiele jest nam oboj´tne. 

Anastazja znowu przemówi∏a cichym, spokojnym g∏osem. G∏os ten nie wzbudza∏ we mnie ˝adnych emocji,
brzmia∏ jak jakiÊ podrz´dny dêwi´k. 

– Ty, W∏adimirze, oraz ludzie, którzy przys∏ali ci kaset´ z wyk∏adem, doszliÊcie do prawdziwego wniosku:
naprawd´ istniejà energie zdolne uk∏adaç czas, ∏àczyç w ∏aƒcuch ró˝ne zdarzenia lub, jak to by∏o w twoim
przypadku, uk∏adaç kolejnoÊç zdarzeƒ niezb´dnych do osiàgni´cia wytyczonego celu. Czyste przypadki nie
istniejà, to ju˝ jest jasne dla wielu. Przypadki, nawet najbardziej niewiarygodne na pierwszy rzut oka, sà za-
programowane. Programowane jest wszystko, co si´ dzieje z ka˝dym cz∏owiekiem. A to, co si´ dzia∏o z tobà
na Cyprze, sta∏o si´ wspania∏ym przyk∏adem tak dla naukowców, jak i dla ciebie, i faktycznie wpierw by∏o za-
programowane, a potem urzeczywistnione w realnym ˝yciu. Powiedz mi, W∏adimirze, czy nie chcia∏byÊ si´ do-
wiedzieç, gdzie teraz jest programista w∏aÊnie twoich przypadków? 

– Co mnie to obchodzi, gdzie on si´ teraz znajduje, na Marsie czy na Ksi´˝ycu... Czy ma dobrze, czy te˝
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êle. 
– On jest tu, w tym pokoju. 
– Wi´c to ty? JeÊli tak, to te˝ nic nie zmienia. Nawet nie jestem z∏y ani zdziwiony. Jest mi to oboj´tne. Je-

steÊmy sterowani – w tym tkwi tragiczna bezradnoÊç wielu ludzi. 
– W cale nie jestem g∏ównym programistà twoich przypadków, W∏adimirze. Jestem w stanie jedynie delikat-

nie na nie wp∏ynàç. 
– To kim jest ten g∏ówny? Jest nas dwoje w pokoju. Czy istnieje jeszcze trzeci, niewidoczny programista? 
– Ten programista tkwi w tobie. To sà twoje pragnienia. 
– Jak to we mnie? 
– Tylko pragnienia, dà˝enia cz∏owieka sà w stanie w∏àczyç ten lub inny program dzia∏ania. Takie jest za-

sadniczo zamierzenie Stwórcy. Nikt i nigdy, ˝adne energie WszechÊwiata tego prawa nie mogà ∏amaç, bo-
wiem cz∏owiek – to w∏adza wszystkich energii WszechÊwiata! Cz∏owiek! 

– Nic przecie˝ nie w∏àcza∏em na Cyprze, Anastazjo. Wszystko si´ dzia∏o samo, przypadkowo, beze mnie. 
– Nieznaczne, ale b´dàce cz´Êciami sk∏adowymi bardziej istotnych, prowadzàcych do wykonania rzeczy

zasadniczych, odbywa∏o si´ bez ciebie. Jednak zdarzenia zasadnicze zawsze by∏y poprzedzone twoimi pra-
gnieniami. Czy to nie ty zapragnà∏eÊ si´ spotkaç z wnuczkà bogini Afrodyty? Nawet wyrazi∏eÊ swoje ˝yczenie
przy Êwiadkach i niejednokrotnie je powtórzy∏eÊ. 

– No tak, za˝yczy∏em sobie... 
– Dobrze, ˝e to pami´tasz. Jak w takim razie mo˝na nazwaç s∏u˝àcych, wykonujàcych wol´ pana, prawdzi-

wymi w∏adcami, a faktycznego w∏adc´ – zabawkà w ich r´kach? 
– OczywiÊcie b´dzie to g∏upie. Ciekawie to wszystko wyglàda. Nie do wiary... Pragnienia... Dlaczego wi´c

nie wszystkie pragnienia si´ spe∏niajà? Wielu ludzi czegoÊ pragnie, a to si´ nie spe∏nia. – Wiele zale˝y od te-
go, czy pragnienia te odpowiadajà jasnej, czy ciemnej myÊli, od mocy pragnienia. Im bardziej jasny i istotny
jest cel, tym wi´cej jasnych si∏ b´dzie przywo∏anych do jego osiàgni´cia. 

– A jeÊli cel jest ciemny, na przyk∏ad upiç si´, wznieciç bójk´, rozp´taç wojn´? 
– Wtedy zabiorà si´ do roboty ciemne si∏y, a cz∏owiek przez swoje pragnienia pozwoli im dzia∏aç. Ale za-

wsze, jak widzisz, pierwotne i najwa˝niejsze staje si´ pragnienie cz∏owieka! Twoje pragnienie, W∏adimIrze. 
Zaczà∏em sobie uÊwiadamiaç to, co powiedzia∏a Anastazja, i robi∏o mi si´ coraz l˝ej na sercu. Ju˝ bardzo

mi∏e Êwiat∏o ksi´˝yca wype∏nia∏o nasz pokój, a gwiazdy na niebie, wydawa∏o si´, Êwieci∏y nie zimnym, lecz cie-
p∏ym Êwiat∏em. Równie˝ siedzàca na skraju ∏ó˝ka Anastazja jak gdyby lepiej wyglàda∏a, powiedzia∏em wi´c do
niej: 

– Wiesz, Anastazjo, tam, na Cyprze, uczciwie mówiàc, na poczàtku o ma∏o nie zaczà∏em si´ puszczaç.
Wszystko dlatego, ˝e z poczàtku nic mi si´ nie podoba∏o. Nikt nie mówi∏ po rosyjsku. “Nie idzie pracowaç,
wsz´dzie hulanki. Po co mnie tu przynios∏o? – myÊla∏em. – Mo˝e ˝eby z dziwkami si´ zapoznaç?” Du˝o tam
takich kobiet, no wiesz, lekkich obyczajów, z Rosji sà i z Bu∏garii. 

– W∏aÊnie, zapragnà∏eÊ i one natychmiast si´ pojawi∏y. Upi∏eÊ si´, umówi∏eÊ z nimi na spotkanie, z kobietà
z Bu∏garii i z kobietà z Rosji. Tylko ˝e jeszcze wczeÊniej zapragnà∏eÊ si´ spotkaç z wnuczkà Afrodyty i to two-
je pierwsze pragnienie by∏o wa˝niejsze, i... ona si´ pojawi∏a, i uchroni∏a ciebie przed wszystkim, co jest zgub-
ne, i pomog∏a tobie. 

– Tak, pomog∏a. A skàd wiesz o Bu∏garce? 
– Z twoich zmartwieƒ. 
– Nie rozumiem, ale niewa˝ne. Lepiej powiedz, ta dziewczyna, Elena Fadiejewa, nie jest przecie˝ wnuczkà

bogini Afrodyty. Jest Rosjankà, tylko pracuje na Cyprze w biurze turystycznym. A ja mówi∏em o wnuczce Afro-
dyty. Te jasne si∏y nie potrafià pokazaç prawdziwej wnuczki? 

– Jak to nie? Pokaza∏y jà. Bogini Afrodyta – jest teraz energià. Jest w stanie na jakiÊ czas zetknàç si´
z energià ka˝dego cz∏owieka, jeÊli dostrze˝e w tym odpowiedni sens. Elena Fadiejewa, b´dàc obok ciebie,
w∏aÊnie posiada∏a dwie energie. Nic nie by∏o ponad jej si∏y w te dni. Uda∏o si´ jej wiele zrobiç, i tobie uda∏o si´
jej pomóc. 

– Tak. Dzi´ki jej wielkie za to. I bogini Afrodycie te˝ dzi´kuj´. Wyparowa∏y wszystkie moje troski i nieprzy-
jemne uczucia, które mia∏em, gdy sàdzi∏em, ˝e wszyscy ludzie sà jedynie zabawkami w r´kach jakichÊ si∏. Te-
raz, po rozmowie z Anastazjà, czu∏em si´ pewnie i spokojnie. 

Przez jakiÊ czas patrzy∏em w milczeniu na pokornie siedzàcà w Êwietle ksi´˝yca, na skraju mojego ∏ó˝ka,
z r´koma na kolanach Anastazj´. A potem... Sam nie mog´ pojàç, jak to wysz∏o, ale nagle powiedzia∏em: 

– Zrozumia∏em, kim jesteÊ, Anastazjo. JesteÊ Wielkà Boginià wymówi∏em i kl´knà∏em przed nià. 
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Okrzyk rozpaczy i bólu wyrwa∏ si´ z jej ust. Szybko wsta∏a, odskakujàc ode mnie, przytuli∏a si´ do Êciany
i jak w b∏agalnym geÊcie z∏o˝y∏a na piersi r´ce. 

– B∏agam ci´, W∏adimirze, wstaƒ z kl´czek, nie powinieneÊ padaç przede mnà na kolana. O Bo˝e, Bo˝e, co
na nawyprawia∏am, pospieszy∏am si´, wybacz mi, Bo˝e, za niejasne t∏umaczenie Twoim synom. Przed Bo-
giem, W∏adimirze, wszyscy ludzie sà równi, nie powinno si´ uginaç kolan przed ludêmi, jestem prostà kobietà,
jestem cz∏owiekiem! 

– O nie! Bardzo mocno ró˝nisz si´ od ludzi, Anastazjo, a jeÊli ty jesteÊ zwyk∏ym cz∏owiekiem, to kim my
w takim razie jesteÊmy, kim ja jestem? 

– Ty te˝ jesteÊ cz∏owiekiem, lecz w krzàtaninie prze˝ywasz swoje ˝ycie, jeszcze nie mog∏eÊ zastanowiç si´
nad swoim przeznaczeniem. 

– Moj˝esz, Jezus Chrystus, Mahomet, Rama, Budda – kim oni sà, jak ich traktujesz? 
– Wymieni∏eÊ imiona moich starszych braci. Dzie∏ ich nie mam prawa sàdziç, jedno tylko powiem: ˝aden

z nich nie dozna∏ w pe∏ni mi∏oÊci ziemskiej. 
– Nieprawda. Ka˝dy z nich nawet teraz cieszy si´ powodzeniem milionów czcicieli. 
– Owszem, jednak oddawanie czci to nie mi∏oÊç. To czcicielowi odbiera tylko danà jedynie cz∏owiekowi si∏´

myÊlenia. Wielkà energi´ posiadajà moi bracia, przez miliony lat podbudowywa∏o jà mnóstwo ludzi, przy tym
ka˝dy czciciel zmniejsza∏ swojà energi´. Przez wieki wielu znajdowa∏o si´ ch´tnych, aby osàdzaç czyny mo-
ich braci. I nie rozumia∏am wtedy, dlaczego oni tak gorliwie ∏adowali swój EGREGOR, gromadzili energi´
przez tysiàclecia. I nikt nie móg∏ rozstrzygnàç tej tajemnicy, dopóki nie nastàpi∏y czasy wspó∏czesne. I bracia
postanowili wszystko, co by∏o zgromadzone, zebraç w ca∏oÊç i ˝yjàcym dziÊ ludziom na ziemi rozdaç swojà
energi´. Nadchodzi nowe tysiàclecie ziemi, w nim b´dà zasiedlali ziemi´ bogowie – ci ludzie, których Êwiado-
moÊç pozwoli przyjàç t´ energi´. 

B∏agam ci´, W∏adimirze, podnieÊ si´ z kolan! Ka˝dy ojciec cierpi, widzàc ujarzmionego, schylonego swoje-
go syna. Tylko ciemne moce zawsze stara∏y si´ pomniejszyç wartoÊç cz∏owieka. W∏adimirze, wstaƒ z kolan,
nie zdradzaj siebie, nie oddalaj si´ ode mnie. 

Anastazja mocno si´ denerwowa∏a, spe∏ni∏em wi´c jej proÊb´, podnios∏em si´ z kolan i powiedzia∏em: 
– Przecie˝ nie oddala∏em si´ od ciebie, a nawet odwrotnie, myÊl´, ˝e zaczà∏em ci´ nawet rozumieç. Jylko

nie zgadzam si´, ˝e oddawanie czci jest przeszkodà dla mi∏oÊci. Wszyscy wierzàcy mówià, ˝e kochajà Boga.
Ja te˝ kl´knà∏em przed tobà jak przed boginià, a ty nie wiadomo czemu si´ przestraszy∏aÊ i zacz´∏aÊ si´ de-
nerwowaç. 

– Ju˝ ponad pi´ç lat si´ znamy, W∏adimirze. Od nocy, w której pocz´liÊmy naszego syna, min´∏o ju˝ niema-
∏o dni, lecz od tej pory nigdy nie zrodzi∏o si´ w tobie pragnienie nawet, ˝eby mnie dotknàç, popatrzeç na mnie
takim wzrokiem, jakim obdarza∏eÊ inne kobiety. Niezrozmnienie, a teraz jeszcze uwielbienie mnie nie pozwolà
rozkwitnàç mi∏oÊci. Z uwielbienia nie rodzà si´ dzieci. 

– Przecie˝ to dlatego, ˝e ty teraz nie jesteÊ dla mnie jak kobieta, lecz jak bank informacji. Nie tylko ja, lecz
inni te˝ nie od razu rozumiejà, o czym mówisz. Co znaczy na przyk∏ad: “Nie zdradzaj siebie”? Dlaczego tak
o mnie powiedzia∏aÊ? 

– Napisa∏eÊ list do Prezydenta Rosji, a sam przy tym zwàtpi∏eÊ w siebie i ledwo nie zginà∏eÊ. Przesta∏eÊ
tworzyç i na innego zrzuci∏eÊ swoje problemy. A w dodatku wszystkie na jednego – na Prezydenta. 

– To dlatego, ˝e jedynie on mo˝e rzeczywiÊcie coÊ zdzia∏aç. 
– Sam nie da rady, potrzebna jest wola wi´kszoÊci. Dlaczego zwróci∏eÊ si´ tylko do jednego prezydenta?

Przecie˝ na Ukrainie, Bia∏orusi i w Kazachstanie te˝ sà prezydenci. 
– Mówi∏aÊ przecie˝ jedynie o Rosji, to Rosja jest mojà Ojczyznà. 
– Przecie˝ w twoim paszporcie odnotowana jest bia∏oruska narodowoÊç. 
– Tak, jestem Bia∏orusinem, ojciec by∏ Bia∏orusinem. 
– Przecie˝ dzieciƒstwo sp´dzi∏eÊ na Ukrainie. 
– No tak, sp´dzi∏em i to by∏y najlepsze chwile, które pami´tam z dzieciƒstwa. Bia∏à chatk´ pokrytà s∏omà,

grobl´, w której ∏owiliÊmy w´gorze z dzieciakami z sàsiedztwa. A dziadek z babcià ani razu nie k∏ócili si´ przy
mnie i nigdy mnie nie karcili. 

– Tak, tak, W∏adimirze, i przypomnij sobie jeszcze, jak z dziadkiem sadzi∏eÊ w ogrodzie ma∏e sadzonki...
– Pami´tam, babcia podlewa∏a je wiadrem. 

– Ale i dzisiaj w wiosce Kuzdniczy na Ukrainie, w wiosce, gdzie si´ urodzi∏eÊ, ten sad nadal istnieje. Stare
drzewa nadal przynoszà plony i czekajà na ciebie. 

– To gdzie ona jest, moja Ojczyzna, Anastazjo? 
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– Jest w tobie. 
– We mnie? 
– W tobie! Zmaterializuj jà na wieki na ziemi, gdzie ci dusza podpowie. 
– Tak, trzeba by si´ zastanowiç, bo do tej pory mam wra˝enie, ˝e jestem rozrzucony po ziemi. 
– JesteÊ zm´czony, zbyt wiele emocji przyniós∏ nam ten dzieƒ. Po∏ó˝ si´, uÊnij, sen do rana pozwoli ci na

zgromadzenie nowych si∏. Przyjdzie nowa ÊwiadomoÊç... 
Po∏o˝y∏em si´ do ∏ó˝ka, poczu∏em dotyk d∏oni Anastazji na mojej r´ce. Zaraz nadejdzie g∏´boki sen, ju˝

wiedzia∏em, ona potrafi sprawiç, ˝e sen jest g∏´boki i spokojny, ˝eby ranek by∏ dobry. Przed snem zdà˝y∏em
jeszcze powiedzieç: 

– Wiesz, Anastazjo, prosz´, uczyƒ tak, ˝ebym znów móg∏ ujrzeç wspania∏à przysz∏oÊç Rosji. 
– Dobrze, W∏adimirze, zasypiaj, zobaczysz jà. 
Cichym g∏osem Anastazja zanuci∏a ko∏ysank´. “Ale˝ wspania∏e jest to, ˝e ludzie sami dla siebie mogà

wszystko zaprogramowaç” – zdà˝y∏em pomyÊleç, pogrà˝ajàc si´ we wspania∏ym Ênie o przysz∏oÊci Rosji. 

PRZED NAMI WSPÓLNA WIECZNOÂå

Obudzi∏o mnie wschodzàce s∏oƒce, które zaÊwieci∏o przez zaciàgni´te zas∏ony prosto na mojà poÊciel.
Znakomicie si´ wyspa∏em! Czu∏em w sobie jakàÊ niezwyk∏à si∏´ i nawet przysz∏a mi ochota, by zrobiç porannà
gimnastyk´ albo jakiÊ inny fizyczny wysi∏ek. Mia∏em wspania∏y nastrój. Z kuchni dociera∏o do mnie stukanie
naczyniami. 

Oho – myÊla∏em – czy˝by Anastazja próbowa∏a przygotowaç Êniadanie? Nie wie przecie˝, jak pos∏ugiwaç
si´ kuchennymi urzàdzeniami ani jak zapaliç gaz. Mo˝e potrzebna jej pomoc? Ubra∏em si´ w dres, otworzy-
∏em drzwi do kuchni i gdy zobaczy∏em Anastazj´, przesz∏a mnie jakaÊ fala goràca. 

Po raz pierwszy ujrza∏em leÊnà pustelniczk´ nit w syberyjskich ost´pach leÊnych, nie na jej polance ani
nad brzegiem morza, ale w najzwyklejszym, typowym dla miejskiej kobiety miejscu – w kuchni. Pochyla∏a si´
nad kuchenkà gazowà, starajàc si´ uregulowaç wysokoÊç p∏omienia. To dodawa∏a, to znów zmniej sza∏a do-
p∏yw gazu, ale stara kuchenka nie regulowa∏a si´ zbyt p∏ynnie. 

W kuchni Anastazja wyglàda∏a ca∏kiem jak zwyk∏a kobieta. Nie wiem, po co wystraszy∏em jà wczoraj kl´ka-
niem przed nià, pewnie za du˝o wypi∏em, mo˝e by∏em bardzo zm´czony. Anastazja poczu∏a, ˝e na nià patrz´.
Odwróci∏a si´. Jeden policzek mia∏a uprószony w màce, do odrobin´ spoconego czo∏a przyklei∏ si´jej kosmyk
w∏osów, który wysunà∏ si´ spod opaski na g∏owie. UÊmiecha∏a si´ i ten g∏os... ten jej cudowny g∏os...

– Przepi´knego, dobrego dnia, który nadchodzi, ˝ycz´ ci, W∏adimirze. Ju˝ prawie wszystko gotowe do
Êniadania. Jeszcze chwilka. Umyj si´ i niczym si´ nie przejmuj. Nic nie zepsuj´, ju˝ ze wszystkim si´ obezna-
∏am.. . 

Nie od razu poszed∏em do ∏azienki. Sta∏em i oczarowany patrzy∏em na nià. Po raz pierwszy od pi´ciu lat
znajomoÊci naprawd´ zobaczy∏em, jak niezwyk∏a jest jej uroda. Wprost nie do opisania. Nawet z ubrudzonym
màkà policzkiem, nawet bez wymyÊlnego uczesania, z prosto zwiàzanymi w koczek w∏osami, w prostym, nie-
modnym ubraniu i tak by∏a niezwykle pi´kna. 

W ∏azience, starannie si´ golàc, bioràc prysznic, nieustannie mia∏em przed oczami urod´ Anastazji. Po wyj-
Êciu z ∏azienki, zamiast pójÊç do kuchni, usiad∏em na zas∏anym ju˝ ∏ó˝ku i rozmyÊla∏em o niej, o Anastazji,
z jakimÊ dziwnym rozrzewnieniem. 

Pi´ç lat znam t´ kobiet´ – pustelniczk´ z syberyjskiej tajgi. Pi´ç lat... Jak˝e przez ten czas zmieni∏o si´ mo-
je ˝ycie! Rzadko si´ widujemy, ajakby zawsze jest obok. W∏aÊnie ona! OczywiÊcie to dzi´ki niej poprawi∏y si´
moje relacje z córkà. Teraz sà po prostu wspania∏e. Równie˝ ˝onachocia˝ ani razu w ciàgu tego czasu nie by-
∏em w domu, a jedynie rozmawialiÊmy telefonicznie – czuj ´ po g∏osie, ˝e nie ma ju˝ do mnie ˝alu. Nie ma
ch∏odu w jej g∏osie, kiedy ze mnà rozmawia. Opowiada mi, ˝e w domu wszystko toczy si´ normalnie. 

Anastazja... To przecie˝ ona mnie wyleczy∏a. Lekarze nie potrafili, a ona tak. Zdawa∏em sobie spraw´, ˝e
mog´ umrzeç, a ona mnie wyleczy∏a i uczyni∏a s∏awnym i znamienitym. Teraz za ksià˝ki proponujà mi du˝e
honoraria, a w nich sà przecie˝ jej s∏owa. Zawsze mówi ∏agodnie i nigdy si´ nie z∏oÊci. Czasem zez∏oÊcisz si´
na nià niechcàcy, a ona mimo to nie z∏oÊci si´. OczywiÊcie diametralnie zmieni∏a moje ˝ycie, ale odmieni∏a je
na lepsze. To ona urodzi∏a mojego syna! OczywiÊcie, wiem, to nietypowa sytuacja – w tajdze na jej polance
mieszka mój syn. Jemu jest pewnie dobrze z nià. Ona jest bardzo dobra. Chcia∏bym powiedzieç jej coÊ dobre-
go i coÊ dobrego zrobiç dla niej. Tak, ale co? Nic jej nie potrzeba. Co si´ okazuje? ChoçbyÊ posiada∏ po∏ow´
Êwiata, to ona i tak ma wi´cej. Mimo wszystko chcia∏em jej coÊ sprezentowaç. Dawno ju˝ kupi∏em dla niej ko-
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rale. Nie ze sztucznych pere∏, ale z naturalnych, du˝ych pere∏. Podjà∏em decyzj´ – pójd´ teraz i dam jej. Wyjà-
∏em z walizki futeralik, a z niego sznur pere∏ i zamiast od razu pójÊç do kuchni, zaczà∏em si´ przebieraç. Za-
miast dresów za∏o˝y∏em spodnie, bia∏à koszul´, krawat. W∏o˝y∏em sznur pere∏ do kieszeni. Tak si´ denerwo-
wa∏em, ˝e nie mog∏em wejÊç do kuchni. Sta∏em przy oknie ca∏y wypomadowany. W koƒcu wzià∏em si´
w garÊç. “Co ma byç, to b´dzie, w koƒcu to nic wielkiego – myÊl´ sobie – jakieÊ g∏upie to zdenerwowanie”,
i wszed∏em.

Anastazja czeka∏a na mnie przy nakrytym do Êniadania stole. By∏aju˝ uczesana i akuratna. W sta∏a i patrzy
na mnie milczàco, ∏agodnym, czu∏ym spojrzeniem szaroniebieskich oczu. Stoj´ i nie wiem, co powiedzieç.
W koƒcu z tego napi´cia zaczà∏em mówiç do niej na pani: 

– Pani Anastazjo – to “pani” ca∏kiem mnie zbi∏o z tropu. A ona jakby tego nie zauwa˝y∏a, odpowiedzia∏a po-
wa˝nie: 

– Dzieƒ dobry, W∏adimirze. Siadaj, prosz´, czeka ju˝ na ciebie Êniadanie. 
– Za chwil´ usiàd´, ale najpierw chcia∏em ci powiedzieç, powiedzieç, ˝e... – ale ˝adne s∏owa nie przycho-

dzi∏y mi do g∏owy. 
– Mów, W∏adimirze. 
Zapomnia∏em, co mia∏em powiedzieç. Podszed∏em do Anastazji i poca∏owa∏em w policzek. Ca∏e moje cia∏o

zap∏on´∏o z goràca. A policzki Anastazji pokry∏y si´ rumieƒcem i szybciej ni˝ zazwyczaj zamruga∏a powiekami. 
Powiedzia∏em jakby nie swoim, zduszonym g∏osem: 
– To dla ciebie, Anastazjo, od wszystkich czytelników, wielu jest ci wdzi´cznych. 
– Od czytelników? Dzi´kuj´ bardzo im wszystkim. Bardzo dzi´kuj´ – cicho szepn´∏a Anastazja. A wtedy

szybko poca∏owa∏em jà w drugi policzek i powiedzia∏em: 
– A to ju˝ ode mnie. JesteÊ tak dobra i tak fajna, Anastazjo. JesteÊ urocza. Dzi´ki za to, ˝e jesteÊ. 
– Uwa˝asz, ˝e jestem pi´kna, W∏adimirze? N aprawd´ tak myÊlisz? – ona równie˝ by∏a troch´ podniecona.

Nie wiedzia∏em, co mam dalej robiç. Potem przypomnia∏em sobie, ˝e w kieszeni mam per∏owe korale. Pr´dko
je wyciàgnà∏em i zaczà∏em rozkr´caç zapi´cie. 

– To dla ciebie, Anastazjo, prezent. To per∏y... prawdziwe... nie sztuczne. Wiem, ˝e nie lubisz nic sztuczne-
go, ale te sà prawdziwe. 

Zapi´cie nie poddawa∏o si´, wi´c mocniej szarpnà∏em, nitka si´ urwa∏a i na kuchennà pod∏og´ posypa∏y si´
wszystkie nawleczone na nià pere∏ki. Pokula∏y si´ po pod∏odze w ró˝ne strony. Kucnà∏em, ˝eby je pozbieraç.
Anastazja te˝ zacz´∏a zbieraç, ale jej to sz∏o o wiele szybciej. Patrzy∏em, jak wk∏ada do swojej d∏oni pere∏ki,
ka˝dà wnikliwie oglàdajàc, i rozkoszowa∏em si´ tymi ruchami. Siedz´ na pod∏odze, przytulony do Êciany, i pa-
trz´jak zaczarowany. Siedz´ i myÊl´, jak zwyczajnie wyglàda standardowa kuchnia. Ale jak niezwykle i wspa-
niale jest na sercu. Dlaczego tak si´ dzieje? Mo˝e dlatego, ˝e w kuchni tej jest obecna ona, Anastazja. Jest
tu˝ obok, ale ˝eby jà przytuliç, brakuje mi Êmia∏oÊci. Ta kobieta, która przed pi´ciu laty w tajdze wydawa∏a mi
si´ nie do koƒca normalnà pustelnicà, teraz jest dla mnie gwiazdà, która na chwil´ opuÊci∏a niebo. Jest tu˝
obok, a tak nieosiàgalna jak gwiazda. No i lata... Ech, moje lata... Patrzy∏em, nie odrywajàc wzroku, jak wsta-
∏a, jak wysypa∏a na talerzyk stojàcy na stole wszystkie zebrane pere∏ki, a potem odwróci∏a g∏ow´ w mojà stro-
n´. A ja jak zaczarowany nadal siedzia∏em, przytulony do Êciany, na kuchennej pod∏odze i patrzy∏em w jej
szaroniebieskie oczy. Ona nie odwróci∏a swojego pieszczotliwego wzroku. 

– JesteÊ tak blisko, Anastazjo, a nawet nie mog´ ci´ dotknàç. Mam wra˝enie, jakbyÊ by∏a gwiazdà na dale-
kim niebie. 

– Gwiazdà? Masz takie wra˝enie? Dlaczego? Tu, u twoich stóp, gwiazdka ta sta∏a si´ zwyk∏à kobietà –
Anastazja szybko ukl´k∏a i usiad∏a obok mnie na pod∏odze. Obie r´ce po∏o˝y∏a na moich ramionach i przylgn´-
∏a g∏owà. Us∏ysza∏em bicie jej serca, jednak moje sto razy bardziej ko∏ata∏o. W∏osy jej pachnia∏y tajgà. Jej od-
dech by∏ niczym ciep∏y wiaterek, odurzajàcy aromatem kwiatowym. 

– Dlaczego, Anastazjo, nie spotka∏em ci´ w m∏odoÊci? JesteÊ taka m∏oda, aja mam ju˝ za sobà tyle lat, pó∏
wieku ju˝ prawie prze˝y∏em. 

– Przecie˝ przedziera∏am si´ przez wieki do twojej zb∏àkanej duszy. Nie odtràcaj mnie teraz. 
– Nied∏ugo si´ zestarzej´, Anastazjo, i zakoƒcz´ swoje ˝ycie. 
– Ale zanim si´ zestarzejesz, zdà˝ysz posadziç swoje rodowe drzewo, razem z ludêmi zbudowaç miasto

wspania∏ej przysz∏oÊci, pi´kny sad. 
– Postaram si´, szkoda tylko, ˝e samemu nie b´dzie mi dane tam d∏ugo po˝yç. Zanim uroÊnie, minie nieje-

den rok. 
– JeÊli go za∏o˝ysz, to ju˝ zawsze b´dziesz w nim ˝yç. 
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– Zawsze? 
– OczywiÊcie. Twoje cia∏o si´ zestarzeje i umrze, lecz uleci Dusza. 
– Uleci Dusza umar∏ego, wiem to. Uleci i na tym koniec. 
– Jak˝e wspania∏y jest dzisiejszy dzieƒ! Dlaczego, W∏adimirze, tworzysz tak nieweso∏à przysz∏oÊç? Sam

dla siebie to tworzysz. 
– To nie ja, taka jest obiektywna rzeczywistoÊç. Do ka˝dego przychodzi staroÊç, póêniej Êmierç. I nawet ty,

moja kochana marzycielko, nic na to nie poradzisz.
Anastazja wzdrygn´∏a si´, odchyli∏a. Jej weso∏e i dobre oczy patrzà w moje i b∏yszczà, lÊnià radosnà pew-

noÊcià na przekór wszystkiemu. 
– Ja nie musz´ nic radziç, bo zawsze istnieje jednajedyna prawda. Umiera jedynie cia∏o. Tylko cia∏o! A dla

reszty Êmierç to tylko sen, W∏adimirze. 
– Sen? 
– Tak, sen. 
Anastazja podnios∏a si´ na kolana i zacz´∏a mówiç, patrzàc mi prosto w oczy. Ale jakoÊ tak zacz´∏a mówiç,

˝e wszelkie odg∏osy, radio w kuchni, szum za oknem, nagle umilk∏y, kiedy cichym g∏osem powiedzia∏a: 
– Kochany mój! Przed nami wiecznoÊç. ˚ycie zawsze rzàdzi si´ swoimi prawami. Wiosnà zab∏yÊnie pro-

mieƒ s∏oƒca, w nowe ubranie oblecze si´ Dusza, ale i cia∏o Êmiertelne nie na pró˝no pokornie obejmie si´
z ziemià. Âwie˝a trawa i kwiaty wzejdà z naszych cia∏ na wiosn´. Wiecznie b´dziesz s∏yszeç Êpiewy ptaków,
poiç si´ kroplami deszczu. Wieczne ob∏oki na niebie niebieskim uraczà ci´ swym taƒcem. JeÊli rozsypiesz si´
po ca∏ym bezgranicznym WszechÊwiecie, zachowujàc niewiar´, to z tych py∏ków b∏àdzàcych w wiecznoÊci za-
czn´ ci´ zbieraç, mój kochany. A posadzone przez ciebie drzewo mi w ty pomo˝e, rych∏à wiosnà swojà ga∏àz-
k´ wyciàgnie tam, gdzie Dusza twa przebywa w pozbawionym uczuç pokoju. I ten, kogo dobrem obdarzy∏eÊ
na ziemi, z mi∏oÊcià pomyÊli o tobie. AjeÊli ca∏ej ziemskiej mi∏oÊci nie wystarczy, aby na nowo ci´ urzeczywist-
niç, to jedna, którà znasz, bo znasz jà, na wszystkich planach bytu WszechÊwiata zapa∏a tylko jedynym pra-
gnieniem: “Urzeczywistnij si´, kochany mój”, sama na ten moment umierajàc. 

– Czy to b´dziesz ty, Anastazjo? Pewna jesteÊ, ˝e mo˝esz tak zrobiç? 
– Tak, ka˝da kobieta potrafi to zrobiç, jeÊli umie Logos w uczucia Êcisnàç. 
– A jak ty? Kto tobie pomo˝e powróciç ponownie na Ziemi´? 
– Sama mog´ to zrobiç, nikogo nie fatygujàc. 
– Ale jak ci´ poznam? Przecie˝ b´dzie to ju˝ ca∏kiem inne ˝ycie? 
– Gdy znów pojawisz si´ na Ziemi i staniesz si´ podrostkiem, zobaczysz dziewczynk´, smarkul´ z rudymi

w∏oskami, w sàsiednim sadzie. Powiedz ma∏ej, o lekko krzywych nó˝kach, coÊ mi∏ego, zwróç na nià uwag´.
Gdy podroÊniesz i staniesz si´ m∏odzieƒcem, b´dziesz si´ rozglàdaç za pi´knymi dziewcz´tami. Nie spiesz
si´, by swój los wiàzaç z nimi. W sàsiednim sadzie dorasta dziewczynka, na razie ca∏a w piegach, na razie
niepi´kna – ale tylko na razie. 

KiedyÊ dostrze˝esz, jak ukradkiem Êledzi twoje kroki. Lecz ty si´ nie Êmiej i nie drwij z niej ani nie przega-
niaj, gdy czerwieniàc si´ ze wstydu, podejdzie do ciebie, ˝eby odciàgnàç ci´ od dojrza∏ej kobiety. Trzy wiosny
przeminà i dziewczynka z sàsiedztwa przemieni si´ w urodziwà dziewczyn´. Pewnego razu spojrzysz na nià
i mi∏oÊç zap∏onie w tobie. Szcz´Êliwy b´dziesz z nià. Ona szcz´Êliwa b´dzie. W∏adimirze, w tej szcz´Êliwej
wybrance ˝yç b´dzie Dusza moja. 

– Dzi´kuj´ ci za pi´kne marzenie, bajarko moja mi∏a. 
Ujà∏em jà ostro˝nie za ramiona i przygarnà∏em do siebie. Pragnà∏em s∏uchaç, jak nami´tnie bije jej serce,

czuç, jak pachnà w∏osy tej pi´knej kobiety, która wierzy wy∏àcznie w dobro, w wiecznoÊç. Mo˝e chcia∏em
uchwyciç si´ jej niemo˝liwych, nierealnych, marzeƒ niczym tonàcy brzytwy. Od jej s∏ów o przysz∏oÊci prze-
strzeƒ wokó∏ wype∏ni∏a si´ radoÊcià. 

– Choç to, co mówisz, to tylko pi´kne s∏owa, ale radoÊniej staje si´ na Duszy, gdy si´ tego s∏ucha. 
– S∏owa marzenia wielkà energi´ w ruch wprawiajà. Swoim marzeniem, pomys∏ami cz∏owiek w∏asnà przy-

sz∏oÊç tworzy. W∏adimirze, uwierz, wszystko to zdarzy si´ dok∏adnie tak, jak to s∏owami dla nas dwojga wyma-
lowa∏am. Lecz ty masz wolnoÊç swoich marzeƒ i wszystko mo˝esz zmieniç, wypowiadajàc s∏owa inne. Masz
wolnà wol´, jesteÊ wolny, i ka˝dy sam dla siebie jest twórcà. 

– ˚adnego z twoich s∏ów zmieniaç nie b´d´. Postaram si´ w nie uwierzyç. 
– Dzi´kuj´. 
– Za co? 
– Za to, ˝e nie zniszczy∏eÊ wiecznoÊci dla nas dwojga. 
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