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ODCZUCIA PRZED NASTANIEM ÂWITU 

Anastazja jeszcze spa∏a. Nad bezkresnà syberyjskà tajgà niebo rozjaÊnia∏o si´ przed Êwitem. Tym
razem obudzi∏em si´ pierwszy, le˝a∏em jednak cichutko obok w swym Êpiworze, rozkoszujàc si´ wido-
kiem jej nape∏nionej b∏ogim spokojem, pi´knej twarzy i p∏ynnych konturów sylwetki. W delikatnym, b∏´kit-
nym Êwietle nastajàcego poranka rysowa∏y si´ one coraz wyraêniej. Dobrze, ˝e tym razem uszykowa∏a
nocleg pod go∏ym niebem. Wiedzia∏a z pewnoÊcià, ˝e nadchodzàca noc b´dzie ciep∏a i spokojna, tote˝
przygotowa∏a pos∏anie nie w swojej przytulnej ziemiance, ale przy wejÊciu do niej. Dla mnie pos∏a∏a Êpi-
wór, który przywioz∏em, b´dàc w tajdze ostatnim razem, a tu˝ obok – dla siebie us∏a∏a pi´kne ∏o˝e z su-
chej trawy i kwiatów. 

Cudownie wyglàda∏a na tym tajgowym pos∏aniu, odziana w cieniutkà, lnianà, si´gajàcà kolan su-
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kienk´, którà przywioz∏em jej w prezencie od czytelników. Byç mo˝e tylko przy mnie jà nak∏ada∏a, kiedy
indziej mog∏a sypiaç nago. Im w lesie jest zimniej, tym wi´cej mo˝na podÊcieliç suchej trawy – przecie˝
na kopie siana i zimà nie ch∏odno. Nawet zwyk∏y cz∏owiek, nie b´dàc zahartowany tak bardzo, jak Ana-
stazja, mo˝e spaç w sianie bez ciep∏ej odzie˝y. Sam próbowa∏em. Ale tym razem le˝a∏em w Êpiworze.
Le˝a∏em, patrzy∏em na Êpiàcà Anastazj´ i stara∏em si´ wyobraziç sobie, jak móg∏by wyglàdaç taki kadr
w filmie fabularnym. 

Polana w g∏´bi bezkresnej syberyjskiej tajgi. Cisza przed nastaniem dnia tylko czasem zak∏ócana
ledwie s∏yszalnym szelestem ga∏´zi na szczytach majestatycznych cedrów. I pi´kna kobieta Êpiàca b∏o-
go na pos∏aniu z traw i kwiatów. Jej oddech bardzo miarowy i ledwie s∏yszalny, dostrzegalny tylko wów-
czas, gdy cienkie êdêb∏o trawy, które przylgn´∏o do górnej wargi, z lekka si´ odchyla, podczas kiedy wdy-
cha i wydycha uzdrawiajàce powietrze syberyjskiej tajgi... 

Nigdy wczeÊniej nie uda∏o mi si´ ujrzeç Anastazji Êpiàcej w tajdze, bo to zawsze ona budzi∏a si´
pierwsza. A˝ tu... 

Ogromnà przyjemnoÊç sprawia∏o mi patrzenie na nià. Ostro˝nie podnios∏em si´ i opar∏em na r´ce,
przyglàdajàc si´ jej twarzy, zamyÊli∏em si´ i zaczà∏em mówiç w myÊlach do siebie: 

"Anastazjo, ciàgle jesteÊ tak samo pi´kna. Wkrótce minie dziesi´ç lat, jak si´ poznaliÊmy. Ja, oczy-
wiÊcie, postarza∏em si´ przez ten czas, a ty prawie si´ nie zmieni∏aÊ. I zmarszczki nie tkn´∏y twojej twa-
rzy. Ot, tylko jedno siwe pasemko pojawi∏o si´ na twoich z∏otych w∏osach. Widocznie dzia∏o si´ z tobà coÊ
niezwyk∏ego. Sàdzàc po zakrojonej na szerokà skal´ akcji prowadzonej przeciwko tobie i twoim ideom,
po wypowiedziach w prasie i strukturach urz´dniczych wysokiego szczebla, coÊ si´ dzieje w obozie ciem-
noÊci. Starajà si´ dokuczyç mnie, a z jakà˝ satysfakcjà dostaliby ciebie. Jak widaç – r´ce majà za krót-
kie... 

A mimo wszystko siwe pasemko pojawi∏o si´ na twoich w∏osach. Nie kala ono jednak absolutnie
twej niezwyk∏ej urody. Wiesz, teraz modne jest farbowanie poszczególnych kosmyków w∏osów na ró˝ne
kolory. Nasza m∏odzie˝ uwa˝a, ˝e pojedyncze rozjaÊnione pasemka wyglàdajà modnie i ∏adnie. Ty nato-
miast nawet nie musisz iÊç do fryzjera – pasemko pojawi∏o si´ samo... A ranka po kuli, którà w ciebie wy-
mierzono, prawie si´ zabliêni∏a. 

Niebo przed Êwitaniem jeszcze bardziej pojaÊnia∏o, a maleƒka blizna na skroni nawet z bliska jest
prawie niedostrzegalna, nied∏ugo zniknie zupe∏nie. 

JesteÊ pogrà˝ona w b∏ogim Ênie, tutaj, na Êwie˝ym powietrzu, w swoim tajgowym Êwiecie – a tam,
w naszym Êwiecie, odbywajà si´ bardzo wa˝ne wydarzenia. Badacze nazywajà je «informacyjnà rewolu-
cjà». Byç mo˝e dzi´ki tobie, idàc za g∏osem swoich dusz, ludzie naszego technokratycznego Êwiata za-
czynajà tworzyç swoje rodowe siedziby, uszlachetniaç ziemi´. Przyj´li oni ca∏ym sercem twój obraz, Ana-
stazjo, cudowny wizerunek przysz∏oÊci swojej rodziny, kraju, a mo˝e i ca∏ego wszechÊwiata. Oni zrozu-
mieli ciebie i teraz sami budujà t´ przepi´knà przysz∏oÊç. 

Ja te˝ staram si´ zrozumieç. Staram si´, jak mog´. Jeszcze nie do koƒca zrozumia∏em, kim ty dla
mnie jesteÊ, jak wiele dla mnie znaczysz. Nauczy∏aÊ mnie pisaç ksià˝ki, urodzi∏aÊ mi syna, uczyni∏aÊ
s∏awnym, przywróci∏aÊ szacunek córki – uczyni∏aÊ bardzo wiele. Ale nie to jest najwa˝niejsze. Najwa˝-
niejsze jest coÊ innego. Byç mo˝e to ukrywa si´ gdzieÊ wewnàtrz. 

Wiesz, Anastazjo, nigdy nie mówi∏em o swoim stosunku do ciebienie mówi∏em o tym ani tobie, ani
sobie. A tak w ogóle, przez ca∏e ˝ycie ˝adnej kobiecie nie powiedzia∏em: kocham ci´. 

Nie mówi∏em o tym nie dlatego, ˝e jestem ca∏kowicie nieczu∏y, ale dlatego, ˝e uwa˝am te s∏owa za
dziwne i bezsensowne. Przecie˝ je˝eli ktoÊ kogoÊ kocha, to mi∏oÊç ta winna byç wyra˝ana w czynach
wobec ukochanej osoby. JeÊli zachodzi potrzeba wypowiedzenia tych s∏ów, oznacza to brak prawdzi-
wych, odczuwalnych czynów. Wszak˝e czyny sà wa˝niejsze, a nie s∏owa. ..

Anastazja z lekka si´ poruszy∏a, westchn´∏a g∏´boko, lecz nie obudzi∏a si´. A ja w dalszym ciàgu
mówi∏em do niej w myÊlach: 

"Ani razu nie wyzna∏em tobie mi∏oÊci, Anastazjo. Lecz gdybyÊ poprosi∏a, abym si´gnà∏ ci gwiazdk´
z nieba, to wdrapa∏bym si´ na wierzcho∏ek najwi´kszego drzewa i odbiwszy si´ od ostatniej ga∏´zi, sko-
czy∏bym do tej gwiazdy. Gdybym polecia∏ w dó∏, to spadajàc, chwyci∏bym si´ ga∏´zi i znów wdrapa∏ na
wierzcho∏ek, i znów skoczy∏ do gwiazdy. 

Anastazjo, nie prosi∏aÊ mnie, abym si´ga∏ ci gwiazdki z nieba, a tylko prosi∏aÊ, abym napisa∏ ksià˝-
ki. Pisz´ je. Nie zawsze najlepiej mi si´ to udaje. Czasem upadam. Ale przecie˝ nie zakoƒczy∏em jesz-
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cze ich pisania. Nie napisa∏em jeszcze swojej ostatniej ksià˝ki. B´d´ si´ stara∏, aby si´ tobie spodoba-
∏a". . . 

Rz´sy Anastazji drgn´∏y, a na jej policzkach pojawi∏ si´ delikatny rumieniec. Otworzy∏a oczy. Czu-
∏e spojrzenie szaroniebieskich oczu... Bo˝e, jakim ciep∏em zawsze promieniejà te oczy, zw∏aszcza gdy
sà tak blisko. Anastazja patrzy∏a na mnie w milczeniu, a jej oczy b∏yszcza∏y, jakby pe∏ne wilgoci. 

– Dzieƒ dobry, Anastazjo! Zapewne pierwszy raz spa∏aÊ tak d∏ugo. Przedtem to ty zawsze budzi∏aÊ
si´ pierwsza – powiedzia∏am. 

– I tobie, W∏adimirze, dobrego i pi´knego dnia – cicho, niemal˝e szeptem odpowiedzia∏a Anasta-
zja. – A ja chcia∏abym jeszcze pospaç choç odrobink´. 

– Jak to, jeszcze si´ nie wyspa∏aÊ? 
– Wyspa∏am si´, i to bardzo dobrze. Ale sen... Taki mi∏y by∏ ten sen przed nastaniem Êwitu... 
– Jaki sen? O czym Êni∏aÊ? 
– PrzyÊni∏o si´, jak mówi∏eÊ do mnie. O wysokim drzewie i gwieêdzie, o upadku w dó∏ i dà˝eniu ku

górze na nowo. S∏owa o drzewie i o gwieêdzie, lecz jakby mówi∏y o mi∏oÊci. 
– W snach cz´sto pojawiajà si´ rzeczy niezrozumia∏e. Jaki zwiàzek ma drzewo z mi∏oÊcià? 
– Zwiàzek mo˝e byç we wszystkim i ogromny sens. Tutaj najwa˝niejsze sà uczucia, a nie s∏owa.

Z nastaniem Êwitu dzieƒ z∏o˝y∏ mi w darze niezwyk∏e uczucie. Pójd´ go przywitaç i objàç. 
– Jakiego "go"? 
– Cudowny dzieƒ, który obdarzy∏ mnie tak niezwyk∏ym podarunkiem. 
Anastazja wsta∏a powoli, odesz∏a kilka kroków od wejÊcia do ziemianki i... Czyni∏a tak zawsze ran-

kiem, wykonujàc swojà osobliwà gimnastyk´ porannà. Tak samo i teraz – rozrzuci∏a r´ce na boki i nieco
w gór´. Przez jednà dwie sekundy spoglàda∏a w niebo i nagle zawirowa∏a. Potem rozp´dzi∏a si´ i zrobi-
∏a swoje nieprawdopodobne salto. Znowu zawirowa∏a. A ja, le˝àc na swoim Êpiworze przy wejÊciu do zie-
mianki, rozkoszowa∏em si´ widokiem ˝ywio∏owych ruchów Anastazji i myÊla∏em: "No tak! Przecie˝ to ju˝
nie dziewczyna, a jak szybko, pi´knie i energicznie si´ porusza, niczym m∏oda gimnastyczka. Ciekawe,
jak poczu∏a to, o czym mówi∏em w myÊlach, kiedy spa∏a? A mo˝e nale˝a∏o si´ przyznaç?" 

I zawo∏a∏em: 
– Anastazjo, to, co ci si´ przyÊni∏o, nie by∏o zwyczajnym snem. 
Zatrzyma∏a si´ od razu na Êrodku polany, po czym energicznie obróci∏a w swych akrobacjach raz

i drugi, znalaz∏a si´ obok, szybko usiad∏a na trawie i odezwa∏a si´ radoÊnie: 
– To nie by∏ zwyczajny sen? Na czym polega jego niezwyk∏oÊç? Mów zaraz. Mów bardzo dok∏ad-

nie. 
– Rozumiesz, ja w∏aÊciwie te˝ myÊla∏em o tym drzewie. A w myÊlach mówi∏em o gwieêdzie. 
– A powiedz mi, skàd te s∏owa u ciebie? I co je zrodzi∏o – te w∏aÊnie s∏owa? 
– Rodzà je uczucia, byç mo˝e? 
Naszà rozmow´ przerwa∏ krzyk dziadka Anastazji: 
– Anastazjo! Anastazjo, us∏ysz mnie natychmiast, zrozum! Anastazja podskoczy∏a, a ja te˝ szybko

wsta∏em. 

ZWYCI¢STWO NAD RADIACJÑ 

– Znowu Wo∏odia coÊ wykombinowa∏? – Anastazja zapyta∏a dziadka, który do nas podbieg∏. A dzia-
dek tylko przelotnie na mnie spojrza∏, rzuci∏ krótko: "Witaj, W∏adimirze" i wyjaÊni∏: 

– Jest nad brzegiem jeziora. Zanurkowa∏ i si´gnà∏ z dna kamyk. Teraz stoi, Êciskajàc go w swojej
d∏oni. Mog´ przypuszczaç, ˝e kamieƒ spala mu ràczk´, lecz on go nie wypuszcza z d∏oni. I nie wiem, co
poradziç. 

Potem dziadek odwróci∏ si´ do mnie i surowo powiedzia∏: 
– Twój syn tam, a ty – przecie˝ ojcem jesteÊ... czego˝ stoisz? 
Niezupe∏nie rozumiejàc, co si´ dzieje, pobieg∏em nad jezioro. Obok bieg∏ dziadek i t∏umaczy∏: 
– Ten kamieƒ ma w∏aÊciwoÊci radioaktywne. Jest niewielki, ale energii w nim wiele. Energia ta jest

podobna do promieniowania radioaktywnego. 
– A jak on si´ znalaz∏ na dnie jeziora? 
– Jest tam od dawna. Jeszcze mój ojciec wiedzia∏ o tym kamyku. Lecz nikt nie móg∏ tam zanurko-
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waç i dop∏ynàç doƒ pod wodà. 
– A w jaki sposób Wo∏odia zanurkowa∏, dop∏ynà∏ po wodà? Skàd si´ dowiedzia∏? 
– Nauczy∏em go nurkowania na g∏´binie, wytrenowa∏em. 
– Po co? 
– Tak mnie m´czy∏, bez przerwy o to prosi∏. Wy przecie˝ nie macie czasu zajàç si´ wychowywa-

niem dziecka, zrzucacie wszystko na starych. 
– A kto mu opowiedzia∏ o kamieniu? 
– Któ˝ opowie oprócz mnie? Ja opowiedzia∏em. 
– Po co? 
– Bardzo chcia∏ si´ dowiedzieç, co nie pozwala zamarznàç jezioru zimà. 
Kiedy podbiegliÊmy do jeziora, zobaczy∏em mojego syna stojàcego na brzegu. Jego w∏osy i koszu-

la by∏y mokre, ale nie Êcieka∏a ju˝ z nich woda, co oznacza∏oby, ˝e sta∏ tak ju˝ doÊç d∏ugo – stwierdzi-
∏em. 

Mój syn Wo∏odia sta∏ z wyciàgni´tà przed siebie r´kà zaciÊni´tà w pi´Êç i wpatrywa∏ si´ w nià w pe∏-
ni skoncentrowany, nie odrywajàc wzroku. By∏o oczywiste: zaciska∏ w r´ce ten˝e nieszcz´sny kamyk
z dna jeziora. Zrobi∏em w sumie dwa kroki w stronà syna. Obróci∏ szybko g∏ow´ w moim kierunku i po-
wiedzia∏: 

– Tato, nie podchodê do mnie. 
A kiedy si´ zatrzyma∏em, doda∏: 
– Zdrowia twoim myÊlom, tato. Tylko odejdê nieco dalej, a mo˝e b´dzie lepiej, gdy obaj z dziadkiem

po∏o˝ycie si´ na ziemi – ja b´d´ wówczas móg∏ spokojnie si´ skoncentrowaç. 
Dziadek z miejsca po∏o˝y∏ si´ na ziemi´ i ja te˝, sam nie wiedzàc dlaczego, po∏o˝y∏em si´ obok.

Przez jakiÊ czas w milczeniu patrzyliÊmy na stojàcego na brzegu Wo∏odi´, po czym przemkn´∏a mi przez
g∏ow´ ca∏kiem zwyczajna myÊl i powiedzia∏em: 

– Wo∏odia, wyrzuç go po prostu dalej. 
– Gdzie dalej? – nie odwracajàc si´, zapyta∏ syn. 
– Na traw´. 
– Nie wolno na traw´, tam mo˝e zginàç wiele istnieƒ. Czuj´, ˝e na razie nie wolno go rzucaç. 
– Wobec tego b´dziesz tak staç i dzieƒ i dwa? Co dalej? B´dziesz staç tydzieƒ, miesiàc? 
– Zastanawiam si´, jak postàpiç, tato. Pomilczmy, niech myÊl znajdzie rozwiàzanie, nie nale˝y jej

rozpraszaç. 
Obaj z dziadkiem, le˝àc w milczeniu, spoglàdaliÊmy na Wo∏odi´. I nagle zobaczy∏em, ˝e z przeciw-

leg∏ego brzegu, z wolna, bardzo powoli z powodu niezwykle skomplikowanej sytuacji idzie Anastazja. Nie
podchodzàc do Wo∏odii, w odleg∏oÊci pi´ciu metrów od niego, jak gdyby nigdy nic usiad∏a na brzegu je-
ziora, opuÊci∏a do wody nogi i przez jakiÊ czas tak siedzia∏a. Potem odwróci∏a si´ do syna i zupe∏nie spo-
kojnie zapyta∏a: 

– Piecze ci´ w ràczk´, synku? 
– Tak, mamo – odpowiedzia∏ Wo∏odia. 
– O czym myÊla∏eÊ, kiedy si´ga∏eÊ po kamieƒ, a o czym teraz myÊlisz? 
– Z kamienia wydostaje si´ energia przypominajàca promieniowanie radioaktywne. Opowiada∏ mi

o niej dziadek. Lecz z cz∏owieka te˝ wydostaje si´ energia. Wiem o tym. I ludzka energia zawsze jest sil-
niejsza, ˝adna inna nie jest w stanie pokonaç energii cz∏owieka. Si´gnà∏em kamyk i trzymam go. Ze
wszystkich si∏ staram si´ st∏umiç jego energi´. Wp´dziç jà z powrotem, do wewnàtrz. Chc´ pokazaç, ˝e
cz∏owiek jest silniejszy od jakiegokolwiek promieniowania radioaktywnego. 

– I udaje ci si´ pokazaç przewag´ wychodzàcej z ciebie energii? 
– Tak mamo, udaje si´. Ale on nagrzewa si´ coraz mocniej. Troszeczk´ parzy moje palce i d∏oƒ. 
– Dlaczego go nie rzucisz? 
– Czuj´, ˝e nie wolno mi tego zrobiç. 
– Dlaczego? 
– Czuj´. 
– Dlaczego? 
– On... On eksploduje, mamo. Wybuchnie, gdy tylko ja rozewr´ palce r´ki. Eksplozja b´dzie silna.
– Tak, racja, wybuchnie. Z kamienia wydostaje si´ zamkni´ta w nim energia. Swojà energià st∏u-
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mi∏eÊ jej strumieƒ i skierowa∏eÊ do wewnàtrz, w myÊlach uksztahowa∏eÊ wewnàtrz kamyczka jàdro i tam
teraz gromadzi si´ energia i twoja i jego. Ona nie mo˝e zbieraç si´ tam bez koƒca. Energia ta ju˝ buzu-
je wewnàtrz jàdra, które stworzy∏eÊ w myÊlach i nagrzewa, a kamieƒ parzy twojà ràczk´. 

– Zrozumia∏em to, dlatego nie rozwieram palców. Na zewnàtrz Anastazja by∏a absolutnie spokojna,
jej ruchy powolne i p∏ynne, mówi∏a rytmicznie i z przerwami, ale czu∏em, ˝e jest niezwykle skupiona, ajej
myÊl zapewne pracuje szybko, jak nigdy dotàd. Wsta∏a, przeciàgn´∏a si´ leniwie i spokojnie powiedzia∏a: 

– To znaczy, zrozumia∏eÊ, Wo∏odia, ˝e je˝eli od razu ods∏onisz kamyczek, mo˝e nastàpiç eksplo-
zja? 

– Tak, mamo. 
– Wi´c trzeba go ods∏aniaç stopniowo. 
– Jak? 
– Powolutku, najpierw z lekka odchylajàc kciuk i paluszek wskazujàcy, ods∏onisz cz´Êç kamienia

i z miejsca wyobraê sobie w myÊlach, jak wydostaje si´ zeƒ w gór´ energia w postaci promienia, którà
wprowadzi∏eÊ do wn´trza kamienia. I za twojà energià zacznie podà˝aç jego energia. Bàdê ostro˝ny: pro-
mieƒ musi byç skierowany tylko ku górze. 

Wo∏odia, w skupieniu patrzàc na mocno zaciÊni´tà pi´Êç, wolniutko rozluêni∏ kciuk i palec wskazu-
jàcy. Ranek by∏ s∏oneczny, lecz nawet w Êwietle dnia widaç by∏o promieƒ wychodzàcy z kamienia. Ptak
lecàcy w górze znalaz∏ si´ obr´bie tego promienia i zmieni∏ w k∏àb dymu. Maleƒka chmurka, po której
przeÊliznà∏ si´ promieƒ, dos∏ownie wybuch∏a parà. A po kilku minutach promieƒ sta∏ si´ prawie niedo-
strzegalny. 

– Oj, zasiedzia∏am si´ tutaj z wami – powiedzia∏a Anastazja – pójd´, mo˝e przygotuj´ Êniadanie,
podczas kiedy wy si´ tutaj zabawiacie. 

Odchodzi∏a te˝ bardzo powoli. Zrobiwszy par´ kroków, zachwia∏a si´ lekko, podesz∏a do wody i ob-
my∏a twarz. Z pewnoÊcià za zewn´trznym spokojem ukrywa∏a niewiarygodne napi´cie. Skrywa∏a je, by
nie przestraszyç syna i nie przeszkodziç jego dzia∏aniom. 

– Skàd wiedzia∏aÊ, jak trzeba by∏o postàpiç, mamo? – krzyknà∏ w Êlad za oddalajàcà si´ Anastazjà
Wo∏odia. 

– Skàd? – powtórzy∏ za Wo∏odià dziadek, który ju˝ wsta∏ z ziemi i powesela∏. 
– Jak to skàd? Z fizyki twoja mama by∏a w szkole prymuskà. – I rozeÊmia∏ si´. 
Anastazja obróci∏a si´ w naszà stron´, te˝ si´ rozeÊmia∏a i odpowiedzia∏a: 
– Ja nie wiedzia∏am o tym wczeÊniej, synku. Lecz cokolwiek by si´ zdarzy∏o, zawsze trzeba szukaç

i znajdowaç rozwiàzanie. Nie kr´powaç strachem swojej myÊli. 
Kiedy promieƒ sta∏ si´ ju˝ zupe∏nie niewidoczny, Wo∏odia rozwar∏ palce. Na jego d∏oni spokojnie le-

˝a∏ niedu˝y pod∏u˝ny kamyczek. Przez jakiÊ czas spoglàda∏ naƒ, mamroczàc pod nosem: "To, co w to-
bie tkwi, nie jest silniejsze od cz∏owieka". Potem znów zacisnà∏ palce w pi´Êç, wzià∏ rozbieg i tak jak sta∏,
w koszuli, da∏ nurka do jeziora. Nie pojawia∏ si´ przez trzy minuty, a kiedy si´ wynurzy∏, od razu pop∏ynà∏
na brzeg. 

– To ja go nauczy∏em tak oszcz´dzaç powietrze – powiedzia∏ dziadek. 
Kiedy Wo∏odia wyszed∏ na brzeg, poskaka∏, strzàsajàc wod´ i podszed∏ do nas, ja ju˝ nie wytrzy-

ma∏em i zabra∏em g∏os: 
– Synku, czy ty wiesz, co to takiego radiacja? Nie wiesz. GdybyÊ wiedzia∏ – nie poszed∏byÊ i nie

nurkowa∏ po ten kamyk. Czy˝byÊ nie móg∏ znaleêç sobie tutaj innego zaj´cia? 
– Wiem o radiacji, tato. Dziadek opowiada∏ mi o tym, jakie katastrofy zdarzajà si´ u was w elektrow-

niach atomowych, jaka istnieje broƒ i jaki problem pojawi∏ si´ teraz z przechowywaniem odpadów jàdro-
wych – odpowiedzia∏ Wo∏odia. 

– No a jak ma si´ do tego ten kamieƒ, który le˝a∏ na dnie jeziora? Jak? 
– Otó˝ to, jak? – dziadek w∏àczy∏ si´ do rozmowy. – Ty teraz zajmij si´ nim, porozmawiaj jak ojciec,

W∏adimirze, a ja chocia˝ troch´ odpoczn´. Ostatnimi czasy twój syn ma wobec mnie wiele wymagaƒ. 
Dziadek zaczà∏ si´ oddalaç i zostaliÊmy z synem sam na sam. 
Mój syn sta∏ przede mnà w mokrej koszuli. By∏ wyraênie zmartwiony, ˝e wszyscy si´ przez niego

zdenerwowali. D∏u˝ej nie chcia∏em byç wobec niego surowy. Po prostu sta∏em i milcza∏em, nie wiedzàc,
o czym mówiç. Wo∏odia przemówi∏ pierwszy: 

– Wiesz, tato, dziadek powiedzia∏ mi, ˝e te sk∏ady odpadów jàdrowych kryjà w sobie bardzo du˝e
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niebezpieczeƒstwo. Zgodnie z teorià prawdopodobieƒstwa mogà przynieÊç niepowetowane straty wielu
krajom i zamieszkujàcym je ludziom. A nawet ca∏ej naszej planecie. 

– Mogà, oczywiÊcie, lecz co ty mo˝esz zrobiç? – Skoro ludzie uznali problem za jakoby rozwiàza-
ny, a niebezpieczeƒstwo tak czy inaczej nadal istnieje, oznacza to, ˝e problem rozwiàzano w sposób nie-
w∏aÊciwy. 

– No i có˝ z tego, ˝e w niew∏aÊciwy? 
– Dziadek powiedzia∏, ˝e musz´ znaleêç w∏aÊciwe rozwiàzanie. 
– No i jak? Znalaz∏eÊ? – Teraz tak, tato. 
Mój dziewi´cioletni syn, sta∏ przede mnà mokry, ze zranionà r´kà, lecz pewny siebie. I mówi∏ tonem

spokojnym i stanowczym o rozwiàzaniu problemu przechowywania odpadów jàdrowych. To by∏o nader
dziwne. Przecie˝ on nie jest naukowcem ani fizykiem jàdrowym, a nawet nie uczy si´ w zwyczajnej szko-
le. Bardzo dziwne. Mokre dziecko stoi na brzegu tajgowego jeziora i rozprawia o bezpiecznym przecho-
wywaniu odpadów jàdrowych. Nie majàc nadziei na choçby w pewnym stopniu skuteczne rozwiàzanie tej
kwestii przez niego, a tylko po to, aby podtrzymaç rozmow´, zapyta∏em: 

– No, a konkretnie, jak ustosunkowa∏eÊ si´ do tego problemu nie do rozwiàzania? 
– SpoÊród wielu wariantów, jak sàdz´, najskuteczniejszym b´dzie ich rozproszenie. 
– Nie zrozumia∏em, czego rozproszenie? 
– Odpadów, tato. 
– Jak to? 
– Zrozumia∏em, tato, ˝e w ma∏ych dawkach radiacja absolutnie nie jest szkodliwa. W niewielkich ilo-

Êciach znajduje si´ ona wsz´dzie: w nas, w roÊlinach, w wodzie, w chmurach. Ale je˝eli jà skoncentro-
waç w jednym miejscu, pojawia si´ realne niebezpieczeƒstwo. W magazynach odpadów jàdrowych,
o których opowiada∏ dziadek, w sposób sztuczny zgromadzono przedmioty radioaktywne w jednym miej-
scu. 

– A– a, o tym wszyscy wiedzà. Odpady radioaktywne zwozi si´ do specjalnie zbudowanych maga-
zynów, strze˝onych starannie przed terrorystami. Specjalnie wyszkolony personel pilnuje, aby nie naru-
szano technologii przechowywania. 

– Racja, tato. Lecz niebezpieczeƒstwo tak czy inaczej istnieje. I katastrofa jest nieuchronna, jej
przyczyna – czyjaÊ celowa myÊl, narzucajàca ludziom niew∏aÊciwe rozwiàzanie. 

– Tym problemem, synku, zajmujà si´ instytucje naukowe, w których pracujà ludzie z wysokimi
stopniami naukowymi. Ty nie jesteÊ naukowcem, nie znasz nauki, dlatego te˝ nie mo˝esz rozwiàzywaç
tak powa˝nego problemu. Jego rozwiàzaniem winna si´ zajmowaç wspó∏czesna nauka. 

– Ale skutek, tato? Przecie˝ w∏aÊnie na skutek rozwiàzaƒ wspó∏czesnej nauki ludzkoÊç nara˝ona
jest na ogromne niebezpieczeƒstwo. Ja, oczywiÊcie, nie ucz´ si´ w szkole, nie znam nauki, o której mó-
wisz, lecz. 

Zamilknà∏ i opuÊci∏ g∏ow´. 
– Co oznacza twoje "lecz"? Dlaczego zamilk∏eÊ, Wo∏odia? 
– Ja nie chc´, tato, uczyç si´ w tej szkole i studiowaç, poznawaç nauk´, którà masz na myÊli. 
– Dlaczego nie chcesz? 
– Dlatego, tato, ˝e nauka ta prowadzi do katastrof. 
– Ale przecie˝ inna nauka nie istnieje. 
– Istnieje. "RzeczywistoÊç musimy okreÊlaç jedynie sami" – mawia mama Anastazja. Zrozumia∏em,

có˝ to takiego i badam albo okreÊlam. Na razie jeszcze nie wiem, jak to powiedzieç dok∏adniej. 
"Jaki on stanowczy w swoich przekonaniach" – pomyÊla∏em i zapyta∏em: 
– A jakie jest prawdopodobieƒstwo katastrofy wed∏ug ciebie? 
– Stuprocentowe. 
– JesteÊ tego pewien? 
– Zgodnie z teorià prawdopodobieƒstwa i z faktem braku przeciwdzia∏ania tym zgubnym myÊlom,

katastrofa jest nieuchronna. Budowanie wielkich magazynów jàdrowych mo˝na porównaç z budowaniem
wielkich bomb. 

– To znaczy, ˝e twoja myÊl w∏àczy∏a si´ w przeciwdzia∏anie temu, co zgubne? 
– Tak, pos∏a∏em mojà myÊl w przestrzeƒ. I ona zwyci´˝y. 
– A konkretnie, jak twoja myÊl rozwiàza∏a problem bezpiecznego przechowywania odpadów jàdro-
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wych? 
– Wszystkie jàdrowe odpadki, zgromadzone w du˝ych magazynach, trzeba rozproszyç – taka jest

moja myÊl. 
– Rozproszyç – to znaczy rozdzieliç na setki tysi´cy lub nawet miliony ma∏ych kawa∏eczków? 
– Tak, tato. 
– Proste rozwiàzanie. Lecz pozostaje pytanie zasadnicze – gdzie przechowywaç te ma∏e kawa∏ecz-

ki? 
– W siedzibach rodowych, tato. 
Tak bardzo zaskakujàce i nieprawdopodobne by∏o to, co us∏ysza∏em, ˝e przez jakiÊ czas nie wie-

dzia∏am, co powiedzieç. Po czym niemal˝e krzyknà∏em: 
– Brednie! Absolutne brednie wymyÊli∏eÊ, Wo∏odia. Potem zastanowi∏em si´ nieco i ju˝ spokojniej

powiedzia∏em: 
– OczywiÊcie, je˝eli kawa∏eczki odpadów jàdrowych porozdzielaç i rozproszyç w ró˝nych miej-

scach, globalnej katastrofy mo˝na uniknàç. Lecz miliony rodzin, które zdecydowa∏y si´ ˝yç w siedzibach,
b´dà nara˝one na niebezpieczeƒstwo. A przecie˝ wszyscy ludzie chcà ˝yç w miejscu ekologicznie czy-
stym. 

– Tak, tato, wszyscy ludzie chcà ˝yç w czystych ekologicznie miejscach. Ale takich miejsc na Zie-
mi ju˝ prawie nie ma. 

– A tu w tajdze, to te˝ nie jest miejsce ekologicznie czyste? 
– Tu miejsce jest stosunkowo czyste. Lecz nie idealne, nie dziewicze. Idealnych miejsc nigdzie ju˝

nie ma. Zdarza si´, ˝e chmury z ró˝nych miejsc i tutaj przynoszà kwaÊne deszcze. èdêb∏a trawy, drze-
wa, krzewy jeszcze radzà sobie z nimi, aczkolwiek miejsca zanieczyszczone z ka˝dym dniem ulegajà co-
raz to wi´kszemu zanieczyszczeniu. I z ka˝dym dniem miejsc takich jest coraz wi´cej. Ot i dlatego nie
nale˝y stroniç od miejsc ska˝onych, a wr´cz przeciwnie – nale˝y si´ nimi zajàç... "Trzeba samemu two-
rzyç czyste miejsca" – jak mówi mama. 

SpoÊród ca∏ego mnóstwa wariantów moja myÊl wybra∏a jeden – nie ma innej opcji. Porozdzielaç
i rozproszyç, oswoiç, czerpiàc korzyÊci dla ˝ycia, przechowywaç w siedzibie ma∏y kawa∏eczek – jest bez-
pieczniej, tak mówi myÊl. 

– A gdzie w siedzibie? W komórce? W sejfie? W piwnicy t´ kapsu∏k´ z substancjà promieniotwór-
czà przechowywaç? Jeszcze ci myÊl nie podpowiedzia∏a? 

– Kapsu∏´ trzeba przechowywaç zakopanà co najmniej na dziewi´ç metrów w ziemi. 
Zastanowi∏em si´ nad nieprawdopodobnà na pierwszy rzut oka propozycjà syna i coraz bardziej

sk∏ania∏em si´ ku myÊli: ziarenko racjonalnoÊci w nim mimo wszystko jest. Ostatecznie, zaproponowany
przez niego sposób przechowywania odpadów jàdrowych faktycznie ca∏kowicie wyklucza mo˝liwoÊç ka-
tastrof na szerokà skal´. Co si´ tyczy zanieczyszczenia w konkretnej siedzibie, to rzeczywiÊcie mo˝na
go uniknàç i jeszcze wyciàgnàç z tego po˝ytek. Mo˝e naukowcy wymyÊlà coÊ w rodzaju ma∏ego reakto-
ra. Albo jeszcze coÊ innego. 

Nagle mnie równie˝ olÊni∏o. W∏aÊnie tego trzeba! To jest to! Oto i jeszcze czego jedna przyczyna,
wyjaÊniajàca koniecznoÊç rozproszenia magazynów z odpadami promieniotwórczymi. Pieniàdze! Ogrom-
ne pieniàdze p∏acà ró˝ne paƒstwa za przechowywanie tych odpadów. Za nie buduje si´ sk∏adowiska,
utrzymuje obs∏ugujàcy je personel i ca∏e instytucje zabezpieczajàce. Cz´Êç pieni´dzy, jeÊli sà, znika nie
wiadomo gdzie. A niech te pieniàdze p∏acà ka˝dej siedzibie rodowej, gdzie przechowywane sà kapsu∏y
z odpadami radioaktywnymi. Dobre! I bezpieczeƒstwo przed ska˝eniem b´dzie zagwarantowane, a do
tego jeszcze i ludziom b´dà p∏aciç pieniàdze. 

Obecnie nikt nie mo˝e gwarantowaç bezpieczeƒstwa nawet ludziom mieszkajàcym z dala od sk∏a-
dowisk. Kiedy mia∏a miejsce awaria w czarnobylskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, ska˝eniu uleg∏o
cz´Êç terytorium nie tylko Ukrainy, ale równie˝ Rosji, Bia∏orusi i Polski. Chmury mog∏y roznieÊç ska˝enie
na setki i nawet tysiàce kilometrów.

Tak wi´c propozycja syna, nawet jeÊli na razie na poziomie koncepcji i wymagajàca uszczegó∏o-
wienia, zas∏uguje na najbaczniejszà uwag´ Êwiata naukowego i rzàdów, a przede wszystkim – spo∏e-
czeƒstwa. 

Przechadzajàc si´ brzegiem jeziora, zaj´ty swoimi myÊlami, zupe∏nie zapomnia∏em o synu. A on
w milczeniu sta∏ wcià˝ w tym samym miejscu, obserwujàc mnie. Dobre wychowanie nie pozwala∏o mu
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pierwszemu zwróciç si´ do mnie. Przerwanie myÊli rozmyÊlajàcego cz∏owieka uznawano tutaj za niedo-
puszczalne. 

Zdecydowa∏em przeprowadziç rozmow´ na inny temat. 
– To znaczy, Wo∏odia, ˝e ty przez ca∏y czas zastanawiasz si´ nad ró˝nymi kwestiami, a czy masz

jakiekolwiek obowiàzki? JakàÊ prac´ do wykonania? 
– Prac´?.. Do wykonania?... Zawsze zajmuj´ si´ tym, czym chc´. Prac´? Co nale˝y rozumieç pod

s∏owem "praca", tato? 
– No praca – to kiedy wykonujesz coÊ, za co ci p∏acà pieniàdze. Lub robisz coÊ, co przynosi po˝y-

tek ca∏ej rodzinie. Mnie na przyk∏ad, jak by∏em w twoim wieku, rodzice zlecali zajmowanie si´ królikami.
I doglàda∏em ich. Zrywa∏em dla nich traw´, karmi∏em, czyÊci∏em klatki. A króliki przynosi∏y naszej rodzi-
nie dochód. 

Wo∏odia, wys∏uchawszy mnie, nagle powiedzia∏ nieco podniecony: 
– Tato, teraz opowiem ci o jednym obowiàzku, który sam sobie narzuci∏em. To bardzo radosny obo-

wiàzek. Sam stwierdzisz, czy to mo˝na nazwaç pracà, czy te˝ nie. 
– Opowiedz. 
– Wi´c chodêmy, poka˝´ ci pewne miejsce. 

"G¢SI, G¢SI! – G¢–G¢–G¢", 
CZYLI SUPERWlEDZA, KTÓRÑ TRACIMY 

Zacz´liÊmy z synem oddalaç si´ od jeziora. Wo∏odia szed∏ przodem. JakoÊ tak si´ zmieni∏: z roz-
tropnego i skupionego sta∏ si´ radoÊnie o˝ywiony. Czasem obracajàc si´ w biegu, podskakiwa∏ i szybko
opowiada∏: 

– Królikami si´ nie zajmowa∏em, tato. Robi∏em coÊ innego. Ale jak to nazwaç? Rodzi∏em... nie pa-
suje. Stwarza∏em? Te˝ nie bardzo pasuje. Tak, przypomnia∏em sobie. U was to nazywa si´ wysiadywa-
niem jajek. Znaczy, wysiadywa∏em jajka. 

– Jak to – wysiadywa∏eÊ? Jajka wysiaduje kura-kwoka lub inny ptak. 
– Tak, wiem. Ale ja musia∏em sam je wysiadywaç. 
– Dlaczego? Opowiedz wszystko po kolei. 
– Po kolei. Dobrze. Wi´c po kolei by∏o tak. Poprosi∏em dziadka, aby znalaz∏ mi kilka jajek dzikich

kaczek i dzikich g´si. Dziadek wpierw pomarudzi∏ troszk´, lecz po trzech dniach przyniós∏ mi cztery du-
˝e g´sie jajka i pi´ç mniejszych – kaczych. 

Nast´pnie wykopa∏em niedu˝y do∏ek, w∏o˝y∏em na dno jeleniego obornika z trawà, zakry∏em to
wszystko suchà trawà, a na wierzchu u∏o˝y∏em wszystkie przyniesione przez dziadka jajka. 

– Po co by∏ potrzebny obornik? 
– On daje ciep∏o. Jajka potrzebowa∏y ciep∏a, aby wyklu∏y si´ z nich piskl´ta. I od góry te˝ potrzebo-

wa∏y ciep∏a. Z góry czasem sam si´ k∏ad∏em, zas∏aniajàc do∏ek swoim brzuchem. Gdy by∏o zimno i pada∏
deszcz, kaza∏em niedêwiedziowi le˝eç nad do∏kiem. 

– A jak˝e to? Niedêwiedê jajek nie przygniót∏? 
– A tak to, ˝e niedêwiedê jest du˝y, a do∏ek z jajkami ma∏y. On le˝a∏ nad do∏kiem, a jajka na dnie.

Ja albo wilczycy kaza∏em pilnowaç jajek, albo sam spa∏em obok, dopóki piskl´ta nie zacz´∏y si´ wyklu-
waç. To taka radoÊç patrzeç, jak si´ wykluwajà. Tylko nie wszystkie si´ wysiedzia∏y. Z dziewi´ciu jajek
wyklu∏y si´ dwa gàsiàtka i trzy kaczàtka. Karmi∏em je nasionkami trawy, tartymi orzeszkami i poi∏em wo-
dà. Zawsze, kiedy je karmi∏em, zaprasza∏em ró˝ne zwierz´ta zamieszkujàce nasz teren. 

– Po co? 
– Aby widzia∏y, jak si´ nimi zajmuj´ i zrozumia∏y, ˝e nie wolno ich tknàç, a wr´cz przeciwnie, trze-

ba je chroniç. Spa∏em te˝ przy jamce, w której wyklu∏y si´ gàsiàtka i kaczàtka, a gdy zdarza∏y si´ zimne
noce lub pada∏ deszcz, kaza∏em niedêwiedziowi spaç obok. Piskl´ta chowa∏y si´ w jego ciep∏ej sierÊci
i by∏o im dobrze. 

Dalej, je˝eli po kolei... Woko∏o jamki powtyka∏em ko∏eczki i uplot∏em p∏ot z ga∏´zi, od góry te˝ za-
s∏oni∏em gniazdo ga∏àzkami. Gàsiàtka i kaczàtka podros∏y i nauczy∏y si´ wychodziç ze swojej jamki. A ja
chodzi∏em woko∏o ich gniazda i tak oto pogwizdywa∏em i wo∏a∏em "taÊ–taÊ–taÊ". One od razu wychodzi-
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∏y i biega∏y za mnà. Za niedêwiedziem te˝ próbowa∏y biegaç, ale je tego oduczy∏em. Niedêwiedê mo˝e
odejÊç daleko, a one mog∏yby si´ zgubiç. 

Nic si´ im jednak nie sta∏o. Podros∏y, wyros∏y im pióra, nauczy∏y si´ lataç. Podrzuca∏em je w gór´,
aby si´ nauczy∏y. Potem zacz´∏y dokàdÊ odlatywaç, ale wraca∏y do swego gniazda. 

Kiedy nasta∏a jesieƒ i ró˝ne ptaki zacz´∏y gromadziç si´ w stada i przygotowywaç do odlotu na po-
∏udnie, moje ju˝ doros∏e kaczki przy∏àczy∏y si´ do stada kaczek, a g´si – do g´siego stada i wszystkie
odlecia∏y do ciep∏ych krajów. Jednak przypuszcza∏em, by∏em prawie pewien, ˝e one wrócà wiosnà. Wró-
ci∏y. O, jakie to by∏o wspania∏e, tato! Kiedy wróci∏y, us∏ysza∏em ich radosny krzyk "kwa–kwa–kwa". Pod-
bieg∏em do gniazda i te˝ zaczà∏em wo∏aç "taÊ–taÊ–taÊ". Karmi∏em je nasionami trawy i wczeÊniej przygo-
towanymi ut∏uczonymi orzechami. Jad∏y mi karm´ z ràk. Ja si´ cieszy∏em i miejscowe zwierz´ta, które
przybieg∏y na wo∏ania, te˝ si´ cieszy∏y. Spójrz, tato, dotarliÊmy na miejsce. Patrz! 

W zacisznym miejscu pomi´dzy dwoma krzakami porzeczek ujrza∏em gniazdo uwite przez syna.
By∏o jednak puste. 

– Mówisz, ˝e wróci∏y, a ich nie ma. 
– Teraz nie ma, odlecia∏y dokàdÊ pofruwaç, zdobyç po˝ywienie. Nie ma ich, ale spójrz no, tato. 
Wo∏odia rozsunà∏ ga∏àzki, poszerzajàc wejÊcie i zobaczy∏em trzy krà˝ki-gniazda. W jednym le˝a∏o

pi´ç niewielkich jajek, z pewnoÊcià, kaczych. W drugim jedno nieco wi´ksze – g´sie. 
– Musia∏y wróciç, czyli niosà te˝ jajka... Tylko ma∏o. 
– Tak! – z zachwytem zawo∏a∏ Wo∏odia. – One wróci∏y i znoszà jajka. A mogà znieÊç i wi´cej, jeÊli

b´dzie si´ zabieraç z gniazda cz´Êç jajek i dokarmiaç cz´Êciej nioski. 
Patrzy∏em na szcz´Êliwà twarz syna, ale nie do koƒca mog∏em pojàç przyczyn´ jego radosnego po-

budzenia. Zapyta∏em: 
– Z czego ty tak bardzo si´ cieszysz, Wo∏odia? Wiem, ˝e nikt z was, ani dziadek, ani mama, ani ty,

nie je jajek, zatem twoich dzia∏aƒ nie sposób nazwaç zaj´ciem lub pracà, poniewa˝ nie ma z nich prak-
tycznego po˝ytku. 

– Tak? Ale przecie˝ inni ludzie b´dàjeÊç ptasie jajka. Mama mówi, ˝e mo˝na korzystaç ze wszyst-
kiego, co zwierz´ta same oddajà cz∏owiekowi. Zw∏aszcza tym ludziom, którzy przyzwyczaili si´ do od˝y-
wiania nie tylko pokarmem roÊlinnym. 

– A co do tego majà ludzie i twoje dzia∏ania? 
– Postanowi∏em, ˝e nale˝y tak uczyniç, aby ludzie ˝yjàcy w siedzibach rodowych nie byli obarcze-

ni obowiàzkiem zajmowania si´ swoim gospodarstwem. Albo prawie nie byli obarczeni. A˝eby mieli czas
na rozmyÊlania. To jest mo˝liwe, gdy si´ zrozumie zamys∏ Boga, który stworzy∏ nasz Êwiat. Nauka po-
znawania Jego myÊli bardzo mi odpowiada∏a. To najpot´˝niejsza nauka i trzeba jà poznawaç. Na przy-
k∏ad pojàç, dlaczego On sprawi∏, ˝e ptaki jesienià odlatujà na po∏udnie, ale nie pozostajà w ciep∏ych kra-
jach, tylko znów wracajà? Wiele si´ nad tym zastanawia∏em i przyjà∏em, ˝e On uczyni∏ tak, aby nie przy-
sparzaç fatygi cz∏owiekowi zimà. Zimà ptaki nie mogà same znaleêç sobie po˝ywienia i odlatujà. Lecz nie
zostajà na po∏udniu, a wracajà, chcàc byç po˝yteczne dla cz∏owieka. Tak obmyÊli∏ Bóg. Cz∏owiek musi
wiele zrozumieç z zamys∏u naszego Stwórcy. 

– To znaczy, Wo∏odia, zak∏adasz, ˝e w ka˝dej siedzibie rodowej albo w wielu spoÊród nich mogà
˝yç kaczki, g´si, znosiç jajka, same szukaç sobie po˝ywienia, jesienià odlatywaç na po∏udnie i wracaç
wiosnà? 

– Tak, mo˝na tak zrobiç. Mnie si´ przecie˝ uda∏o. 
– Tobie si´ uda∏o, zgoda. Pozostaje jednak jeszcze pewna okolicznoÊç... Ja, zapewne ci´ zmar-

twi´, lecz tak czy inaczej musz´ ci powiedzieç prawd´. AbyÊ si´ nie oÊmieszy∏ ze swojà propozycjà. 
– Powiedz mi prawd´, tato. 
– Istnieje taka nauka – ekonomia. Naukowcy-ekonomiÊci obliczajà, jak najracjonalniej dzia∏aç w za-

kresie produkcji ró˝nych towarów, w tym konkretnym przypadku – jajek. W naszym Êwiecie stworzono
wiele ptasich ferm. Tam zgromadzono bardzo du˝o kur. Znoszà one jajka, które potem trafiajà do skle-
pów. Cz∏owiek przychodzi do sklepu i spokojnie kupuje potrzebnà iloÊç jaj. Wszystko uczyniono tak, aby
wyprodukowanie jednego jajka wymaga∏o jak najni˝szego nak∏adu pracy i czasu. 

– Co to takiego nak∏ady pracy, tato? 
– Jest to iloÊç wydatkowanych Êrodków i czasu na wyprodukowanie jednego jajka. Trzeba uwa˝nie

obliczaç, jak dzia∏aç najefektywniej, to znaczy lepiej. 
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– Dobrze, postaram si´ policzyç, tato. 
– Sam zrozumiesz, kiedy to wszystko obliczysz. Lecz dla obrachunku niezb´dne sà dane o nak∏a-

dach. Postaram si´ je uzyskaç od jakiegoÊ ekonomisty. 
– Ale ja mog´ wszystko obliczyç teraz, tato. 
Wo∏odia z lekka si´ zmarszczy∏ i po chwili powiedzia∏: 
– Minus dwa do nieskoƒczonoÊci. 
– Co to jest za wzór? O czym on mówi? 
– EfektywnoÊç Boskiej ekonomii wyra˝a si´ nieskoƒczonym ciàgiem cyfr. Ekonomia naukowa

wspó∏czesnego cz∏owieka nawet z punktu zerowego schodzi o dwie jednostki w dó∏. 
– JakaÊ dziwna ta twoja metoda obliczeƒ, niezrozumia∏a. Mo˝esz wyt∏umaczyç, jak liczy∏eÊ? 
– Wyobrazi∏em sobie punkt odniesienia, który stanowi w danym wypadku zero. Wszystkie nak∏ady

fermy drobiarskiej zwiàzane z jej budowà, utrzymaniem i dostawà jajek do sklepów stanowià liczb´ mi-
nus jeden. 

– Dlaczego minus jeden? Te nak∏ady powinny byç wyra˝ane w rublach i kopiejkach. 
– Jednostki monetarne zawsze sà zró˝nicowane i umowne, dlatego te˝ w tej metodzie nie sà one

istotne, nale˝y je wszystkie zsumowaç pod umownà nazwà "minus jeden". Skoro nak∏ady istniejà, ozna-
cza to, ˝e od znaku zerowego mogà wyra˝aç si´ minus jeden. 

– A druga jednostka ujemna skàd si´ wzi´∏a? 
– To jakoÊç. Ona nie mo˝e byç dobra. Nienaturalne warunki, brak ró˝norodnej paszy nieodwo∏al-

nie obni˝à jakoÊç jajek i stàd bierze si´ jeszcze jedna cyfra – minus jeden. W sumie mamy minus dwa. 
– Dobrze, niech i tak b´dzie. Lecz przecie˝ i w twoim wypadku wychodzà ogromne nak∏ady czasu.

Powiedz, Wo∏odia ile czasu straci∏eÊ na – jak sam si´ wyrazi∏eÊ – wysiadywanie jajek, potem karmienie
swoich kaczek i g´si, pilnowanie ich? 

– Dziewi´çdziesiàt dni i nocy. 
– To znaczy, dziewi´çdziesiàt dób. I to wszystko po to, by dopiero po roku otrzymaç w sumie kilka-

dziesiàt jajek. Dla ludzi ˝yjàcych w siedzibach rodowych o wiele bardziej racjonalne b´dzie nabycie na
rynku kurczàt lub prowadzenie ich wyl´gu zimà w inkubatorach, a po czterech, pi´ciu miesiàcach one za-
cznà znosiç jajka. Na drugi rok, przed nastaniem zimy z regu∏y si´ je wybija, poniewa˝ ich nieÊnoÊç
w trzecim roku si´ obni˝a. Tak wi´c wybija si´ je, a nabywa nowe. Taka jest technologia. 

– To technologia wiecznie powtarzajàcych si´ trosk, tato. Trzeba kur´ codziennie karmiç, przygo-
towywaç pasz´ na zim´, a po roku jeszcze nabywaç nowe.

– No tak, karmiç i nabywaç nowe, lecz przy zastosowaniu nowoczesnej technologii nie jest to tak
pracoch∏onne, jak w twoim wariancie. 

– Ale przecie˝ dziewi´çdziesiàt dni – to okres uruchamiania wiecznego programu. Ptaki po powro-
cie ju˝ same b´dà wysiadywaç swoje potomstwo, uczyç je kontaktu z ludêmi i powracania do rodzinne-
go miejsca. One tak b´dà robiç przez tysiàce lat. Cz∏owiek, który uruchomi∏ ten program, podaruje go
przysz∏ym pokoleniom. .. Przywróci maleƒkà czàsteczk´ Boskiej ekonomii. Nak∏ady dziewi´çdziesi´ciu
dni w przeliczeniu na jedno wyprodukowane jajko za sto lat b´dà obliczane w minutach i b´dà si´ zmniej-
szaç z ka˝dym rokiem. 

– Jednak tak czy inaczej nak∏ady istniejà, a ty ich nie uwzgl´dni∏eÊ w swoich obliczeniach. 
– Nak∏ady majà ogromnà przeciwwag´, nie mniej wa˝nà ni˝ produkt wytworzony przez ptaki. 
– Jakà przeciwwag´? 
– Ptaki, powracajàce wiosnà z dalekich krajów do lasów, rodzinnych pól, radujà ludzi niezmiernie.

Dzi´ki tej zbawiennej, radosnej energii ludzie uwalniajà si´ te˝ od wielu chorób. Lecz energia ta b´dzie
dziewi´çdziesiàt razy silniejsza wówczas, kiedy nie b´dzie to zwyczajny ich powrót z po∏udnia, lecz kie-
dy przylecà one bezpoÊrednio do ciebie i radosnym wo∏aniem bàdê pe∏nym zachwytu Êpiewem zacznà
witaç cz∏owieka mieszkajàcego w rodowej siedzibie. Ich Êpiew przyniesie radoÊç i si∏´ nie tylko cz∏owie-
kowi, ale tak˝e ca∏ej tej przestrzeni. 

Wo∏odia mówi∏ w natchnieniu i z przekonaniem. Dalszy spór z nim wyglàda∏by niemàdrze. Uda∏em,
˝e niby rozmyÊlam lub coÊ tam sobie po cichu obliczam. Zrobi∏o mi si´ troch´ przykro, ˝e nie mam co sy-
nowi podpowiedzieç ani czego go nauczyç. 

A có˝ to za wychowanie tutaj albo nauczanie – jakieÊ specyficzne. Stoi przede mnà mój syn, ale
jakby to by∏o dziecko z innej planety albo innej cywilizacji. 
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Ma odmienny poglàd na ˝ycie innà filozofi´ i tempo myÊlenia. Obliczenia wykonuje momentalnie.
I oczywiÊcie, sta∏o si´ jasne, ˝e choçby nawet rok liczyç na kompbterze, jego obliczenia b´dà i tak do-
k∏adniejsze. Wszystko w nim jakoÊ tak jakby odwrócone. A dok∏adniej rzecz ujmujàc, mo˝na by powie-
dzieç: wi´c do jakiego stopnia spaczyliÊmy swoje ˝ycie, jego Êwiat poj´ç i sens? Wszystkie katastrofy sà
skutkiem tych w∏aÊnie wypaczeƒ. 

Wszystko to niewàtpliwie racja, a mimo to... Tak bardzo chcia∏bym byç do czegoÊ potrzebny syno-
wi. Ale w czym mog´ byç mu pomocny? Nie majàc ju˝ na nic nadziei, zapyta∏em go tak od niechcenia,
spokojme: 

– Zastanowi´ si´ tak ca∏oÊciowo nad twojà ekonomià. Byç mo˝e masz racj´... A powiedz mi, syn-
ku... Tutaj ty ró˝ne zadanka rozwiàzujesz, bawisz si´. A czy masz mo˝e jakikolwiek problem? 

Wo∏odia g∏´boko i jakoÊ bardzo ˝a∏oÊnie westchnà∏, chwil´ pomilcza∏ i odpowiedzia∏: 
– Tak, tato, mam wielki problem. I tylko ty mo˝esz pomóc mi go rozwiàzaç. 
Wo∏odia by∏ smutny, a ja przeciwnie, ucieszy∏em si´, ˝e potrzebuje mojej pomocy: 
– A na czym polega ten twój wielki problem? 

Wielki problem

– Pami´tasz, tato, kiedy przyjecha∏eÊ tu poprzednim razem, mówi∏em ci o tym, ˝e przygotowuj´ si´
do odejÊcia do waszego Êwiata, kiedy podrosn´. 

– Tak, pami´tam. Mówi∏eÊ, ˝e przyjdziesz do naszego Êwiata, znajdziesz swojà dziewczynk´-
-wszechÊwiat, aby uczyniç jà szcz´Êliwà. B´dziesz z nià budowa∏ rodowà siedzib´, wychowywa∏ dzieci.
Pami´tam, jak mówi∏eÊ. I có˝, nie zrezygnowa∏eÊ ze swej idei? 

– Nie zrezygnowa∏em. I cz´sto myÊl´ o przysz∏oÊci, o swojej dziewczynce i o siedzibie. Wyobra˝am
sobie w detalach, jak b´dziemy razem ˝yç. A gdy przyjedziecie z mamà do nas z wizytà, zobaczycie, jak
nasze wspólne – moje i tej dziewczynki – twórcze marzenia stajà si´ rzeczywistoÊcià. 

– No a w czym tkwi problem? Obawiasz si´, ˝e nie odszukasz swojej dziewczynki? 
– Nie w tym. Dziewczynki b´d´ szuka∏ i znajd´. Chodê, poka˝´ ci jeszcze jednà niewielkà polank´.

I sam wszystko zrozumiesz, poczujesz, w czym problem. 
PrzyszliÊmy z synem na niedu˝à polan´, tu˝ obok polany Anastazji. Kiedy zatrzymaliÊmy si´ po-

Êrodku, Wo∏odia zaproponowa∏, abym usiad∏, a sam, z∏o˝ywszy r´ce w tub´, g∏oÊno i przeciàgle zawo∏a∏:
"A–a–a". Najpierw nawo∏ywa∏ w jednym kierunku, potem w drugim i trzecim. Dos∏ownie po dwóch–trzech
minutach na koronach drzew otaczajàcych polan´ zacz´∏o si´ poruszenie: z ga∏´zi na ga∏àê zacz´∏y ˝wa-
wo skakaç wiewiórki. Ca∏e ich mnóstwo zebra∏o si´ na jednym cedrze. Niektóre po prostu siada∏y na jed-
nej ga∏´zi i spoglàda∏y w naszà stron´ inne, widaç najbardziej ruchliwe, skaka∏y nadal z ga∏´zi na ga∏àê. 

Po kolejnych kilku minutach z krzaków wybieg∏y trzy wilki, usiad∏y na skraju polany i te˝ zacz´∏y
spoglàdaç w naszym kierunku. 

W odleg∏oÊci trzech metrów od wilków wkrótce po∏o˝y∏ si´ soból. Pojawi∏y si´ dwie kozy, ale nie po-
∏o˝y∏y si´, tylko sta∏y na skraju polany, wpatrujàc si´ w nas. Wkrótce na polan´ przyszed∏ jeleƒ. Na sa-
mym koƒcu z ha∏asem przez krzaki przedar∏ si´ ogromny niedêwiedê. On te˝ od razu siad∏ na skraju po-
lany, ci´˝ko dysza∏, a z j´zyka sp∏ywa∏a mu Êlina – pewnie by∏ doÊç daleko i musia∏ tu d∏ugo biec. Wo∏o-
dia wcià˝ sta∏ za mnà z r´kami na moich ramionach. Potem odszed∏ ode mnie kilka kroków, zerwa∏ kilka
jakichÊ êdêbe∏ trawy i wróciwszy, powiedzia∏: 

– Otwórz usta, tato, dam ci kilka êdêbe∏ trawy, aby one widzia∏y, jak ci´ karmi´ z r´ki, a widok ob-
cego im cz∏owieka nie budzi∏ w nich niepokoju. 

Wzià∏em do ust podane êdêb∏a i zaczà∏em ˝uç. 
Wo∏odia przysiad∏ obok, po∏o˝y∏ g∏ow´ na mojej piersi i powiedzia∏: 
– Pog∏aszcz mnie po w∏osach, tato, ˝eby one zupe∏nie si´ uspokoi∏y. Z przyjemnoÊcià g∏adzi∏em sy-

na po jasnych w∏osach. Potem usiad∏ przy mnie i zaczà∏ opowiadaç. 
– Zrozumia∏em, tato, rzecz nast´pujàcà: Bóg stworzy∏ ca∏y Êwiat jako kolebk´ dla swojego syna –

cz∏owieka. RoÊliny, powietrze, woda i ob∏oki – wszystko powsta∏o dla niego. I zwierz´ta te˝ z wielkà ra-
doÊcià gotowe sà s∏u˝yç cz∏owiekowi. Ale myÊmy o tym zapomnieli, a teraz trzeba zrozumieç, jakà pra-
c´ zwierz´ta mogà wykonywaç, na czym polega ich powo∏anie i przeznaczenie. Wspó∏czeÊnie ludzie
jeszcze powszechnie wiedzà, ˝e pies powinien strzec mieszkania albo szukaç zagubionej rzeczy lub pil-
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nowaç porzàdku w gospodarstwie. Kot – ∏owiç myszy, je˝eli te zacznà wykradaç zapasy. Koƒ – woziç.
Lecz wszystkie pozosta∏e zwierz´ta te˝ majà jakieÊ przeznaczenie. Trzeba je zrozumieç. Zaczà∏em szu-
kaç, okreÊlaç przeznaczenie wszystkich tych tutaj zwierzàt. Siedzà teraz i czekajà na mojà komend´. Ju˝
trzeci rok minà∏, jak zaczà∏em z nimi pracowaç, okreÊlajàc ich przeznaczenie. 

Ot, na ten przyk∏ad, niedêwiedê. Ma du˝e i silne ∏apy, mo˝e wykopaç dó∏ pod piwniczk´, schowaç
zapasy do tego do∏u, potem je odkopaç. Mo˝e te˝ wydobyç miód z dziupli. 

– Tak, wiem, Wo∏odia, Anastazja mi opowiada∏a, ˝e dawniej ludzie wykorzystywali niedêwiedzie
w gospodarstwie jako si∏´ roboczà. 

– Mnie te˝ mama o tym mówi∏a. A popatrz, czego nauczy∏em niedêwiedzia. 
Wo∏odia wsta∏, wyciàgnà∏ prawà r´k´ w stron´ niedêwiedzia. Ten ca∏y si´ wypr´˝y∏, nawet jak gdy-

by przesta∏ oddychaç, a kiedy ch∏opiec klepnà∏ r´kà w swojà nog´, ogromny niedêwiedê zrobi∏ kilka ener-
gicznych susów i po∏o˝y∏ si´ u nóg syna. Wo∏odia kucnà∏ przy ogromnej g∏owie zwierz´cia i poklepa∏ jà,
podrapa∏ za uchem. Niedêwiedê mrucza∏ z zadowolenia. Wo∏odia wsta∏ i równie˝ niedêwiedê od razu ze-
rwa∏ si´ z miejsca, uwa˝nie obserwujàc syna. 

Wo∏odia poszed∏ na skraj polany, znalaz∏ suchà ga∏àê i w odleg∏oÊci dziesi´ciu metrów od miejsca,
gdzie siedzia∏ wetknà∏ jà w ziemi´. Potem znów wróci∏ na skraj polany, podszed∏ do ma∏ego, oko∏o me-
trowej wysokoÊci cedru, dotknà∏ go kilkakroç, klasnà∏ dwa razy w d∏onie. Niedêwiedê z miejsca podbieg∏
do cedru i obwàcha∏ go. Potem zacz´∏o si´ dziaç coÊ niebywa∏ego. 

Wspólnie z synem, który usiad∏ przy mnie na trawie, obserwowaliÊmy taki obraz. 
Niedêwiedê przez jakiÊ czas obwàchiwa∏ ma∏y cedr, to odchodzi∏ od niego, dos∏ownie jakby do cze-

goÊ si´ przymierzajàc, to podbiega∏ do miejsca, gdzie stercza∏a wetkni´ta przez Wo∏odi´ sucha ga∏àê.
I nagle tam, gdzie wystawa∏a z ziemi ga∏àê, zaczà∏ drapaç przednimi ∏apami ziemi´. 

Pracujàc pot´˝nymi, szponiastymi ∏apami, w ciàgu kilku minut wykopa∏ dó∏ o Êrednicy osiemdzie-
si´ciu centymetrów i g∏´bokoÊci z pó∏ metra. Obejrza∏ swojà prac´, nawet wsunà∏ g∏ow´ do do∏u, zapew-
ne go obwàcha∏. 

Nast´pnie niedêwiedê podbieg∏ do cedru, który wskaza∏ Wo∏odia i zaczà∏ wokó∏ niego kopaç ziemi´.
Kiedy uzyska∏ coÊ w rodzaju wykopu, siad∏ przy cedrze na tylnych ∏apach, przednie wsunà∏ do wykopu
i wyciàgnà∏ drzewko razem z wielkà bry∏à ziemi. Potem wsta∏ i trzymajàc t´ bry∏´ w przednich ∏apach, po-
szed∏ na tylnych ∏apach do do∏u, który wykopa∏ wczeÊniej. Podszed∏, ostro˝nie przysiad∏ i umieÊci∏ bry∏´
w dole. Okaza∏o si´, ˝e dó∏ jest wi´kszy ni˝ trzeba o jakieÊ pi´tnaÊcie centymetrów. Niedêwiedê odbieg∏,
popatrzy∏ na swojà prac´. I znów wyjà∏ cedr, postawi∏ go, podsypa∏ ziemi i ponownie umieÊci∏ tam drzew-
ko. Teraz wszystko by∏o w porzàdku. 

Zwierz odszed∏, znów przyglàdajàc si´ temu, co zrobi∏. Widocznie usatysfakcjonowa∏a go w∏asna
praca, gdy˝ podszed∏szy do posadzonego cedru, zaczà∏ zasypywaç szczelin´ powsta∏à pomi´dzy bry∏à
ziemi, z której wyrasta∏ cedr, a brzegami wykopanego do∏u. Niedêwiedê podgarnia∏ ziemi´, wpycha∏ jà
w rozpadlin´ i przyklepywa∏ ∏apà, ubijajàc gleb´ wokó∏ drzewka, które dopiero co sam posadzi∏. 

Obserwowanie tego, co si´ dzia∏o, by∏o doÊç interesujàce, lecz równie˝ wczeÊniej zdarza∏o mi si´
widzieç, jak wiewiórki przynosi∏y Anastazji suszone grzyby i orzechy. Albo jak wilki bawi∏y si´ z Anasta-
zjà, jak broni∏y jej przed dzikimi psami. 

Podobnie wiele osób mog∏o obserwowaç przeró˝ne sztuczki z udzia∏em ró˝nych zwierzàt podczas
cyrkowych wyst´pów. Mieszkajàcy ze mnà pies, który wabi si´ Cedra równie˝ z przyjemnoÊcià wype∏nia
mnóstwo komend. 

To, co si´ dzia∏o na tajgowej polance, te˝ przypomina∏o cyrkowe wyst´py, tyle ˝e prezentowane nie
na arenie, otoczonej wysokim ogrodzeniem, lecz w warunkach naturalnych. Uczestnikami zaÊ nie by∏y
zwierz´ta cyrkowe, mieszkajàce w ciasnych klatkach, lecz wolni, jak my je nazywamy, dzicy mieszkaƒcy
tajgi. Dla nas zwierz´ta te sà dzikie, ale dla syna to po prostu przyjaciele i pomocnicy. 

Jak nasze zwierz´ta domowe. Jednak˝e mimo wszystko istnia∏a pewna tajemnicza i nieprawdopo-
dobna ró˝nica. 

Oddanie zwierzàt domowych mo˝na wyt∏umaczyç tym, ˝e cz∏owiek je karmi, poi, zapewnia schro-
nienie. Odwiedzajàcy cyrkowe przedstawienia z udzia∏em zwierzàt te˝ mogà obserwowaç, jak po ka˝dej
udanej sztuczce wykonanej przez lwa lub tygrysa treser nagradza go – z wiszàcego u pasa woreczka lub
z kieszeni wyciàga smako∏yki i daje je zwierz´tom. 

Zwierz´ta cyrkowe, które ca∏e lata swojego ˝ycia sp´dzi∏y w klatkach, nie sà w stanie same zdobyç
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po˝ywienia, sà ca∏kowicie zale˝ne od cz∏owieka. Jednak tutaj, w tajdze zwierz´ta sà zupe∏nie wolne, sa-
me znajdujà sobie po˝ywienie i schronienie – niemniej przychodzà. Nie przychodzà zwyczajnie, tylko
˝wawo przybiegajà na wo∏anie cz∏owieka i wype∏niajà jego komendy. Wype∏niajà je z wielka ochotà, na-
wet s∏u˝alczoÊcià. Dlaczego? I co dostajà w zamian? Wo∏odia nie da∏ niedêwiedziowi ˝adnej karmy. Jed-
nak˝e zwierz´ radowa∏o si´ o wiele bardziej ni˝ zwierz´ta w cyrku, które otrzyma∏y upragniony k´s. 

Niedêwiedê, który wed∏ug wskazówek Wo∏odii posadzi∏ drzewko, przest´pujàc z ∏apy na ∏ap´, uwa˝-
nie si´ przyglàda∏ ch∏opcu, tak jakby chcia∏ powtórzyç dopiero co wykonane zadanie lub wype∏niç jesz-
cze jakieÊ nowe. To dziwne, ogromny tajgowy niedêwiedê bardzo chce uczyniç coÊ jeszcze dla cz∏owie-
ka, a do tego jeszcze dla dziecka. 

Wo∏odia nie da∏ niedêwiedziowi nowego zadania. Przywo∏a∏ gestem zwierz´ do siebie, schwyci∏ r´-
kami za sierÊç na ∏bie, z lekka potarmosi∏, potem pog∏aska∏ niedêwiedzi ∏eb i powiedzia∏: "Ty jesteÊ zuch,
nie jak te kózki". Niedêwiedê mrucza∏ z zadowolenia. Ton jego pomruku odzwierciedla∏ szczyt b∏ogoÊci,
w jakiej trwa∏ teraz ten groêny zwierz. 

Anastazja mówi∏a: "Z cz∏owieka mo˝e wyp∏ywaç niewidzialna, zbawienna energia. Jest ona nie-
zb´dna jak powietrze, s∏oƒce i woda wszystkiemu, co ˝ywe na Ziemi. I nawet Êwiat∏o s∏oneczne jest tyl-
ko odbiciem tej pot´˝nej, emanujàcej z ludzi energii".

Nasza nauka odkry∏a mnóstwo energii i nawet potrafi produkowaç energi´ elektrycznà, rozszcze-
piaç atomy i robiç bomby. Ale w jaki sposób i jak bardzo posz∏a nasza nauka do przodu w kwestii bar-
dziej znaczàcej i najwa˝niejszej – w badaniu energii, którà emanuje cz∏owiek? Czy istnieje w ogóle dzie-
dzina nauki, badajàca t´ energi´, jej tajemnicze mo˝liwoÊci? Mo˝liwoÊci cz∏owieka w uj´ciu ogólnym oraz
jego przeznaczenie w naszym Êwiecie i we WszechÊwiecie? 

Mo˝liwe, ˝e ktoÊ na wszelkie mo˝liwe sposoby stara si´ przeszkodziç cz∏owiekowi w poznaniu sa-
mego siebie. W∏aÊnie przeszkodziç. 

W szak˝e nie mo˝e, w ˝aden sposób nie mo˝e byç przeznaczeniem cz∏owieka przesiadywanie la-
tami w kasynie lub barze przy kieliszku wódki; ani siedzenie latami "na kasie" w sklepie lub jako mene-
d˝er w biurze. I nawet bycie top-modelkà lub prezydentem albo piosenkarzem estradowym nie wciàga
jako g∏ówne przeznaczenie cz∏owieka. 

A przecie˝ w∏aÊnie nowoczesne zawody, zarabianie pieni´dzy, na wszelkie sposoby podkreÊlajà
"coÊ" jako wartoÊç najwa˝niejszà w ˝yciu cz∏owieka. Mówi si´ o tym w wi´kszoÊci filmów i programów te-
lewizyjnych... Brak tylko refleksji o istocie bytu. Cz∏owieka zmienia si´ w przyg∏upa. 

Czy˝ nie z tego powodu toczy si´ wojna to tu, to tam? Ziemia ulega coraz to wi´kszemu zanieczysz-
czeniu. A ludzie w zagubieniu, nie widzàc sensu ˝ycia, pijà wódk´ i za˝ywajà narkotyki. 

Kto powinien zatrzymaç te bachanalia, trwajàce na Ziemi? Nauka? Ale ona milczy. Religia? Jaka?
Gdzie owoce? Byç mo˝e ka˝dy musi sam wszystko przemyÊleç. Sam. PrzemyÊleç! Aby przemyÊleç, trze-
ba myÊleç. A gdzie? Kiedy? Przecie˝ nasze ˝ycie – to ciàg∏a krzàtanina. 

Momentalnie k∏adzie si´ kres nawet tylko próbom rozwa˝aƒ na temat sensu ludzkiego bytu. Sprze-
dawanie czasopism z widokiem pó∏obna˝onych lubie˝nie cia∏ – prosz´ bardzo. Rozkoszowanie si´ de-
wiacjami seksualnymi – jak najbardziej. Pokazywanie i opowiadanie o bestialstwach maniaków-zboczeƒ-
ców – te˝ prosz´ bardzo. Pisanie oraz roztrzàsanie na antenie kwestii dotyczàcych prostytutek – prosz´
bardzo! 

Ale coraz rzadziej i rzadziej porusza si´ temat sensu ˝ycia cz∏owieka i jego przeznaczenia. Staje
si´ on coraz bardziej niedozwolony. 

Przerwa∏em swoje rozmyÊlania i spojrza∏em na syna. Siedzia∏ obok na trawie, uwa˝nie mnie obser-
wujàc. PomyÊla∏em, ˝e na pewno chce coÊ jeszcze pokazaç. Spyta∏em wi´c: 

– Wo∏odia, a co ty niedêwiedziowi mówi∏eÊ o kozach? 
– W ˝aden sposób nie mog´ okreÊliç, tato, jakie jest ich przeznaczenie. 
– Po co je zatem okreÊlaç? Dla wszystkich przeznaczenie kóz jest oczywiste – dawaç cz∏owiekowi

mleko. 
– No tak, mleko. Jednak mo˝e uda mi si´ je nauczyç czegoÊ jeszcze innego? 
– A czegó˝ to jeszcze? W jakim celu? 
– Obserwowa∏em je. Kozy mogà obdzieraç kor´ z drzew i pni, a z krzewów obgryzaç ga∏´zie. Do

siedziby nie mo˝na ich wpuszczaç, bo mogà narobiç szkód wÊród roÊlin. Ale ˝eby uniknàç takiej sytuacji,
próbuj´ je nauczyç strzyc zielone ogrodzenie w rodowych siedzibach. 
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– Strzyc? 
– Tak, tato, strzyc. Przecie˝ ludzie, aby by∏o pi´knie przycinajà krzewy, to w kszta∏cie równej Êcian-

ki, to jakichÊ figur geometrycznych. Dziadek mi opowiada∏ – u was to si´ nazywa architekturà krajobra-
zu. Ale kózki nijak nie mogà zrozumieç, czego od nich chc´. 

– A w jaki sposób je uczysz? 
– Zaraz poka˝´. 
Wo∏odia wzià∏ spleciony z w∏ókien pokrzywy mniej wi´cej trzymetrowy sznurek, jeden koniec przy-

wiàza∏ do niedu˝ego drzewa i przeciàgnà∏ sznurek przez krzaki. Potem gestem przywo∏a∏ dwie kózki, po-
g∏aska∏ ka˝dà z nich, dotknà∏ kilkakrotnie r´kà krzaków i nawet sam odgryz∏ maleƒkà ga∏àzk´. CoÊ kóz-
kom powiedzia∏, a one zabra∏y si´ ochoczo do ogryzania ga∏àzek krzewów. Gdy tylko kózki zbli˝a∏y si´
do wyznaczonej sznurkiem granicy, Wo∏odia kilka razy szarpa∏ nim, wydajàc przy tym odg∏os niezadowo-
lenia. Kozy zatrzymywa∏y si´ na jakiÊ czas, wyciàgnàwszy ∏ebki w stron´ syna, pytajàco naƒ spoglàda∏y,
ale zaraz ponownie zabiera∏y si´ do ogryzania ga∏àzek krzaków, nie zwracajàc uwagi na sznurek. 

– No widzisz, tato, nie udaje si´. One nie rozumiejà, ˝e krzaczki trzeba przycinaç równiuteƒko, pod
sznurek. 

– Tak, widz´. Czy˝by na tym polega∏ twój problem? 
– To nie jest najwa˝niejszy problem, tato. G∏ówny problem to co innego. 
– A có˝ to? 
– Zwróci∏eÊ uwag´, tato, z jakà radoÊcià ró˝ne zwierz´ta przybieg∏y na moje wo∏anie? 
– Tak. 
– Niejeden rok ju˝ z nimi pracuj´, przyzwyczai∏y si´ do kontaktu ze mnà, tylko ze mnà. One czeka-

jà na ten kontakt, pragnà pieszczoty. A kiedy odejd´ do twojego Êwiata, b´dà t´skniç, nie przyjdzie bo-
wiem do nich cz∏owiek i nigdy wi´cej nie przywo∏a ich do siebie ani o nic nie poprosi. Odczu∏em, ˝e kon-
takt z cz∏owiekiem i s∏u˝enie cz∏owiekowi sta∏o si´ g∏ównym sensem ich ˝ycia. 

– A czy nie mog∏yby si´ spotykaç z Anastazjà, kontaktowaç z nià? 
– Mama ma swój kràg, swoje zwierz´ta, z którymi si´ przyjaêni. A ponadto ona jest zbyt zaj´ta i nie

wystarcza jej czasu dla wszystkich. 
A te – Wo∏odia pokaza∏ na siedzàce jak przedtem na skraju polany zwierz´ta – sam dobiera∏em i tyl-

ko ja pracowa∏em z nimi przez kilka lat. Ju˝ w∏aÊnie min´∏y trzy miesiàce, jak poprosi∏em dziadka, aby
w trakcie zaj´ç ze zwierz´tami ca∏y czas mi towarzyszy∏. Dziadek, choç zrz´dzi∏, to mimo wszystko za-
wsze by∏ przy mnie, ale niedawno powiedzia∏, ˝e nie b´dzie móg∏ mnie zastàpiç.

– Dlaczego? 
– "Mnie tresura nie interesuje tak jak ciebie" – powiedzia∏ dziadek. I jeszcze zaczà∏ marudziç, ˝e

mog∏em si´ tak bardzo nie zajmowaç ka˝dym z osobna, ˝e nie nale˝a∏o te˝ ich tak bardzo rozpieszczaç.
Powiedzia∏ te˝, ˝e dla tych zwierzàt jestem nie tylko ich przewodnikiem stada, lecz równie˝ dzieckiem,
poniewa˝ starsze widzia∏y mnie, gdy by∏em ma∏y i niaƒczy∏y. Ogólnie rzecz ujmujàc – pope∏ni∏em jakiÊ
b∏àd i teraz trzeba to naprawiç. Tylko sam ju˝ nie jestem w stanie tego naprawiç. 

Spoglàda∏em na zwierz´ta siedzàce jak przedtem na polanie i jak mi si´ wydawa∏o, oczekujàce od
Wo∏odii jakichÊ wskazówek lub zaj´ç z nimi. Wyobrazi∏em sobie, jak one b´dà t´skniç. Jak t´skni za mnà
Cedra, kiedy wyje˝d˝am ze swojego podmiejskiego domu na kilka dni lub tygodni. I budk´ ma ciep∏à i nie
wià˝´ jej, wi´c mo˝e biegaç na pole, do lasu lub na wieÊ. A sàsiad jà codziennie karmi – gotuje kasz´,
daje koÊci. Jednak sàsiad mówi: "T´skno jej bez pana, W∏adimirze Niko∏ajewiczu. Cz´sto siedzi przy furt-
ce i patrzy na drog´, którà pan wraca, a czasem skomli". Kiedy przyje˝d˝am, Cedra p´dzi do mnie na
z∏amanie karku, ociera si´ o nogi, a czasem z nadmiaru uczuç podskakuje i próbuje liznàç twarz, przy
czym brudzi mi ∏apami ubranie. A ja w ˝aden sposób nie mog´ jej skutecznie nauczyç bardziej powÊcià-
gliwego okazywania emocji. 

Jednak˝e te siedzàce na polanie zwierz´ta... Milczàco i na pozór powÊciàgliwie patrzy∏y na mnie
i syna bez przerwy, kiedy rozmawialiÊmy. Czego one chcà? Nikt przecie˝ ich nie zmusza, by tak siedzia-
∏y i czeka∏y na jakàÊ komend´ wydanà przez cz∏owieka... Mój Bo˝e... Wyraênie rozb∏ys∏a i Êcisn´∏a du-
sz´ myÊl. A przecie˝ nie tylko te siedzàce na tajgowej polanie... Ale równie˝ wszystkie zwierz´ta na Zie-
mi majà swoje przeznaczenie i czekajà na kontakt z najwy˝szà na planecie istotà – cz∏owiekiem. One sà
stworzone po to, aby pomóc cz∏owiekowi w spe∏nieniu jego najwi´kszej misji. Stworzy∏ je Bóg, podobnie
jak i wszelkie ˝ywe istnienie na planecie, aby pomóc cz∏owiekowi w realizacji jego wielkiego pos∏annic-
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twa... A cz∏owiek... 
Patrzy∏em na siedzàce na tajgowej polanie zwierz´ta i zaczyna∏em rozumieç: syn rzeczywiÊcie mia∏

powa˝ny problem, on nie potrafi ot tak, po prostu zostawiç tych zwierzàt i nie jest w stanie rozstaç si´ ze
swoim marzeniem o dziewczynce, z którà b´dzie budowa∏ rodowà siedzib´. 

– Tak, Wo∏odia, faktycznie, to jest problem. I wyglàda na to, ˝e nie do rozwiàzania. Nie sposób zna-
leêç wyjÊcie – powiedzia∏em synowi. 

– Jest jedno wyjÊcie, tato, lecz to nie zale˝y ode mnie. 
– A od kogo? 
– Tylko ty mo˝esz rozwiàzaç ten problem, tato. 
– Ja? Ale w jaki sposób? Tutaj nic nie jestem w stanie poradziç, synku. 

WyjÊcie jest

– MyÊl´, ˝e jesteÊ w stanie mi pomóc, tato, je˝eli tylko zechcesz cicho powiedzia∏ Wo∏odia.
– Tak myÊlisz? Ale ja nie wiem, co powinienem zrobiç, rozumiesz? Tak myÊlisz, a ja nie wiem. 

Siedzia∏em na trawie. Mój syn sta∏ przede mnà i patrzy∏ mi prosto w oczy jakimÊ b∏agalnym spojrze-
niem, usta jego coÊ bezdêwi´cznie szepta∏y. Sàdzàc po ruchu warg, bardzo cicho wymawia∏ jakieÊ jed-
no s∏owo. Potem wyraênie, nie odrywajàc spojrzenia, powiedzia∏: 

– Siostrzyczk´. Bardzo ci´ prosz´, tato – urodêcie mi z mamà siostrzyczk´. Ja sam jà wyniaƒcz´
i wychowam. One mi pomogà. My nie b´dziemy odciàgaç ciebie i mamy od waszych spraw. Naucz´ jà,
kiedy troszeczk´ podroÊnie. Opowiem jej. Ona zostanie z moimi zwierz´tami i przestrzenià. Urodêcie mi
z mamà siostrzyczk´, tato. Je˝eli ty, oczywiÊcie, nie jesteÊ chory, albo zm´czony. OczywiÊcie, je˝eli mo-
˝esz. Dziadek mi powiedzia∏, ˝e z powodu trybu ˝ycia, nieludzkiego powietrza, paskudnej wody m´˝czyê-
ni w waszym Êwiecie cz´sto chorujà, szybko si´ starzejà. Ty, tato, masz troszk´ wi´cej ni˝ pi´çdziesiàt
lat. Ale je˝eli jesteÊ zm´czony, tato... Je˝eli wiele si∏ roztrwoni∏eÊ, to trzy dni... wystarczà trzy dni. Ja
wszystko przygotowa∏em i odzyskasz wiele si∏. 

Syn by∏ podekscytowany, a ja mu przerwa∏em: 
– Wo∏odia, poczekaj, uspokój si´. OczywiÊcie, jestem nieco zm´czony. Lecz myÊl´, ˝e znajdà si´

jeszcze si∏y. Nie w tym rzecz. Ja w zasadzie nie mam nic przeciwko temu, ˝ebyÊ mia∏ siostrzyczk´, lecz
aby rodziç dzieci, muszà tego pragnàç oboje rodzice. 

– Jestem pewien, tato. Wiem na pewno, ˝e mama ci nie odmówi urodzenia. Je˝eli ty si´ zgadzasz,
to ju˝ teraz, ˝eby czasu niepotrzebnie nie traciç, zaczniemy si´ przygotowywaç do urodzenia siostrzycz-
ki. Uczy∏em si´. Dziadek mi du˝o pomaga∏. Obliczy∏em, wszystko przygotowa∏em. Trzy dni i trzy noce ze
mnà pobàdê i nigdzie si´ nie oddalaj i nie rozpraszaj si´, tato. Przyb´dzie ci energii i si∏. 

– Dlaczego wnioskujesz, ˝e mam ich za ma∏o, Wo∏odia? 
– MyÊl´, ˝e masz wystarczajàco, ale b´dziesz mia∏ wi´cej. 
– Dobrze, sp´dz´ ca∏e trzy dni tylko z tobà, ale musz´ pójÊç uprzedziç mam´. 
– Ja jej wyt∏umacz´, tato. Powiem, ˝e mamy wspólnà spraw´. Ona nie b´dzie dociekaç i nie za-

cznie si´ sprzeciwiaç. 
– No dobrze, zacznijmy wi´c. 
Nawet mnie zainteresowa∏o, có˝ takiego przygotowa∏ syn, co mo˝e cz∏owiekowi w ciàgu raptem

trzech dni przywróciç wiele si∏ i energii. Od razu mówi´, ˝e przygotowane przez niego kuracje mogà si´
wydaç nieco dziwne, ale doznaƒ, jakie zapewniajà trzeciego dnia, nie jest ∏atwo wyraziç s∏owami czy pió-
rem. Stwierdzenie, ˝e cz∏owiek odm∏adza si´ o dziesi´ç czy dwadzieÊcia lat, to za ma∏o. Zewn´trznie
m∏odnieje mo˝e o jakieÊ pi´ç lat. Ale wewnàtrz... JakoÊ tak wszystko zupe∏nie inaczej zacz´∏o funkcjono-
waç wewnàtrz. I si∏y nowe i Êwiat woko∏o nieco inny. 

POWRÓT DO M¸ODOÂCI 
Pierwsza kuracja oczyszczajàca 

Gdy tylko zgodzi∏em si´ post´powaç zgodnie z wymyÊlonymi przez syna procedurami, on z miej-
sca da∏ swoim zwierz´tom znak "usunàç si´". Schwyci∏ mnie za r´k´ i pobiegliÊmy nad jezioro. Po dro-
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dze kilka razy si´ zatrzymywaliÊmy. Wo∏odia zrywa∏ w ró˝nych miejscach êdêb∏a traw, mi´dli∏ je, toczy∏
z nich kulk´. Kiedy kulka by∏a gotowa, poda∏ mi jà do zjedzenia. Zjad∏em. I raptem po kilku minutach zda-
rzy∏a si´ rzecz nast´pujàca: bardzo mocno pociek∏o mi z nosa i zaczà∏em wymiotowaç. Wymiotowa∏em
tak mocno, ˝e wydawa∏o mi si´ i˝ wyp∏ynà∏ wszystek sok ˝o∏àdkowy. Ja wymiotuj´, nie jestem w stanie
nic powiedzieç, a Wo∏odia objaÊnia: 

– To dobrze, tato, nie bój si´. To dobrze. Niech wyjdzie z ciebie wszystko, co niepotrzebne. Pozo-
stanie tylko to, co czyste. Tak si´ robi w wypadku zatrucia. 

Nie by∏em w stanie nic mu odpowiedzieç, lecz w myÊlach stwierdzi∏em: "RzeczywiÊcie, przy zatru-
ciach za˝ywa si´ wywo∏ujàce md∏oÊci i wymioty tabletki oraz Êrodek przeczyszczajàcy – na przyk∏ad ry-
cyn´. Tylko po co mi ta kuracja oczyszczajàca? Przecie˝ si´ nie zatru∏em?". 

Dos∏ownie jakby w odpowiedzi na moje pytanie Wo∏odia wyjaÊni∏: 
– Ty oczywiÊcie si´ nie zatru∏eÊ, tato, lecz to, czym si´ na co dzieƒ od˝ywiasz, jest niemal trujàce.

Niech wszystko to, co niepotrzebne, zostanie z ciebie wydalone. 
Po wymiotach, wycieku flegmy i obfitym ∏zawieniu z oczu zacz´∏o si´ rozwolnienie i z pi´ç razy na

d∏ugo ucieka∏em w krzaki. Wszystko to trwa∏o dwie, trzy godziny. Potem nastàpi∏a ulga. 
– Teraz ci l˝ej, tato? L˝ej ni˝ przed oczyszczaniem. 
Tak? – Tak – potwierdzi∏em. 

Drugi etap oczyszczania

Wo∏odia znów schwyci∏ mnie za r´k´ i pobiegliÊmy. Na brzegu jeziora poleci∏ mi si´ umyç i troch´
pop∏ywaç. Kiedy wyszed∏em z wody, zobaczy∏em, jak wyjmuje z ziemi gliniany pó∏toralitrowy dzban. 

– Teraz, tato, musisz napiç si´ tej wody. Nazywa si´ martwà wodà, poniewa˝ jest w niej bardzo ma-
∏o mikrobów. Takiej wody nie wolno piç wtedy, gdy powietrze jest zanieczyszczone. Ale tutaj powietrze
jest czyste i mo˝na piç martwà wod´. Ona przemyje twoje wn´trznoÊci, przeczyÊci je, wyp∏ucze z orga-
nizmu mnóstwo mikrobów i bakterii. Wypij jej, tato, tyle ile tylko mo˝esz. Kiedy wypijesz ca∏à wod´
z dzbana, dam ci jeszcze jeden dzban z martwà wodà. JeÊli go wypijesz, dam ci trzeci dzban – z ˝ywà
wodà. I wszystkie niezb´dne mikroby i bakterie odbudujà si´ w odpowiedniej dla ciebie równowadze. 

Od razu wyt∏umacz´, ˝e za martwà wod´ uwa˝ajà oni wod´ znajdujàcà si´ na du˝ej g∏´bokoÊci pod
ziemià i zawierajàcà minimum bakterii. MyÊl´, ˝e nasza woda sodowa w butelkach jest w∏aÊnie martwà
wodà. A tak w ogóle, jak sàdz´, pijemy tylko martwà wod´, dlatego te˝ nasze dzieci, zw∏aszcza nowo-
rodki, chorujà na dysbakterioz´. 

Za ˝ywà wod´ uwa˝a si´ wod´ powierzchniowà z czystego strumienia lub zbiornika wodnego. 
Takie strumienie i zbiorniki wodne w g∏´bi syberyjskiej tajgi jeszcze si´ zachowa∏y. 
Jedno chc´ podkreÊliç. Dziadek potem wyjaÊni∏, ˝e wody êródlanej nie uwa˝a si´ za ˝ywà wod´

w chwili jej picia ze zdroju. Aby sta∏a si´ ona wodà ˝ywà, trzeba jà przez – za∏ó˝my – trzy godziny prze-
chowywaç w drewnianym lub glinianym naczyniu z szerokà szyjkà. "Woda ˝ywa winna wch∏onàç w sie-
bie Êwiat∏o s∏oneczne. W obecnoÊci s∏oƒca rodzà si´ w niej organizmy niezb´dne dla ˝ycia cz∏owieka.
Wy je nazywacie mikrobami i bakteriami". 

Potem przez co najmniej trzy godziny woda powinna postaç w cieniu. Wtedy mo˝na jà piç jako ˝y-
wà wod´. 

Trzeci etap oczyszczania 

– Tato, pij t´ wod´, kiedy zachce ci si´ piç, a tymczasem przystàpimy do nast´pnej czynnoÊci.
Ogólnie rzecz bioràc, ludzie zanieczyszczeni wp∏ywem zewn´trznego Êwiata potrzebujà na przeprowa-
dzenie tych wszystkich procedur dziewi´tnastu dni, a lepiej trzydziestu trzech, jak powiedzia∏ dziadek. Ty
nie masz czasu, wi´c skróci∏em wszystko do trzech dni, lecz damy sobie rad´. Pójdziemy w inne miej-
sce, tam zbudowa∏em pewne urzàdzenie. 

OdeszliÊmy sto metrów od jeziora i tam, wÊród drzew, zobaczy∏em przygotowane ∏o˝e z suchej tra-
wy. Obok le˝a∏y cztery sznurki uplecione z w∏ókien pokrzywy czy lnu. 

Jeden koniec ka˝dego sznurka zakoƒczony by∏ p´tlà, a drugi przywiàzany do drzewa. Gdy po∏o˝y-
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∏em si´ na le˝ank´ z suchej trawy, Wo∏odia na∏o˝y∏ na moje r´ce i nogi p´tle, lekko je zaciàgnà∏ i zaczà∏
napinaç za pomocà patyczków, znajdujàcych si´ na Êrodku ka˝dego sznurka. Troszeczk´ naciàgnàwszy,
jakby rozcz∏onkowujàc moje cia∏o, szarpnà∏ kilkakrotnie ka˝dà r´k´ i nog´. W stawach rozleg∏o si´ chru-
panie. Potem jeszcze naciàgnà∏ linki i powiedzia∏: 

– Tato, musisz tak pole˝eç chocia˝ z godzin´ na brzuchu i godzin´ na plecach, a ˝eby ci si´ nie
nudzi∏o tak le˝eç i ˝ebyÊ wi´cej skorzysta∏, b´d´ ci robi∏ uzdrawiajàcy masa˝. A ty, jeÊli chcesz, mo˝esz
si´ zdrzemnàç i zrelaksowaç. 

Procedur´ t´ wykonywaliÊmy z synem przez dwie godziny codziennie w ciàgu wszystkich trzech
dni. 

Jak potem wyjaÊni∏ dziadek, zabieg ten poprawia jakoÊç mazi stawowej we wszystkich stawach.
Jest to szczególnie wa˝ne dla ludzi w podesz∏ym wieku. Dzi´ki tym prostym çwiczeniom mo˝na nawet
zwi´kszyç wzrost, poniewa˝ prostuje si´ kr´gos∏up. Lecz najwa˝niejsza rzecz to poprawa jakoÊci mazi
stawowej. PomyÊlcie sami, kiedy chodzimy, biegamy, çwiczymy w sali gimnastycznej, wyrabiajàc mi´-
Ênie, to prawie wszystkie çwiczenia zwiàzane sà ze zwi´kszonym obcià˝eniem stawów. Tu zaÊ przeciw-
nie – obcià˝enie zostaje z nich zdj´te. 

W czasie procedury rozciàgania Wo∏odia za ka˝dym razem wykonywa∏ masa˝. Na drugi dzieƒ na-
tar∏ mi cia∏o jakimÊ s∏odkawym sokiem czy esencjà i zacz´∏o na mnie wpe∏zaç mnóstwo owadów – a wie-
dzia∏em jeszcze od Anastazji, ˝e one oczyszczajà pory skóry. W naszych warunkach mo˝na oczyÊciç po-
ry za pomocà rosyjskiej ∏aêni z miote∏kà. Kiedy cz∏owiek wyparza si´ i poci, oczyszczajà si´ te˝ pory. Mi´-
dzy procedurami pod umownà nazwà "rozciàgni´cie" zajmowaliÊmy si´ doÊç zwyczajnymi çwiczeniami:
biegaliÊmy, kàpaliÊmy si´, podciàgaliÊmy na s´ku drzewa jak na drà˝ku. Wo∏odia poleci∏ mi trzy razy
dziennie staç na r´kach, g∏owà w dó∏, jak d∏ugo wytrzymam. I sta∏em, przytuliwszy nogi do pnia drzewa.
To te˝ jest bardzo ciekawe, nap∏ywa wówczas do twarzy wiele krwi, skóra si´ napina i wyg∏adzajà
zmarszczki. 

Od˝ywialiÊmy si´ przez te trzy dni tylko mlekiem cedru, py∏kiem kwiatowym, olejem z orzecha ce-
drowego, jagodami, troch´ suszonymi grzybami (wszystko to jest w naszych warunkach dost´pne).
W trakcie wykonywania zaproponowanych przez syna zabiegów w myÊlach adaptowa∏em je do naszych
warunków i doszed∏em do wniosku, ˝e wszystko mo˝na skutecznie zastosowaç i w domu. Ârodki na
oczyszczenie organizmu mo˝na te˝ nabyç w aptece. Zastosowaç i g∏odówk´ i Êrodki moczop´dne. Zdo-
bycie martwej wody te˝ nie jest problemem – teraz ta w butelkach wszystka jest martwa. ˚ywà tak˝e
mo˝na zdobyç, je˝eli jest gdzieÊ czyste êród∏o. 

Uzdrawiajàcy efekt jest gwarantowany. 

Szczypta wtajemniczenia 

Jednak w kuracji zaproponowanej przez syna by∏a równie˝ jedna zagadkowa procedura, której wy-
pe∏nienie w naszych warunkach mog∏oby stanowiç problem. Opisz´ jà szczegó∏owo. Byç mo˝e ktoÊ od-
gadnie i podpowie, jak jà zrealizowaç w naszych warunkach. Polega∏a ona na tym, ˝e Wo∏odia trzy razy
dziennie – rano, przed obiadem i przyk∏adowo tu˝ po trzeciej po po∏udniu – podawa∏ mi do wypicia esen-
cj´, którà sam przygotowa∏. 

Za ka˝dym razem, kiedy nadchodzi∏ czas jej przyjmowania, Wo∏odia ucieka∏ do swojej kryjówki, si´-
ga∏ z do∏ka dzbanuszek z tà esencjà i poleca∏ troszk´ upiç, ale nie wi´cej ni˝ jeden ∏yczek. Dajàc mi esen-
cj´ po raz pierwszy, powiedzia∏: 

– Wypij, tato, t´ esencj´ i zapami´taj, jak du˝y ∏yk zrobi∏eÊ. Od razu po wypiciu po∏ó˝ si´ na trawie,
a ja b´d´ s∏uchaç, co si´ dzieje z twoim sercem. 

Wypi∏em, po∏o˝y∏em si´ na trawie, Wo∏odia po∏o˝y∏ mi swojà ràczk´ na piersi i zamar∏ w bezruchu.
Ju˝ po kilku sekundach poczu∏em w ró˝nych miejscach cia∏a ni to rozgrzewanie, ni to k∏ucie czy mrowie-
nie. Serce zacz´∏o biç mocniej. Nie chodzi o to, ˝e zacz´∏o biç cz´Êciej, lecz pojawi∏o si´ odczucie, ˝e
mi´sieƒ sercowy rozkurcza si´ jak zwykle, ale kurczy znacznie gwa∏towniej, z wi´kszà si∏à wypychajàc
krew. 

Jak mi póêniej powiedzieli specjaliÊci, przy mocniejszym i gwa∏towniejszym ruchu krwi w miejscach,
gdzie naczynia kapilarne cz´Êciowo sà zaczopowane, mo˝e si´ pojawiç odczucie rozgrzewania lub k∏u-
cia czy mrowienia. 
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Wo∏odia przez kilka minut s∏ucha∏ bicia mojego serca, a potem powiedzia∏: 
– Wszystko dobrze, tato, twoje serce mo˝e wytrzymaç i wi´kszy ∏yk. Ale lepiej nie ryzykowaç. Na-

st´pnym razem zrób mniejszy ∏yk. 
Kiedy zapyta∏em syna, w jakim celu podaje mi t´ esencj´ i jaki jest jej sk∏ad, odpowiedzia∏: 
– Ta esencja, tato, doda ci wiele si∏, pomo˝e wyleczyç si´ z chorób, je˝eli takowe sà. Lecz rzecz

najwa˝niejsza – odrodzi si´ w tobie si∏a i pojawi energia niezb´dna do urodzenia mojej siostrzyczki. 
– A có˝ to, ty sàdzisz, ˝e jest ich we mnie za ma∏o? 
– Byç mo˝e i wystarczajàco. Ale teraz ju˝ z pewnoÊcià si∏ masz wiele i wszystkie potrzebne ener-

gie b´dà w odpowiednich proporcjach. 
– B´dà zawsze czy je zu˝ytkuj´ w celu zrodzenia jednego dziecka? 
– Aby rodziç nast´pne dzieci, b´dziesz musia∏ znowu piç t´ esencj´. One przecie˝ tak robià za ka˝-

dym razem. 
– Co za "one"? 
– Sobole i inne zwierz´ta. WyÊledzi∏em tylko sobola. To dziadek mi poradzi∏, kiedy, w jakim czasie

i przez ile dni w∏aÊnie jego trzeba Êledziç. 
– A dziadek skàd to wszystko wie? 
– Bo dziadek nasz, tato, posiada wszelkà wiedz´, jakà mieli wielcy m´drcy-kap∏ani. I tak˝e t´ za-

pomnianà przez wspó∏czesnych kap∏anów. 
A nawet t´ tajemnà sprzed wielu tysi´cy lat. T´ esencj´ kap∏ani za˝ywali przed zrodzeniem swoich

dzieci i przed Êmiercià, aby pozostaç nieÊmiertelnymi. 
– Co znaczy "przed Êmiercià, aby pozostaç nieÊmiertelnymi"? 
– Ano to. ˚eby wszyscy myÊleli, ˝e oni niby umarli. W rzeczy samej zmieniali tylko cia∏a i z miejsca

si´ wcielali, a wszelkà posiadanà wiedz´ zachowywali, wszelkie informacje. Sà i inne sposoby na szyb-
kie ponowne wcielenie, lecz bardzo ma∏o na zachowanie w sobie informacji. Dlatego w∏aÊnie ludzie mu-
szà si´ rodziç i znowu uczyç, poznawaç wszystko, a porównaç obecnego Êwiata z minionym nie mogà.
I wik∏ajà si´ w meandrach swojego, poniewa˝ nie majà w sobie ˝adnej wiedzy o ˝yciu ani uczuç, które
sà w stanie odczuwaç Boga. 

– A w dziadku zachowa∏a si´ wszelka informacja o przesz∏oÊci? 
– Tak, tato. Dziadek nasz – to wielki kap∏an i m´drzec. Jest tylko jeden cz∏owiek teraz ˝yjàcy na

Ziemi, przewy˝szajàcy go nieporównywalnie pod wzgl´dem pot´gi. 
– A ty wiesz, gdzie teraz mieszka ten naj silniejszy i najmàdrzejszy, wiesz? To zapewne g∏ówny ka-

p∏an? 
– To nasza mama - Anastazja, tato. 
– Anastazja? Jak to? Skàd ona mo˝e mieç wi´cej informacji i wiedzy ni˝ pradziadek? 
– Dziadek mówi, ˝e jemu przeszkadza zbyt du˝a iloÊç informacji. I on coÊ mo˝e zapomnieç. A ma-

mie nie przeszkadza absolutnie nic, poniewa˝ nie ma w niej ˝adnej informacji. 
– Jak to rozumieç? To znaczy, ˝e wi´cej wie czy ˝e nie ma ˝adnej informacji? 
– Niepoprawnie si´ wyrazi∏em, tato. Mama-Anastazja posiada wszelkà wiedz´ informacj´... No tak

ogólnie... O wiele, wiele wi´cej jej posiada, tylko ˝e zamkni´tej w uczuciach. A w stosownym czasie
w jednej chwili jest w stanie odczuç to, nad czym dziadek musi myÊleç dzieƒ albo dwa, a mo˝e i d∏u˝ej. 

– Nie wszystko, co powiedzia∏eÊ, jest dla mnie zrozumia∏e, niemniej interesujàce. Powiedz jeszcze,
a co z tobà? Czy to oznacza, ˝e ty nie masz tej wiedzy z przesz∏oÊci, skoro radzisz si´ dziadka? 

– Skoro si´ radz´ – to oznacza, ˝e nie. 
– A dlaczego nie? Okazuje si´, ˝e jesteÊ od nich s∏abszy intelektualnie? Od pradziadka i dziadka?

I co ci mówià na ten temat? Na pewno dziadek mówi, ˝e ja jestem temu winien? 
– Niczego takiego dziadek mi nie mówi∏. 
– A mama? Co ona mówi∏a? 
– Pyta∏em mam´, dlaczego wiem mniej ni˝ moi pradziadkowie. I mniej ni˝ ona i ty, tato. W odpo-

wiedzi mama mówi∏a: "Wszystkie prawdy WszechÊwiata, synku, wszelka informacja zbierana od zarania
dla ka˝dego cz∏owieka zawsze by∏a dana bez ukrywania. Nie wszyscy ludzie sà w stanie zrozumieç jà
i przyjàç, poniewa˝ cel ich ˝ycia i dà˝enia duszy nie sà zgodne z celami WszechÊwiata. Cz∏owiek jest
wolny i wolny nade wszystko i nie WszechÊwiata, lecz swojà drog´ ma prawo wybraç. Ale i Bogu wolno
decydowaç, kiedy, komu i jakà daç podpowiedê. Nie smuç si´ z powodu wiedzy, która nie jest ci dana.
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Szukaj swego marzenia i wierz, a wszystko zostanie ziszczone w ca∏ej pe∏ni, jeÊli tylko marzenie, które
si´ w tobie zrodzi∏o, oka˝e si´ godne stworzenia".

– Tak... No i có˝ ty zrozumia∏eÊ, Wo∏odia, z tego, co mama powiedzia∏a? 
– Kiedy moje marzenie i cel ˝ycia zostanà stworzone w szczegó∏ach, wszelka wiedza dla uciele-

Ênienia marzenia zrodzi si´ we mnie samym. 
– A tymczasem b´dziesz si´ radzi∏ dziadka? 
– Tak, dziadka i mamy i ciebie i sam b´d´ stara∏ si´ rozmyÊlaç. 
– Czy to oznacza, ˝e o recept´ na niezwyk∏à esencj´, którà podawa∏eÊ mi do picia przez wszystkie

trzy dni, trzeba pytaç dziadka? 
– O niej mog´ ci wszystko opowiedzieç, tato. 
– Wi´c opowiedz. 
– Ta recepta jest zestawem zió∏ rosnàcych w tajdze. Aby si´ dowiedzieç, jakie wziàç zio∏a i w ja-

kich proporcjach, trzy dni i noce Êledzi∏em sobola. Sobola, który te˝ chcia∏ zostaç ojcem. Dziadek mi po-
wiedzia∏, ˝e samica sobola nie dopuszcza do siebie samca, je˝eli ten si´ odpowiednio nie przygotuje.
Âledzi∏em, jakie soból zjada trawki w tych dniach, jaki czas wybiera na ich zerwanie. I to te˝ okaza∏o si´
wa˝ne. Zbiera∏em wszystkie zió∏ka, które on jad∏, tylko musia∏em ich zebraç nieco wi´cej, bo przecie˝ ty,
tato, wa˝ysz o wiele wi´cej ni˝ soból. 

Wszystkie zebrane zio∏a porcjami wk∏ada∏em do moêdzierza i rozciera∏em do momentu pojawienia
si´ soku. Przy tym myÊla∏em tylko o tym, co przyjemne i dobre: o tobie, tato, o mamie, o mojej przysz∏ej
siostrzyczce. Potem otrzymanà miazg´ umieszcza∏em w glinianym dzbanie. Ca∏à zawartoÊç dzbana za-
lewa∏em wodà, dodawa∏em oleju z cedru, ˝eby utworzy∏ na wierzchu warstewk´. Kiedy wypi∏eÊ ∏yk tej
esencji i twoje serce zabi∏o nieco szybciej, zrozumia∏em: uda∏o si´ przyrzàdziç dobrà esencj´. 

Wys∏ucha∏em syna i pomyÊla∏em: "Ma∏o komu dana jest mo˝liwoÊç poobserwowania sobola w na-
turalnych warunkach. Ale byç mo˝e uda si´ zobaczyç, jakie êdêb∏a trawy zjada, na przyk∏ad, kot lub pies. 

W tym celu trzeba je wynieÊç lub wyprowadziç do lasu i poobserwowaç ich zachowanie, a je˝eli to
mo˝liwe, okreÊliç, jakie zio∏a b´dà jeÊç". 

Bardzo mnie zainteresowa∏a recepta na esencj´ sporzàdzonà przez syna, poniewa˝ po jej raptem
trzydniowym za˝ywaniu nast´powa∏ odczuwalny efekt. A przecie˝ by∏a mowa o tym, ˝e pe∏en cykl uzdra-
wiania powinien trwaç dziewiàtnaÊcie lub trzydzieÊci trzy dni. Oznacza to, ˝e po pe∏nym cyklu, w zesta-
wieniu z pozosta∏ymi çwiczeniami, cz∏owiek rzeczywiÊcie mo˝e si´ wyleczyç z wielu cierpieƒ, powstrzy-
maç proces starzenia si´ organizmu albo w jakimÊ sensie odm∏odnieç. Pragn´ powtórzyç: praktyka na-
wet trzydniowego zastosowania potwierdza taki efekt. 

Lecz jest jeszcze màdroÊç ludowa i uzasadnienie naukowe. 
Ludzie oczywiÊcie widzà w aptekach zestawy zio∏owe, które proponuje nasz przemys∏ farmaceu-

tyczny w celu leczenia ró˝nego rodzaju chorób. O tym, ˝e w przyrodzie istnieje mnóstwo roÊlin leczni-
czych, powszechnie wiadomo. Ale nie wszyscy wiedzà, ˝e prawdziwy efekt leczniczo-profilaktyczny lub
zdrowotny mo˝e zostaç uzyskany tylko wtedy, gdy roÊlina b´dzie zebrana okreÊlonego dnia czy o okre-
Êlonej godzinie. 

Co si´ tyczy zestawów z zió∏, to oprócz wszystkich sk∏adników uwzgl´dniç nale˝y te˝ proporcje po-
mi´dzy nimi. Jak widaç, trzeba znaç bardzo wiele sk∏adników, aby zrobiç podobny zestaw. I wielce wàt-
pliwe, czy w ogóle którykolwiek ze wspó∏czesnych zielarzy zna je wszystkie? 

Bardzo chcia∏em tym razem przywieêç w prezencie swoim czytelnikom nigdzie wczeÊniej na Êwie-
cie nie publikowanà recept´ na uzdrowienie organizmu i ˝eby nie by∏a ona tak skomplikowana jak ta, któ-
rà poda∏ mój syn, ale ∏atwo dost´pna dla wi´kszoÊci ludzi. 

Gdy tylko zakoƒczy∏ si´ trzydniowy cykl uzdrawiania opracowany przez syna, Wo∏odia mi oznajmi∏,
˝e chce troch´ wczeÊniej po∏o˝yç si´ spaç (okazuje si´, ˝e przez wszystkie trzy noce spa∏ nie d∏u˝ej ni˝
dwie, trzy godziny) i zasnà∏, a ja od razu uda∏em si´ na polan´ Anastazji. Najbardziej interesowa∏y mnie
dwie kwestie: dlaczego nasz syn nie posiada wiedzy o przesz∏oÊci, tak jak dziadek? I druga – czy mo˝-
na uproÊciç receptur´ na esencj´, którà on dla mnie przygotowa∏? 

Wizja 

Jednak myÊl o od˝ywianiu si´ stopniowo odchodzi∏a na dalszy plan. Zaczà∏em myÊleç o przysz∏ej
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córce. Z jednej strony, by∏oby ca∏kiem nieêle, gdyby Anastazja urodzi∏a jeszcze i córk´. Lecz z drugiej
strony, córka podroÊnie, b´dzie mia∏a swojà przestrzeƒ albo otrzyma w spadku t´ przestrzeƒ, którà uksz-
ta∏towa∏ mój syn, a przed nià pojawià si´ te same problemy, co teraz przed Wo∏odià. A poza tym za ko-
go ona tu, w tajdze, wyjdzie za mà˝? 

OdejÊcie do naszego Êwiata te˝ nie b´dzie dla niej proste. OdejÊçto znaczy porzuciç swojà prze-
strzeƒ, swoich oddanych przyjació∏-zwierz´ta. Czy˝ jakiÊ m∏ody cz∏owiek zgodzi si´ ˝yç z nià w tajdze?
Dla cz∏owieka, który przyszed∏ z zewnàtrz, ˝ycie w g∏uchej tajdze nie jest zbyt komfortowe. I dla mnie,
szczerze mówiàc, te˝ nie jest. Przebywanie z Anastazjà jest interesujàce, ona nawet jakoÊ tak przyciàga
do siebie: kiedy jesteÊ przy niej, twojà dusz´ ogarnia ukojenie i radoÊç. Ale kiedy zostajesz sam, kiedy
nie ma jej obok – pojawia si´ dyskomfort, a nawet robi si´ troszeczk´ strasznie. 

Zupe∏nie odmiennie odnoszà si´ zwierz´ta do Anastazji, syna i do mnie. OczywiÊcie nie napadajà
na mnie, lecz patrzà z zaniepokojeniem, kiedy si´ z nimi spotykam. Próbowa∏em w obecnoÊci Anastazji
daç komend´ wiewiórkom, aby przynios∏y cedrowych szyszek. Wykonywa∏em takie same gesty jak Ana-
stazja, lecz wiewiórki nie reagowa∏y. Raz próbowa∏em przywo∏aç wilczyc´. Tak samo jak Anastazja wy-
ciàgnà∏em r´k´ w jej stron´, a potem klepnà∏em r´kà po swojej nodze. Ale wilczyca, zamiast podbiec do
mnie, pozosta∏a na miejscu, a jej sierÊç si´ zje˝y∏a. Straci∏em wi´c ochot´ na jakikolwiek kontakt z tymi
zwierz´tami na przysz∏oÊç. Zrozumia∏em: one mogà byç na zawsze oddane tylko jednemu konkretnemu
cz∏owiekowi. 

O, prosz´: przyjdzie z wizytà do córki jakiÊ m∏ody cz∏owiek i b´dzie odczuwa∏ dyskomfort w jej prze-
strzeni. Nie pomyÊla∏ Wo∏odia o przysz∏oÊci swojej siostry. Widzicie, zwierzàt mu ˝al, a siostry nie ˝al –
na to wyglàda. A ja te˝ nie pomyÊla∏em, nieopatrznie da∏em mu nadziej´. 

Tak rozmyÊlajàc, nie zauwa˝y∏em nawet, kiedy si´ znalaz∏em na polanie Anastazji. Zrobiwszy kilka
kroków w kierunku znajomej ziemianki, zobaczy∏em Anastazj´: sta∏a wpó∏ odwrócona do mnie i rozcze-
sywa∏a r´kami w∏osy. Zatrzyma∏em si´: nie przypomina∏a tej kobiety, którà zna∏em ju˝ dziesi´ç lat. I kie-
dy si´ do mnie odwróci∏a, moje nogi sta∏y si´ mi´kkie jak z waty, serce przyÊpieszy∏o swoje bicie i zrozu-
mia∏em, ˝e nie mog´ zrobiç kroku. 

W odleg∏oÊci dziesi´ciu, pi´tnastu kroków ode mnie sta∏a kobieta jak bajeczna wizja. Mia∏a na so-
bie d∏ugà do kostek, cienkà i jasnà, prawie balowà sukienk´, przewiàzanà paskiem na wysokoÊci wysmu-
k∏ej talii. G∏ow´ zdobi∏, niczym diadem, wianek upleciony z zió∏ i kwiatów. Z∏ociste w∏osy falami spada∏y
na ramiona. Lecz nie to jest najwa˝niejsze. Jej kszta∏tna figura i twarz by∏y tak urzekajàco pi´kne, ˝e nie
sposób tego opisaç. 

Sta∏em, bojàc si´ poruszyç. Nie mrugajàc, wpatrywa∏em si´ w Anastazj´ i wydawa∏o mi si´, ˝e je-
Êli odwróc´ wzrok, to strac´ przytomnoÊç. Pojawi∏y si´ zawroty g∏owy, lecz nadal patrzy∏em na nià, nie
mrugajàc. Z ca∏ej si∏y wpi∏em si´ paznokciami w r´k´, aby ból wyprowadzi∏ mnie z tego niezwyk∏ego sta-
nu. Ale ból by∏ prawie nieodczuwalny. A kiedy niesamowicie pi´kna kobieta powoli i majestatycznie po-
desz∏a do mnie, przesta∏em odczuwaç nie tylko ból, ale tak˝e ca∏e swoje cia∏o. Podesz∏a powoli bardzo
blisko, pami´tam tylko, ˝e poczu∏em urzekajàcy zapach jej cia∏a, odczu∏em jej lekki oddech i... straci∏em
przytomnoÊç. 

Ocknà∏em si´, le˝àc na trawie. Siedzàca przy mnie Anastazja masowa∏a mi skronie i nasad´ nosa.
Nie mia∏a ju˝ na g∏owie wianka-diademu, odrzucone na plecy w∏osy by∏y przewiàzane êdêb∏em trawy.
Prawie si´ uspokoi∏em, patrzàc w jej czu∏e, szaroniebieskie oczy, które sta∏y si´ teraz tak bliskie. I zupe∏-
nie doszed∏em do siebie, kiedy us∏ysza∏em jej g∏os: 

– Co ci si´ sta∏o, W∏adimirze? Przem´czy∏eÊ si´ czy mo˝e nasz syn przysporzy∏ ci niepokoju? 
– Syn? Przeciwnie, on mnie leczy∏ przez te ca∏e trzy dni. WykonywaliÊmy ró˝ne zabiegi. 
– I przem´czyliÊcie si´? 
– Wo∏odia si´ przem´czy∏. Zasnà∏. Ja przeciwnie, zaczà∏em si´ czuç bardzo dobrze. 
– Wi´c dlaczego straci∏eÊ przytomnoÊç? Serce bi∏o ci szybciej, a teraz jeszcze nie do koƒca si´

uspokoi∏o. 
– Dlatego... A ty, Anastazjo, dlaczego tak nadzwyczajnie si´ wystroi∏aÊ? W∏osy jakoÊ inaczej u∏o˝y-

∏aÊ. I twój sposób chodzenia, kiedy podesz∏aÊ do mnie, te˝ by∏ niezwyk∏y. 
– Chcia∏am ci sprawiç przyjemnoÊç, W∏adimirze. Ty przecie˝ bardziej przywyk∏eÊ do patrzenia na

wystrojone kobiety. MyÊla∏am, ˝e pójdziemy razem pospacerowaç po tajdze albo wzd∏u˝ jeziora. A ty le-
˝ysz – ot co. Je˝eli chcesz odpoczàç, pójdziemy do ziemianki, przeÊpisz si´. 
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– Najpierw pójdziemy, pospacerujemy, tak jak chcia∏aÊ – powiedzia∏em, wstajàc. – Tylko ty, Ana-
stazjo idê, prosz´, za mnà. 

– Dlaczego? 
– Dlatego. Chocia˝, oczywiÊcie, bardziej nawyk∏em do patrzenia na wystrojone kobiety. Ale dla cie-

bie by∏oby lepiej, abyÊ si´ tak nie stroi∏a i ani takiej fryzury nie musisz robiç, ani tak si´ ozdabiaç. 
– Nie spodoba∏o ci si´, W∏adimirze? – zapyta∏a idàca za mnà Anastazja. 
– Nie w tym rzecz. Spodoba∏o mi si´. Tylko nast´pnym razem wszystko rób stopniowo. Najpierw,

na przyk∏ad, fryzur´. I pochodê tak przez jakiÊ czas. Potem w∏ó˝ swój wianek-diadem, za dzieƒ, dwa su-
kienk´, lecz bez paska, potem przewià˝ paskiem. Je˝eli wszystko od razu, to nie jest zwyczajnie, lecz ja-
koÊ tak obco. To takie niezwyk∏e. 

– Niezwyk∏e? To znaczy, ˝e nie pozna∏eÊ mnie, W∏adimirze? 
– Pozna∏em. Lecz... Ja jestem po prostu oszo∏omiony twoim pi´knem, Anastazjo. 
– Aha, przyzna∏eÊ si´. Przyzna∏eÊ si´. Zatem uwa˝asz, ˝e jestem pi´kna? Tak? 
Poczu∏em, jak jej r´ce spocz´∏y na moich ramionach i zatrzyma∏em si´. Potem zamknà∏em oczy,

odwróci∏em si´ i odpowiedzia∏em: 
– Ty, Anastazjo, ty nie jesteÊ zwyczajnie pi´kna. Ty... 
Ona przytuli∏a si´ do mnie, po∏o˝y∏a g∏ow´ na ramieniu. 
– Nasz syn, Anastazjo, chce mieç siostrzyczk´ – mówi∏em dalej szeptem. 
– I ja chc´, byÊmy mieli córk´, W∏adimirze – cicho odpowiedzia∏a Anastazja. 
– ˚eby by∏a podobna do ciebie, Anastazjo. 
– I do ciebie nasza córka niech b´dzie podobna. . . 

*          *          *

Tej nocy nie opisz´. I ranka te˝. Nie sposób je opisaç. Lecz o jednej rzeczy chcia∏bym powiedzieç
m´˝czyznom: je˝eli tylko któremu kolwiek uda si´ zobaczyç w znajomej kobiecie bogini´, boskie b´dà
i noc i dzieƒ i wiele, wiele dni i nocy. W ich obliczu udr´ki przesz∏oÊci zginà w cieniu. 

I nigdy nie b´dzie niepogody. I tu nie chodzi o sentymenty, pi´kne s∏owa i zgrabne wyt∏umaczenia.
Prawda jest taka, ˝e... 

A zresztà, niech ka˝dy sam si´ z tym upora, zrozumie, jeÊli b´dzie w stanie bàdê jeÊli zechce to
uczyniç. 

BOSKIE OD˚YWIANIE SI¢ 

Dopiero po kilku dniach przypomnia∏em sobie, ˝e chcia∏em si´ dowiedzieç od Anastazji, jaka jest
recepta na leczniczà esencj´, czy te˝ w ogóle czegoÊ o sposobie w∏aÊciwego od˝ywiania si´ lub o die-
cie dla czytelników. I dobrze, ˝e sobie przypomnia∏em. Podobno Anastazja wiedzia∏a o nader niezwyk∏ym
i unikalnym sposobie od˝ywiania si´, mo˝liwym do zastosowania nawet w warunkach miejskich. 

Ku mojemu zdziwieniu, zamiast od razu podaç mi recept´ na esencj´, Anastazja zacz´∏a mówiç
o zdolnoÊciach cz∏owieka, o chorych i uzdrowicielach. Ju˝ nie raz o tym rozmawialiÊmy, lecz to, co opo-
wiedzia∏a tym razem, by∏o bardzo interesujàce. 

– RzeczywistoÊç, W∏adimirze, jedynie samemu okreÊlaç trzeba. Zobaczyç ˝ycie ludzi minionych ty-
siàcleci i zajrzeç do przysz∏oÊci oraz swoje przysz∏e ˝ycie ukszta∏towaç jest w stanie ka˝dy cz∏owiek ˝y-
jàcy na Ziemi. Ka˝dy posiada takà ogromnà zdolnoÊç, trzeba tylko jà sobie uÊwiadomiç, a wówczas nikt
nie odwiedzie ci´ od prawdy. Mi´dzy ludêmi zapanuje zgoda, a niekoƒczàce si´ wojny ustanà. 

Mnóstwo wysi∏ku w∏o˝ono w zniekszta∏cenie minionej rzeczywistoÊci. Mo˝liwoÊç wypaczania poja-
wia si´ wówczas, kiedy cz∏owiek nie sam z siebie, lecz na podstawie cudzych wniosków i s∏ów buduje
w sobie obraz przesz∏oÊci. 

– Nie do koƒca jest jasne, Anastazjo, w jaki sposób ka˝dy cz∏owiek ˝yjàcy na Ziemi mo˝e sam si´
dowiedzieç o ˝yciu ludzi minionych stuleci, a ju˝ tym bardziej tysiàcleci. Istnieje ca∏a nauka zajmujàca si´
historià ludzkoÊci. Jednak˝e równie˝ dzisiaj naukowcy toczà spór o kwesti´ pochodzenia cz∏owieka, je-
go przeznaczenia. 

Ró˝ne sà interpretacje wydarzeƒ historycznych. – Ró˝ne, to znaczy, ˝e jest interpretacja jest praw-
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dziwa i nieprawdziwa? A mo˝e one wszystkie przedstawiajà przesz∏oÊç w sposób nieÊcis∏y? NieÊcis∏oÊci
z regu∏y powstajà w∏aÊnie w celu przypodobania si´ komuÊ. Ale kiedy sam, tylko sam, w swoim wn´trzu
odtworzysz obraz przesz∏oÊci – ujrzysz prawd´, okreÊlisz swoje przeznaczenie i swoje miejsce funkcjo-
nowania we WszechÊwiecie. 

– Ale jak na przyk∏ad ja sam móg∏bym ujrzeç obrazy historii minionych tysiàcleci? 
– PowinieneÊ je sobie wyobraziç, logicznie rozmyÊlajàc. I nawet ˝ycie cywilizacji epoki Wiedyzmu

pojawi si´ przed twoimi oczyma. 
– O czym logicznie trzeba rozmyÊlaç, nad czym si´ zastanawiaç? 
– Nad wizerunkami ludzi, które w ciàgu pó∏ wieku swojego ˝ycia widzia∏eÊ, jakie zachodzi∏y w nich

zmiany. 
– Nie bardzo to rozumiem. W jaki sposób powinienem si´ nad tym zastanawiaç? 
– Wszystko b´dzie zrozumia∏e, jeÊli tylko nie ociàgaç si´ i nie leniç w myÊleniu. 
Zacznijmy razem, W∏adimirze, a dalej b´dziesz ju˝ to robi∏ sam. Ka˝dy jest w stanie odtwarzaç ob-

razy z przesz∏oÊci, a˝eby lepiej je wprowadziç do przysz∏oÊci. 
– Zaczynajmy wi´c, ale ty pierwsza. 
– Zaczn´. Patrz i sam, je˝eli b´dziesz móg∏, dodawaj szczegó∏y, one sà wa˝ne. Dzisiaj widzisz

mnóstwo szpitali, aptek z lekarstwami na tysiàce chorób. 
– Tak, to ka˝dy widzi, no i co? 
– Przypomnij sobie, zaledwie trzydzieÊci lat temu by∏o ich mniej? 
– Tak, oczywiÊcie. 
– A ile ich by∏o przed stu, dwustu laty? 
– Jeszcze o wiele, wiele mniej. Powszechnie wiadomo, ˝e nowoczesna nauka medyczna liczy co

najwy˝ej niewiele ponad dwieÊcie lat. 
– Ot, widzisz, twoja logika doprowadzi∏a ci´ wi´c do nast´pujàcego wniosku: szpitali w najbli˝szej

przesz∏oÊci nie by∏o wcale. Teraz pomyÊl, przypomnij sobie: kto leczy∏ ludzi, kiedy pojawi∏a si´ jakaÊ do-
legliwoÊç? 

– Kto? 
– Przecie˝ mieszka∏eÊ na wsi i widzia∏eÊ, jak twoja babcia poi∏a wywarami z zió∏ twojego ojca i mat-

k´. 
– W tamtej wsi nie tylko moja babcia mog∏a leczyç, by∏y te˝ inne. 
– I w ka˝dej osadzie mo˝na by∏o spotkaç ludzi, którzy stale zbierali i przechowywali uzdrawiajàce

zio∏a. I ka˝dy cz∏owiek móg∏ bezzw∏ocznie uzyskaç pomoc w razie wystàpienia jakiegoÊ lekkiego niedo-
magania czy te˝ powa˝nej choroby. Zap∏ata za t´ pomoc by∏a niewielka, a cz´stokroç by∏o nià tylko s∏o-
wo "dzi´kuj´". 

– No tak, ale przecie˝ oni wszyscy byli sàsiadami. A ró˝nych zió∏ wokó∏ by∏o mnóstwo.
– Tak, wiele by∏o po˝ytecznych zió∏, a ludzie mnóstwo wiedzieli o ich w∏aÊciwoÊciach. 

– OczywiÊcie, ˝e wiedzieli. Ja te˝ wiedzia∏em o niektórych, lecz teraz zapomnia∏em. 
– Ot i widzisz, zapomnia∏eÊ i wielu ludzi zapomnia∏o. Dzisiaj, gdy na ciele pojawi si´ ranka, co cz∏o-

wiek uczyni? 
– Pójdzie do apteki, kwpi banda˝ lub przylepiec bakteriobójczy i zaklei skaleczenie. 
– Straci czas na to, aby dotrzeç do apteki, straci te˝ pieniàdze. W przesz∏oÊci wszyscy, nawet dziec-

ko, wiedzieli: jeÊli na rank´ przy∏o˝yç liÊç babki, to skaleczenie szybko si´ zagoi i nie b´dzie zaka˝enia. 
– Ja te˝ o tym wiem, lecz teraz w wielu miejscach trawa jest zanieczyszczona. Dooko∏a spaliny sa-

mochodowe, kurz, kwaÊne deszcze. 
– Tak, faktycznie. Lecz istotà jest coÊ innego. Mówimy o obrazie minionym, a wniosek mo˝esz wy-

snuç ty: wiedza cz∏owieka przesz∏oÊci w zakresie leczenia przewy˝sza∏a wiedz´ wspó∏czesnych ludzi. 
– Wyglàda na to, ˝e tak. 
– S∏ychaç nutk´ powàtpiewania lub niepewnoÊci w twoim g∏osie, W∏adimirze. W takiej sytuacji przed

twoimi oczyma obraz si´ nie pojawi. Musi byç absolutna pewnoÊç. Lub absolutne nieprzyjmowanie tego.
Podà˝aj dalej w myÊlach za logikà. 

– Zrozum, Anastazjo, ca∏a logika mówi mi w∏aÊnie o tym, ˝e cz∏owiek przesz∏oÊci mia∏ znacznie
wi´kszà wiedz´ w zakresie medycyny ludowej ni˝ dzisiejsi ludzie. Nawet mo˝na powiedzieç: niewspó∏-
miernie wi´kszà. Okazuje si´, ˝e pomoc medyczna dzi´ki tej wiedzy by∏a znacznie doskonalsza od
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wspó∏czesnej. Ale jak˝e trudno od razu sobie uÊwiadomiç, ˝e wszystkie te nowoczesne szpitale, apteki
instytucje naukowe sà niepotrzebne. Nie do wiary, ˝e tak wyglàda sytuacja! Cz∏owiek cywilizacji epoki
Wiedyzmu, nasz przodek, w razie niedomagania zjada∏ êdêb∏o ziela lub pi∏ esencj´ – cierpienie ust´po-
wa∏o. Cz∏owiek naszej cywilizacji, kiedy zachoruje idzie do szpitala, p∏aci za konsultacj´ u lekarza, ten
przepisuje mu jakieÊ tabletki lub zastrzyki, cz∏owiek znów p∏aci pieniàdze za lekarstwa i to cz´stokroç du-
˝e. Przy tym mnóstwo jest przypadków, gdy lekarstwa okazujà si´ podróbkà. Urz´dnicy z ministerstwa
mówià, ˝e w aptekach sprzedaje si´ do trzydziestu procent podrabianych preparatów. Do tego pojawia-
jà si´ ró˝ne nieuleczalne choroby, tak jakby ktoÊ specjalnie, niszczy∏ doskona∏à wiedz´, zast´pujàc jà
z∏udnà lub mniej efektywnà. A propos: oficjalna medycyna równie˝ teraz odnosi si´ do lekarzy ludowych
z niepokojem, zapewne dlatego, ˝e sà dla niej konkurencjà. Lecz dlaczego paƒstwo, spo∏eczeƒstwo nie
rozumiejà, ˝e przez wieki, tysiàclecia ludzkoÊç skutecznie wraca∏a do zdrowia dzi´ki medycynie ludowej,
poniewa˝ zgromadzi∏a w ciàgu stuleci ogromne doÊwiadczenie, trzeba je zatem rozwijaç, studiowaç?
A przecie˝ t´ wiedz´ mo˝na by∏oby zdobywaç w szko∏ach. 

Ale wtedy ca∏y biznes, którym zajmuje si´ nowoczesna medycyna, runie... Niewiarygodne! Anasta-
zjo! To nieprawdopodobne! Zdaje si´, ˝e zaczynam rozumieç: nowoczesna medycyna zajmuje si´ nie ty-
le leczeniem ludzi ile najzwyklejszym biznesem. A skoro biznesem, to tym koncernom produkujàcym ta-
bletki wi´kszà korzyÊç przyniesie, gdy ludzie b´dà chorowali. Im wi´cej chorych, tym wi´kszy dochód.
Zgodnie z prawami biznesu w takiej sytuacji liczba chorych nieustannie b´dzie wzrastaç. To niemoralny
uk∏ad. Zaczynam si´ utwierdzaç w przekonaniu, ˝e ochrona zdrowia w odleg∏ej przesz∏oÊci by∏a znacz-
nie bardziej racjonalna i skuteczna. Ot, tylko niektóre fakty historyczne przeszkadzajà ca∏kowicie si´
w tym utwierdziç. 

– Jakie fakty? 
– No, na przyk∏ad, znane z historii wybuchy epidemii d˝umy, ospy, tràdu. W niektórych podr´czni-

kach jest mowa o tym, jak wymiera∏y ca∏e osady. By∏o tak? 
– Tak, by∏o. 
– Ale teraz dzi´ki wspó∏czesnej medycynie d˝uma, cholera, ospa zosta∏y pokonane. Na przyk∏ad

przeciw ospie robi si´ wszystkim szczepienia i to wystarcza. Znaczy to, ˝e ludowi uzdrowiciele przesz∏o-
Êci nie byli w stanie walczyç z tymi chorobami, a nowoczesna medycyna potrafi. 

– To nie tak, W∏adimirze. Spójrz na tamte czasy i zestaw proste fakty. Wybuchy epidemii, o których
mówisz, zacz´∏y si´ pojawiaç wtedy, kiedy przeÊladowano ludowych uzdrowicieli. Wielu nawet stracono.
W wiekach okultyzmu stawali si´ oni niewygodni dla w∏adzy. Uwa˝ano – zarówno wczeÊniej, jak i teraz
– jakoby poganie oddawali czeÊç przyrodzie i byli ludêmi pozbawionymi duchowoÊci. A to nie tak, poga-
nie szanowali przyrod´ jako dzie∏o Boga. I znali mnóstwo Boskich stworzeƒ, o których obecnie ludziom
nie wiadomo. 

– Dobrze, Anastazjo, wi´cej wàtpliwoÊci nie mam. Wspó∏czesnej nauce medycznej bardzo daleko
do ludowej medycyny. Jestem co do tego przekonany. Ale w jakim celu tak bardzo si´ stara∏aÊ, abym si´
w tym utwierdzi∏? 

– Nie tylko ty. Chcia∏am, a˝eby równie˝ twoi czytelnicy, zestawiajàc fakty, byli w stanie zrozumieç. 
– Ale w jakim celu? 
– Kiedy jeden fakt bezsprzeczny si´ staje – wnioski z niego p∏ynàce pociàgnà za sobà kolejne. Wy-

dawaç si´ b´dà nieprawdopodobne, lecz nie dziw si´ im zbyt szybko, prosz´, W∏adimirze. 
– Jakie, na przyk∏ad nieprawdopodobne wnioski? 
– Wpierw odpowiedz na pytanie. Powiedz, jak ludzie, jak wi´kszoÊç ludzi uwa˝a: skàd w staro˝yt-

noÊci ludzkoÊç mia∏a tak przeogromnà wiedz´ z zakresu przyrody? 
– Jak to skàd? Je˝eli masz na myÊli recepty medycyny ludowej, to one, jak powszechnie wiadomo,

przekazywane by∏y z pokolenia na pokolenie. 
– Niech i tak b´dzie, przekazywano je w spadku. Ale musisz przyznaç, ˝e ka˝da z tysiàca recept

winna mieç swego pierwotnego autora. 
– Logicznie rzecz bioràc, oczywiÊcie, powinna mieç, lecz teraz autorstwo tych recept jest niemo˝li-

we do ustalenia. 
– Mo˝liwe! Wszelkà wiedz´ wielkiego stworzenia Stwórca da∏ wszystkim ludziom bez wyjàtku. Udo-

wodni´ to i tobie, W∏adimirze i wszystkim ludziom. Nie nazywaj od razu tego, co powiedzia∏am, niepraw-
dopodobnym. 
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– Spróbuj´, a ty mów. 
– Uwa˝a si´, ˝e pierwotnie cz∏owiek by∏ znacznie g∏upszy, ni˝ teraz. A to nie tak, W∏adimirze. Wie-

dza pierwszych ludzi by∏a pierwotnie Boskà wiedzà. 
– A jak˝e to, pierwotnie, Anastazjo? Bóg ró˝ne recepty z zio∏olecznictwa sam napisa∏? Historycy

twierdzà, ˝e ludzkoÊç przez wieki gromadzi∏a swojà wiedz´. 
– Lecz je˝eli do koƒca byç logicznym, to z takiego twierdzenia winien wyp∏ywaç inny wniosek. 
– Jaki? 
– Z tego wynika, jakoby cz∏owiek nie by∏ doskona∏ym stworzeniem Boga, lecz najbardziej u∏omnà

ze wszystkich istot ˝yjàcych na Ziemi. 
– Z czego to wynika? 
– Osàdê sam. Twój piesek wie, jakie zió∏ko czy êdêb∏o jakiej trawy ma zjeÊç, kiedy jakaÊ choroba

si´ do niego przyczepi. Kot te˝ to wie: biegnie do lasu, aby znaleêç potrzebne zió∏ko. A przecie˝ nikt im
nie pisa∏ recept. Pszczo∏a wie, jak z kwiatu zdobyç nektar. Jak plastry budowaç, przechowywaç w nich
miód, zbieraç py∏ek. I jak potomstwo wychowywaç. Je˝eli z ∏aƒcuszka wiedzy, danej pszczelej rodzinie,
usunàç chocia˝by jedno ogniwo – rodzina ta zginie. 

Ale pszczo∏y istniejà i dzisiaj. A to oznacza tylko jedno – wszelka wiedza zosta∏a im dana przez
Stwórc´ pierwotnie, w momencie stworzenia. I dlatego pszczo∏y nie wygin´∏y, ale ˝yjà ju˝ miliony lat i bu-
dujà swoje unikalne plastry tak˝e obecnie, tak jak w pierwszym mgnieniu stworzenia. I tak samo mrówki
budujà swoje kopce. I kwiatek z nastaniem Êwitu otwiera swoje p∏atki, jak pierwszego dnia stworzenia.
I jab∏onka i wiÊnia i grusza dok∏adnie wiedzà, jakiego soku ziemi potrzebujà, a˝eby wydaç swoje owoce.
Wszelka wiedza zosta∏a pierwotnie dana w chwili stworzenia, a cz∏owiek nie jest tu wyjàtkiem. 

– Tak. .. Nieprawdopodobne. Ca∏a logika rzeczywiÊcie prowadzi do takiego wniosku. A to oznacza...
Poczekaj, a gdzie zatem ta wiedza jest teraz? 

– Zachowana jest w ka˝dym cz∏owieku. A uzdrawiajàcà recept´ na esencj´ ka˝dy cz∏owiek jest
w stanie sobie skomponowaç z zió∏ samodzielnie. 

– Ale jak? 
– Wszak dana ona zosta∏a cz∏owiekowi przez Boga pierwotnie. Ona mo˝e wyleczyç cia∏o z mnó-

stwa chorób i przed∏u˝yç ˝ycie. Jest prosta do granic mo˝liwoÊci i jednoczeÊnie nie jest prosta. Swoim
umys∏em cz∏owiek winien jà sobie uÊwiadomiç. Zaczn´ od prehistorii. 

*          *          *

W cywilizacji epoki Wiedyzmu wszyscy ludzie ˝yli wiele ponad sto lat, a ich cia∏o nie zna∏o ˝adnych
chorób. Od˝ywiali si´ zgodnie z zaleceniami Boga. Nie na darmo, nie ot tak sobie, ale z sensem najwi´k-
szym Stwórca uczyni∏ tak, by zio∏a, warzywa i jagody i owoce dojrzewa∏y nie wszystkie od razu, ale jed-
ne po drugich, w ÊciÊle okreÊlonej kolejnoÊci. 

Jedne wczesnà wiosnà inne latem lub póênà jesienià. Czas ich dojrzewania okreÊlany by∏ przez ten
moment, w którym dany produkt móg∏ przysporzyç cz∏owiekowi najwi´cej korzyÊci zdrowotnych. Cz∏owiek
mieszkajàcy w swojej siedzibie, od˝ywiajàc si´ zgodnie z receptà Boga, nie móg∏ chorowaç. Czas przyj-
mowania i rodzaj po˝ywienia wyznaczy∏ mu Bóg. IloÊç jedzenia okreÊla∏ sam cz∏owiek, lecz nie drogà ro-
zumowà, lecz po prostu jad∏ ile chcia∏. A jego organizm z dok∏adnoÊcià co do grama okreÊla∏ niezb´dnà
iloÊç jedzenia. 

Jesienià w ka˝dej rodzinie robiono zapasy z jagód, roÊlin okopowych, zió∏, orzechów i grzybów. Zi-
mà w ka˝dej chacie na stole sta∏ pó∏misek. Na pó∏misku niewielkie kupki z letnich zapasów. Ka˝dy cz∏o-
nek rodziny by∏ zaj´ty swoimi sprawami, lecz je˝eli odczuwa∏ g∏ód czy pragnienie, to podchodzi∏ do sto∏u
i bez zastanowienia bra∏ niezb´dny produkt. Zauwa˝, W∏adimirze, bra∏ bez zastanowienia. Jego organizm
dok∏adnie wiedzia∏, jaki produkt jest niezb´dny i w jakiej iloÊci – zdolnoÊç ta zosta∏a dana ka˝demu przez
Boga. T´ zdolnoÊç mo˝na teraz o˝ywiç, a do tego celu niezb´dna jest tylko wiedza. 

Zaadaptowa∏am sposób od˝ywiania si´ w epoce Wiedyzmu dla dzisiejszych ludzi. Spróbuj ty inni
te˝ niech spróbujà. Wyglàda on tak. 

*          *          *
Cz∏owiek ˝yjàcy w nowoczesnym mieszkaniu musi nabyç niewielkà iloÊç, po sto lub dwieÊcie gra-
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mów wszystkich warzyw, owoców i jadalnych zió∏ rosnàcych w zamieszkiwanym przez niego regionie. 
Przed spo˝yciem tych produktów przez ca∏y dzieƒ nic nie jeÊç. Piç wod´ êródlanà, a w porze obia-

dowej wypiç szklank´ soku z czerwonego buraka. Po wypiciu buraczanego soku dobrze jest nie wycho-
dziç z domu. ˚o∏àdek i jelita zacznà si´ intensywnie oczyszczaç. 

Nast´pnego dnia, po obudzeniu si´ rano i odczuciu g∏odu, musi si´gnàç po jakieÊ warzywo, owoc
lub ziele, po∏o˝yç je na talerzyku, usiàÊç za sto∏em, uwa˝nie popatrzeç na le˝àcy na talerzyku produkt,
potem powàchaç go, polizaç i prze˝uwajàc bez poÊpiechu, zjeÊç. Dobrze by∏oby, gdyby w tym czasie by∏
w pokoju sam i odizolowa∏ si´ od odg∏osów sztucznego Êwiata. 

Uczucie g∏odu nie zniknie od spo˝ycia jednego produktu lub pojawi si´ ponownie po nied∏ugim cza-
sie. Wtedy trzeba wziàç jakiÊ inny produkt i zjeÊç go w taki sam sposób, jak pierwszy. 

Wszystkie nabyte produkty cz∏owiek powinien spróbowaç w dowolnej kolejnoÊci, lecz w niewielkich
odst´pach czasu. 

Poczucie g∏odu wyznaczy czas spo˝ycia kolejnego produktu. 
Spo˝ywanie to zaczynaç trzeba od rana. 
W ciàgu dnia cz∏owiek skosztuje wszystkich produktów wyst´pujàcych w regionie, gdzie mieszka.

Je˝eli ró˝norodnoÊç produktów b´dzie du˝a i jednego dnia nie wystarczy, nale˝y przed∏u˝yç takie od˝y-
wianie si´ na nast´pny dzieƒ. 

Ta procedura jest bardzo wa˝na. Pozwoli ona organizmom wielu ludzi zapoznaç si´ – byç mo˝e po
raz pierwszy w ˝yciu – ze smakiem i w∏aÊciwoÊciami produktu, okreÊli, do jakiego stopnia i w jakiej iloÊci
jest on niezb´dny cz∏owiekowi w danym momencie. 

Po tym, jak organizm pozna wszystkie artyku∏y, trzeba wziàç du˝y talerz, pokroiç ka˝de warzywo
na niewielkie plasterki i roz∏o˝yç na talerzu. Na ten sam lub na inny talerz po∏o˝yç tak˝e ma∏e p´czki zie-
leniny i jagód. ZawartoÊç talerza z produktami, które si´ szybko psujà, zalaç êródlanà wodà. 

Na stole jeszcze trzeba postawiç miód, py∏ek kwiatowy, olej z cedru i êródlanà wod´. Mo˝na si´ zaj-
mowaç si´ swoimi sprawami. Kiedy pojawi si´ uczucie g∏odu, mo˝na podejÊç do sto∏u i wziàç r´kà albo
drewnianà ∏y˝eczkà produkt, na który ma si´ ochot´ i go zjeÊç. 

Mo˝e si´ okazaç, ˝e jedne produkty b´dà zjedzone ca∏kowicie, a inne pozostanà nietkni´te. To
oznacza, ˝e twój osobisty, najmàdrzejszy lekarz, dietetyk, przydzielony tobie przez Stwórc´ – twój orga-
nizm wybra∏ dla ciebie to, co najpotrzebniejsze w danym momencie, a niepotrzebne tymczasem zostawi∏
nietkni´te. 

Nast´pnego dnia mo˝na nie stawiaç na stole tego, co nie zosta∏o zjedzone. Ale po kolejnych trzech
dniach na stole ponownie winien si´ znaleêç ca∏y asortyment produktów. Byç mo˝e teraz coÊ innego b´-
dzie organizmowi potrzebne. 

Stopniowo cz∏owiek b´dzie móg∏ okreÊliç, jakie artyku∏y mo˝na tymczasowo zupe∏nie wy∏àczyç
z menu, by nie obcià˝aç si´ niepotrzebnie ich nabywaniem. Lecz za jakiÊ czas i one mogà si´ okazaç or-
ganizmowi potrzebne, wi´c dlatego trzeba okresowo wystawiaç na stó∏ wszelki mo˝liwy asortyment. 

Wiem, cz∏owiekowi ˝yjàcemu w waszym Êwiecie cz´sto przychodzi opuszczaç swoje mieszkanie,
lecz równie˝ w takim wypadku mo˝na si´ przystosowaç. Na przyk∏ad nabyç lub zrobiç torebk´ z kory
brzozowej i w∏o˝yç do niej cz´Êç jedzenia stojàcego na stole. Organizm wybierze to, co niezb´dne. 

Je˝eli trzeba dokàdÊ wyjechaç na d∏ugo, to w nowym miejscu tak˝e nale˝y zaczàç zaznajamianie
si´ organizmu z produktami wyst´pujàcymi na nowym terytorium, poniewa˝ mimo jednakowych nazw,
mogà wystàpiç mi´dzy nimi ró˝nice smakowe. 

W tym sposobie od˝ywiania si´ zrozumieç trzeba rzecz najwa˝niejszà, W∏adimirze. Nie tylko
wszystkim zwierz´tom zosta∏a dana zdolnoÊç okreÊlania, jakie niezb´dne dla nich produkty z najwi´k-
szym po˝ytkiem dla organizmu oraz w jakiej iloÊci i w jakim czasie nale˝y spo˝ywaç. Taka wiedza jest
tak˝e w ka˝dym cz∏owieku. 

Nasz syn wymyÊli∏ wszystko prawid∏owo: ˝eby zrobiç dla ciebie leczniczà esencj´ z rosnàcych w taj-
dze zió∏, zaczà∏ Êledziç sobola. Lecz gdybyÊ ty sam zna∏ smak êdêb∏a kaêdego ziela, to twój organizm
znacznie dok∏adniej ni˝ soból by∏by w stanie dobraç niezb´dne zio∏a. Kiedy wrócisz do swojego miesz-
kania, daj organizmowi mo˝liwoÊç poznania smaku tych produktów, które ∏atwo nabyç. Nie mieszaj ich
ze sobà i nie sól, bo twój organizm nie b´dzie móg∏ okreÊliç wartoÊci i znaczenia produktów. 

*          *          *
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Sposób, dzi´ki któremu ka˝dy cz∏owiek mo˝e sam dla siebie skomponowaç diet´ lub recept´ lecz-
niczego od˝ywiania si´, wyda∏ mi si´ bardzo oryginalny i logiczny. OczywiÊcie, u ró˝nych ludzi potrzeby
organizmu co do iloÊci i asortymentu produktów nie mogà byç jednakowe. Nie mo˝e wi´c istnieç stan-
dardowa, jedna dla wszystkich recepta lub dieta. Dzi´ki sposobowi zaproponowanemu przez Anastazj´
ka˝dy cz∏owiek mo˝e zestawiç dla siebie indywidualnà diet´, maksymalnie dok∏adnà i po˝ytecznà. Wy-
glàda na to, ˝e wymyÊlone przez ludzkoÊç recepty nie zawsze sà korzystne dla zdrowia. Sà one szyb-
sze do uzyskania pod wzgl´dem technologicznym oraz korzystne dla producentów i organizatorów no-
woczesnego przemys∏u. Na przyk∏ad McDonald's jedna z najpot´˝niejszych i najbardziej wp∏ywowych,
jak równie˝ szeroko znanych na ca∏ym Êwiecie korporacji – zach´ca ca∏y Êwiat do jedzenia takich samych
hamburgerów, jak i cheeseburgerów, z frytkami w torebkach, dopasowujàc wszystkich ludzi do jednego
standardu. Dla producenta taki uk∏ad jest niewàtpliwie bardzo wygodny – jednakowe artyku∏y, jednako-
we wyposa˝enie i technologia przygotowania. Jak˝e daleka jest ta jednakowoÊç od naturalnego sposo-
bu od˝ywiania si´ i jednoczeÊnie szkodliwa. Coraz wi´cej ludzi na ca∏ej planecie to rozumie. 

Âroda l6 paêdziernika 2002 roku sta∏a si´ oficjalnym corocznym dniem protestu przeciw McDonal-
dowi (Âwiatowy Dzieƒ ˚ywnoÊci ONZ) protestu przeciw popularyzowaniu odpadków w postaci jedzenia,
wykorzystaniu agresywnej reklamy zorientowanej na dzieci, okrutnej eksploatacji pracowników, nieetycz-
nemu stosunkowi do zwierzàt, niszczenia otaczajàcego Êrodowiska, przeciw panowaniu Êwiatowej kor-
poracji nad ˝yciem nas wszystkich. 

McDonald's coraz powszechniej traktowany jest przez szerokie kr´gi protestujàcych na ca∏ym Êwie-
cie jak symbol nowoczesnego kapitalizmu. Wsz´dzie toczà si´ jeden za drugim procesy sàdowe przeciw
amerykaƒskim korporacjom, handlujàcym "jedzeniem z odpadków": McDonaldowi, Kentucky Fried Chic-
ken (KFC), Burger King i Wendi's – w imieniu milionów nabywców, wprowadzonych w b∏àd przez meto-
dyczne i nieetyczne promowanie szkodliwych dla zdrowia produktów' spo˝ywczych i wskutek tego cier-
piàcych na oty∏oÊç, choroby sercowe i ró˝ne inne powa˝ne problemy ze zdrowiem. RoÊnie zatroskanie,
wsz´dzie w Europie i USA, w zwiàzku z zagro˝eniem dla zdrowia ludzi, spowodowanym chorobami by-
d∏a rogatego (takimi jak na przyk∏ad choroba wÊciek∏ych krów) i wykorzystaniem genetycznie modyfiko-
wanych pasz dla zwierzàt, jak równie˝ w∏aÊciwie genetycznie modyfikowanych produktów (ziemniaki, ku-
kurydza) i ich elementów w innych artyku∏ach (czekolada, wyroby cukiernicze). 

Ale czy tylko system od˝ywiania si´ powstaje dla dogodzenia czyjejÊ ch´ci zysku? Jak wyglàdajà
sprawy zwiàzane ze wspó∏czesnymi strukturami paƒstwowymi? 

Oto, na przyk∏ad, nowoczesne demokratyczne spo∏eczeƒstwo – czy jest ono a˝ tak idealne dla ˝y-
cia ludzi? Ju˝ bardzo mnie zaciekawi∏o, co o tym myÊli Anastazja. 

– Powiedz, Anastazjo, czy je˝eli ktoÊ dla w∏asnej korzyÊci i ze szkodà dla wielu ludzi by∏ w stanie
stworzyç system od˝ywiania si´, to czy nie móg∏ tak˝e dla w∏asnej korzyÊci wymyÊliç ustroju spo∏eczne-
go? 

– OczywiÊcie móg∏. Zastanów si´, W∏adimirze: mijajà stulecia, zmieniajà si´ nazwy struktur spo∏ecz-
nych, lecz sedno jest to samo wykorzystywanie ludzi.

– No, niezupe∏nie to samo. Na przyk∏ad wczeÊniej by∏ ustrój niewolniczy, a teraz – demokracja. My-
Êl´, ˝e w demokracji wykorzystywanie ludzi jest o wiele mniejsze ni˝ w czasach niewolnictwa. 

– JeÊli chcesz, W∏adimirze, poka˝´ ci obraz z przesz∏oÊci i opowiem przypowieÊç. 
– Chc´. 
– Patrz. 

DEMON KRATOS 

Niewolnicy szli powoli jeden za drugim, a ka˝dy niós∏ oszlifowany kamieƒ. Czterech szeregów, ka˝-
dy o d∏ugoÊci pó∏tora kilometra, z kamienio∏omów do miejsca, gdzie zacz´to budow´ miasta-twierdzy, pil-
nowali stra˝nicy. Na dziesi´ciu niewolników przypada∏ jeden uzbrojony wojownik-stra˝nik. Obok idàcych
niewolników, na szczycie trzynastometrowej, zbudowanej z oszlifowanych kamieni ludzkimi r´kami góry,
siedzia∏ Kratos – jeden z naczelnych kap∏anów; w ciàgu czterech miesi´cy w milczeniu obserwowa∏ to,
co si´ dzia∏o. Nikt go nie odciàga∏, nikt nawet spojrzeniem nie Êmia∏ przerwaç jego rozmyÊlaƒ. Niewolni-
cy i stra˝e traktowali sztucznà gór´ z tronem na szczycie jako nieod∏àcznà cz´Êç krajobrazu. A na cz∏o-
wieka – to siedzàcego nieruchomo na tronie, to przechadzajàcego si´ po placu na szczycie góry – ju˝
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nikt nie zwraca∏ uwagi. Kratos postawi∏ przed sobà zadanie: zreorganizowaç paƒstwo, na tysiàclecie
umocniç w∏adz´ kap∏anów, podporzàdkowaç im wszystkich ludzi na Ziemi, czyniàc z nich – ∏àcznie
z w∏adcami paƒstw – kap∏aƒskich niewolników. 

*          *          *

Pewnego razu Kratos zszed∏ na dó∏, pozostawiwszy na tronie swojego sobowtóra. Kap∏an zmieni∏
odzie˝, zdjà∏ peruk´. Nakaza∏ naczelnikowi stra˝y, aby go zaku∏ w ∏aƒcuch jak prostego niewolnika i po-
stawi∏ w szeregu za m∏odym i silnym niewolnikiem imieniem Nard.

Wpatrujàc si´ w twarze niewolników, Kratos zauwa˝y∏, ˝e ten m∏ody cz∏owiek ma spojrzenie docie-
kliwe i krytyczne, a nie b∏´dne lub oboj´tne jak wielu. Twarz Narda by∏a to skupiona i zamyÊlona, to wzru-
szona. ..znaczy to, ˝e nosi on w sobie jakiÊ swój plan – zrozumia∏ kap∏an, lecz cbcia∏ si´ przekonaç, jak
dalece trafna by∏a jego obserwacja. 

Przez dwa dni Kratos Êledzi∏ Narda, w milczeniu taszczy∏ kamienie, siedzia∏ przy nim w czasie po-
si∏ku i spa∏ obok na pryczy. Trzeciej nocy, gdy tylko pad∏a komenda "Spaç!", Kratos obróci∏ si´ do m∏ode-
go niewolnika i szeptem pe∏nym goryczy i rozpaczy wypowiedzia∏ nie wiadomo do kogo skierowane py-
tanie: "Czy˝ tak ju˝ b´dzie przez ca∏à reszt´ ˝ycia?". 

Kap∏an zobaczy∏: m∏ody niewolnik drgnà∏ i natychmiast odwróci∏ si´ twarzà do niego, jego oczy
b∏yszcza∏y. Migota∏y nawet przy md∏ym Êwietle pochodni du˝ego baraku. 

– To nie b´dzie trwaç d∏ugo. Ja obmyÊlam plan. I ty, staruszku, te˝ mo˝esz w nim uczestniczyç –
wyszepta∏ m∏ody niewolnik. 

– Jaki plan? – oboj´tnie i z westchnieniem zapyta∏ kap∏an. 
Nard goràco i z przekonaniem zaczà∏ objaÊniaç: 
– I ty, staruszku i ja i my wszyscy wkrótce b´dziemy wolnymi ludêmi, a nie niewolnikami. Policz,

staruszku: na ka˝dych dziesi´ciu niewolników przypada jeden stra˝nik. A pi´tnastu niewolnic, które przy-
gotowujà po˝ywienie, szyjà odzie˝, te˝ pilnuje jeden stra˝nik. Je˝eli o umówionej godzinie wszyscy rzu-
cimy si´ na stra˝e, to pokonamy je. Niech stra˝nicy b´dà uzbrojeni, a my zakuci w ∏aƒcuchy. Nas dzie-
si´ciu na ka˝dego, a ∏aƒcuchy te˝ mo˝na wykorzystywaç jak broƒ, podstawiajàc je pod uderzenie mie-
cza. Rozbroimy wszystkich stra˝ników, zwià˝emy ich i przejmiemy broƒ. 

– Ach, m∏odzieƒcze – znów westchnà∏ Kratos i na pozór oboj´tnie powiedzia∏: – Twój plan jest nie-
przemyÊlany: stra˝ników, którzy nas obserwujà, mo˝na rozbroiç, lecz wkrótce w∏adca przyÊle nowych,
byç mo˝e nawet ca∏à armi´ i zabije zbuntowanych niewolników. 

– Ja i o tym pomyÊla∏em, staruszku. Trzeba wybraç taki czas, kiedy nie b´dzie armii. I ten czas nad-
chodzi. My widzimy, jak przygotowujà armi´ do wymarszu. Szykujà prowiant na trzy miesiàce drogi, a to
znaczy, ˝e za trzy miesiàce armia dotrze w wyznaczone miejsce i podejmie walk´. W bitwie os∏abnie,
lecz zwyci´˝y, pojmie wielu nowych niewolników. Dla nich ju˝ buduje si´ nowe baraki. PowinniÊmy za-
czàç rozbrajaç stra˝, gdy tylko armia naszego w∏adcy rozpocznie bitw´ z innà armià. Goƒcy b´dà potrze-
bowaç miesiàca, aby dostarczyç wiadomoÊç o koniecznoÊci natychmiastowego powrotu. Os∏abiona ar-
mia b´dzie wracaç przez co najmniej trzy miesiàce. W ciàgu czterech miesi´cy b´dziemy w stanie przy-
gotowaç si´ do spotkania. Nas b´dzie nie mniej ni˝ ˝o∏nierzy w armii. Pochwyceni niewolnicy zechcà byç
z nami, kiedy zobaczà, co si´ wydarzy∏o. Ja wszystko zaplanowa∏em jak nale˝y, staruszku. 

– Tak, m∏odzieƒcze, ty ze swym planem i ze swoimi myÊlami mo˝esz stra˝ników rozbroiç i odnieÊç
zwyci´stwo nad armià – odpowiedzia∏ kap∏an ju˝ nieco bardziej o˝ywiony i doda∏: – Lecz co potem za-
cznà robiç niewolnicy i co b´dzie z w∏adcami, stra˝nikami i ˝o∏nierzami? 

– O tym niewiele myÊla∏em. I na razie przychodzi mi do g∏owy jedno: wszyscy, którzy byli niewolni-
kami, stanà si´ ludêmi wolnymi. W szyscy zaÊ, którzy dzisiaj nie sà niewolnikami, b´dà nimi – jakby g∏o-
Êno myÊlàc, nie do koƒca pewien odpowiedzia∏ Nard. 

– A kap∏anów? Powiedz mi m∏odzieƒcze, kap∏anów zaliczysz do niewolników czy do ludzi wolnych,
kiedy zwyci´˝ysz? 

– Kap∏anów? O tym te˝ nie myÊla∏em. Lecz teraz proponuj´: niech kap∏ani zostanà, jak sà. S∏ucha-
jà ich niewolnicy, w∏adcy. Choç trudno ich niekiedy zrozumieç, to jednak myÊl´, ˝e sà nieszkodliwi. Niech
opowiadajà o bogach, a my sami i tak wiemy, jak lepiej prze˝yç swoje ˝ycie. 

– Jak lepiej – to dobrze – odpowiedzia∏ kap∏an i uda∏, ˝e strasznie chce mu si´ spaç. 

28



Ale Kratos tej nocy nie spa∏. RozmyÊla∏. "OczywiÊcie – myÊla∏, najproÊciej o spisku powiadomiç
w∏adc´ i schwycà m∏odzieƒca-niewolnika, on ewidentnie by∏ g∏ównym inspiratorem. Lecz to nie rozwià˝e
problemu. Ch´ç oswobodzenia si´ zawsze w niewolnikach b´dzie tkwiç. Pojawià si´ nowi przywódcy, b´-
dà opracowywaç nowe plany, a skoro tak – g∏ówna groêba dla paƒstwa zawsze b´dzie istnieç w jego
wn´trzu". 

Przed Kratosem sta∏o zadanie: opracowaç plan zniewolenia ca∏ego Êwiata. On rozumia∏: nie uda si´
osiàgnàç celu tylko za pomocà fizycznej przemocy. Niezb´dne jest psychologiczne oddzia∏ywanie na
ka˝dego cz∏owieka, na ca∏e narody. Trzeba transformowaç ludzkà myÊl, wmówiç ka˝demu, ˝e niewolnic-
two jest najwy˝szym dobrem. Trzeba uruchomiç samorzutnie rozwijajàcy si´ program, który b´dzie dez-
orientowaç ca∏e narody w przestrzeni, czasie i poj´ciach. A co najwa˝niejsze – w adekwatnej percepcji
rzeczywistoÊci. MyÊl Kratosa pracowa∏a coraz szybciej, przesta∏ odczuwaç cia∏o, ci´˝kie kajdany na r´-
kach i nogach. I nagle, jak przeb∏ysk b∏yskawicy, powsta∏ program. Jeszcze nie uszczegó∏owiony i nie do
wyt∏umaczenia, lecz ju˝ odczuwalny i palàcy ogromnà skalà swego zasi´gu! Kratos poczu∏ si´ samow∏ad-
czym panem Êwiata. 

Kap∏an le˝a∏ na pryczy zakuty w kajdany i sam si´ sobà zachwyca∏: "Jutro rano, kiedy poprowadzà
wszystkich do pracy, dam umowny znak i naczelnik ochrony naka˝e wyprowadziç mnie z szeregu nie-
wolników, zdjàç kajdany. Uszczegó∏owi´ swój program, powiem kilka s∏ów i Êwiat zacznie si´ zamieniaç.
Niewiarygodne! Raptem kilka s∏ów – i ca∏y Êwiat podporzàdkuje si´ mnie, mojej myÊli. Bóg rzeczywiÊcie
da∏ cz∏owiekowi si∏´, która nie ma sobie równej we WszechÊwiecie, ta si∏a – to ludzka myÊl. Ona tworzy
s∏owa i zmienia bieg historii. 

Sytuacja u∏o˝y∏a si´ nadzwyczaj pomyÊlnie. Niewolnicy przygotowali plan powstania. Plan ten jest
racjonalny i najwyraêniej mo˝e doprowadziç do pozytywnego dla nich rezultatu przejÊciowego. Lecz ja za
pomocà zaledwie kilku zdaƒ zmusz´ nie tylko ich, lecz równie˝ potomków dzisiejszych niewolników,
a i w∏adców ziemskich do bycia niewolnikami przez nadchodzàce tysiàc lat". 

Rankiem na znak Kratosa naczelnik ochrony zdjà∏ zeƒ kajdany. I ju˝ nast´pnego dnia na jego plac
obserwacyjny zosta∏o zaproszonych pozosta∏ych pi´ciu kap∏anów i faraon. Kratos zaczà∏ swojà mow´ do
zebranych: 

– To, co teraz us∏yszycie, nie powinno byç przez nikogo zapisane ani przekazane dalej. Woko∏o nas
nie ma Êcian i moich s∏ów nie us∏yszy nikt poza wami. WymyÊli∏em sposób zamienienia wszystkich ludzi
˝yjàcych na Ziemi w niewolników naszego faraona. Nie mo˝na tego uczyniç nawet przy pomocy niezli-
czonych wojsk i wyczerpujàcych wojen. Lecz ja to uczyni´ kilkoma zdaniami. Minà w sumie dwa dni od
ich wypowiedzenia, a przekonacie si´, jak Êwiat zacznie si´ zmieniaç. Patrzcie: na dole d∏ugie szeregi
zakutych w ∏aƒcuchy niewolników niosà po jednym kamieniu. Pilnuje ich mnóstwo ˝o∏nierzy. Im wi´cej
niewolników, tym lepiej dla paƒstwa – tak zawsze uwa˝aliÊmy. Ale im wi´cej niewolników, tym bardziej
trzeba obawiaç si´ ich buntu. Wzmacniamy stra˝e. Musimy dobrze karmiç swoich niewolników, bo ina-
czej nie b´dà mogli wykonywaç ci´˝kiej fizycznej pracy. Lecz oni tak czy inaczej sà leniwi i sk∏onni do
buntu. Patrzcie, jak wolno si´ poruszajà si´, a rozleniwiona stra˝ nie pop´dza ich kaƒczugami i nie bije
nawet zdrowych i silnych niewolników. Ale oni zacznà si´ poruszaç o wiele szybciej. I nie b´dzie im po-
trzebna stra˝. Stra˝nicy te˝ stanà si´ niewolnikami. Dokonaç czegoÊ podobnego mo˝na w nast´pujàcy
sposób. Niech dzisiaj przed zachodem heroldowie rozniosà dekret faraona, w którym b´dzie powiedzia-
ne: 

"Z nastaniem Êwitu nowego dnia wszystkich niewolnikom darowana zostaje ca∏kowita wolnoÊç. Za
ka˝dy kamieƒ dostarczony do miasta wolny cz∏owiek b´dzie otrzymywaç jednà monet´. Monety mo˝na
zamieniç na jedzenie, odzie˝, mieszkanie, pa∏ac w mieÊcie czy samo miasto. Odtàd jesteÊcie wolnymi
ludêmi". 

Kiedy kap∏ani uÊwiadomili sobie, co mówi Kratos, jeden z nich, najstarszy wiekiem, powiedzia∏: 
– JesteÊ demonem, Kratosie. To, co jest twoim zamys∏em, spowije demonizmem mnóstwo ziem-

skich narodów. 
– Niech b´d´ demonem, a to, co jest moim zamys∏em, niech ludzie w przysz∏oÊci demokracjà na-

zywajà. 

*          *          *
Dekret zosta∏ niewolnikom og∏oszony o zachodzie, wprawi∏o ich to w zdumienie, a wielu nie spa∏o
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w nocy, obmyÊlajàc nowe, szcz´Êliwe ˝ycie. 
Rankiem nast´pnego dnia kap∏ani i faraon ponownie weszli na plac na szczycie sztucznej góry. Ob-

raz, który pojawi∏ si´ przed ich oczyma, porusza∏ wyobraêni´. Tysiàce ludzi, by∏ych niewolników, na wy-
Êcigi ciàgn´∏y te same kamienie, co wczeÊniej. Zalewajàc si´ potem, wielu .,," nios∏o po dwa kamiene. In-
ni, którzy mieli po jednym, biegli, zostawiajàc za sobà unoszàcy si´ kurz. Niektórzy stra˝nicy te˝ ciàgn´-
li kamienie. Ludzie, którzy uwa˝ali siebie za wolnych – wszak zdj´to z nich kajdany – dà˝yli do zdobycia
jak najwi´kszej iloÊci upragnionych monet, aby zbudowaç swoje szcz´Êliwe ˝ycie.

Kratos jeszcze kilka miesi´cy sp´dzi∏ na swoim placu, z satysfakcjà obserwujàc to, co si´ dzieje
na dole. A zmiany by∏y kolosalne. Cz´Êç niewolników po∏àczy∏a si´ w niewielkie grupy, zbudowa∏a wóz-
ki i na∏adowawszy kamieniami do samej góry, pcha∏a je, oblewajàc si´ potem. 

"Oni wymyÊlà jeszcze wiele urzàdzeƒ – z satysfakcjà myÊla∏ po cichu Kratos – ot i ju˝ us∏ugi we-
wn´trzne si´ pojawi∏y: roznosiciele wody i po˝ywienia. Niektórzy niewolnicy jedli wprost w biegu, nie
chcàc traciç czasu na drog´ do baraku, aby spo˝yç posi∏ek i p∏acili przynoszàcym otrzymywanymi mone-
tami. Wiadomo, ˝e i lekarze pojawili si´ wÊród nich: w biegu wr´cz udzielajàc pomocy poszkodowanym
i te˝ za monety. Wybrano te˝ kierujàcych ruchem. Wkrótce wybiorà sobie naczelników, s´dziów. Niech
wybierajà: oni przecie˝ b´dà si´ uwa˝aç za wolnych, a istota rzeczy nie uleg∏a zmianie, oni jak dawniej
targajà kamienie... . 

I p´dzà tak przez tysiàclecia – w tumanach kurzu, oblewajàc si´ potem, taszczàc ci´˝kie kamienie.
Tak˝e i dzisiaj potomkowie tych niewolników wcià˝ tak gnajà bez sensu. . . 

*          *          *
– Pewnie masz na myÊli prostych robotników, Anastazjo? Chyba mo˝na si´ z tym zgodziç. Ale do

kategorii niewolników nie mo˝na zaliczyç kierowników przedsi´biorstw, urz´dników, przedsi´biorców. 
– Widzisz mi´dzy nimi ró˝nic´, W∏adimirze, wi´c okreÊl, na czym ona polega? 
– Na tym, ˝e jedni pracujà, taszczà kamienie jak niewolnicy. Inni kierujà taszczeniem, a wspó∏cze-

Ênie – procesem produkcyjnym. 
– Ale kierowanie przecie˝ te˝ jest pracà i to cz´stokroç bardziej skomplikowanà ni˝ przenoszenie

przez niewolnika kamieni. 
– Ogólnie – tak, przedsi´biorcy muszà myÊleç nieco wi´cej. Ich myÊl jest zaj´ta pracà od rana do

wieczora. Co w takim razie z faraonem, prezydentem i kanclerzem – to oni te˝ niewolnicy? 
– Owszem, tak. Niewolnikami stali si´ równie˝ kap∏ani, którzy dokonali tych fatalnych czynów. 
– Lecz je˝eli sà niewolnicy, powinni byli te˝ byç panowie niewolników. Kim sà, skoro nawet kap∏a-

nów do nich nie zaliczasz? 
– W∏adcà niewolników jest sztuczny Êwiat stworzony przez ludzi. Stra˝nicy zaÊ siedzà u wi´kszo-

Êci ludzi wewnàtrz i ch∏oszczà ich kaƒczugami, zmuszajàc do zarabiania monet. 
– Obraz ˝a∏osny i bez wyjÊcia – na to wyglàda. W ciàgu minionych tysiàcleci powstawa∏y i gin´∏y

ca∏e imperia, zmienia∏y si´ religie, prawa, a w rzeczy samej nic si´ nie zmieni∏o: cz∏owiek tak jak by∏ nie-
wolnikiem, tak i nim pozosta∏. Czy˝by takiej sytuacji nie mo˝na by∏o naprawiç? 

– Mo˝na. 
– Jak? I kto jest zdolny to zrobiç? 
– Obraz. – Co to znaczy "obraz"? Jaki? 
– Taki obraz, który b´dzie przedstawia∏ innà sytuacj´. Sam pomyÊl, W∏adimirze, ci ludzie, którzy za

poÊrednictwem pieni´dzy rzàdzà dzisiaj Êwiatem, uwa˝ajà, ˝e szcz´Êcie cz∏owiekowi mo˝e daç tylko w∏a-
dza i pieniàdze. I wi´kszoÊç ludzi, starajàcych si´ zarabiaç monety, utwierdza ich w tym przekonaniu.
Jednak cz´sto, bardzo cz´sto zwyci´zcy bezsensownego wyÊcigu cierpià. Zdobywajà iluzoryczne szczy-
ty i wyraêniej ni˝ inni odczuwajà ca∏y bezsens swojego ˝ycia. Poka˝´ ci obrazek z przysz∏oÊci, a ty go
opisz, niech stanie si´ rzeczywistoÊcià. 

MILIARDER 

Miliarder John Heitzman umiera∏ na czterdziestym pierwszym pi´trze swojego biurowca. Ca∏e pi´-
tro by∏o urzàdzone jako jego apartamenty. Dwie sypialnie, sala gimnastyczna, basen, pokój goÊcinny,
dwa gabinety do pracy sta∏y si´ jego przystanià na ostatnie trzy lata. W tym czasie ani razu nie opuÊci∏
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swoich apartamentów. Ani razu nie zjecha∏ ekspresowà windà do jednego z pomieszczeƒ, gdzie praco-
wali pracownicy jego finansowo-przemys∏owego imperium. Ani razu nie wszed∏ na dach, gdzie sta∏ jego
helikopter, a za∏oga nieustannie czuwa∏a w pogotowiu, gotowa spe∏niç polecenia gospodarza – gospo-
darz jednak przez ostatnie trzy lata nie pojawi∏ si´ ani razu. 

John Heitzman trzy razy w tygodniu przyjmowa∏ w jednym ze swoich roboczych gabinetów tylko
czterech najbli˝szych asystentów. Na krótkich, trwajàcych nie d∏u˝ej ni˝ czterdzieÊci minut naradach bez
szczególnego zainteresowania wys∏uchiwa∏ ich referatów, czasem dawa∏ krótkie wskazówki. Zarzàdzenia
miliardera nie podlega∏y dyskusji, wykonywane by∏y bezwzgl´dnie i szybko. Finansowy stan imperium,
którego jedynow∏adcà by∏ John Heitzman, powi´ksza∏o si´ rokrocznie o l6,5 procent. A przez ostatnie pó∏
roku, kiedy Heitzman ca∏kiem zaprzesta∏ nawet przeprowadzania jakichkolwiek narad, zysk si´ nie
zmniejsza∏. Stworzony przez niego i pozostawiony mechanizm zarzàdzania dzia∏a∏ bez zarzutu. 

Nikt nie wiedzia∏ o faktycznym stanie majàtku miliardera. Jego nazwiska prawie nie wspominano
w prasie. Heitzman ÊciÊle przestrzega∏ zasady: "O pieniàdzach si´ nie mówi". 

Jeszcze ojciec poucza∏ m∏odego Heitzmana: "Niech ci parweniusze od polityki przemykajà na ekra-
nach telewizorów i na ∏amach prasy. Niech prezydenci i gubernatorzy rozmawiajà z narodem, dajàc za-
pewnienia szcz´Êliwego ˝ycia. Niech znani miliarderzy je˝d˝à limuzynà w towarzystwie ochrony. Ty,
Johnny, tego wszystkiego robiç nie powinieneÊ. WinieneÊ zawsze byç w cieniu i za pomocà swojej w∏a-
dzy, w∏adzy pieni´dzy, sterowaç rzàdami i prezydentami, miliarderami i ubogimi ró˝nych krajów. Ale oni
nie powinni si´ domyÊlaç, kto nimi kieruje. 

Schemat jest prosty do granic mo˝liwoÊci. To ja stworzy∏em fundusz walutowy, do którego nale˝y
wielu w∏aÊcicieli oszcz´dnoÊci. W rzeczywistoÊci pod ró˝nymi nazwiskami znajduje si´ tam siedemdzie-
siàt procent mojego kapita∏u. Na zewnàtrz, dla t´pego t∏umu, fundusz zosta∏ stworzony dla wspierania
krajów rozwijajàcych si´. Faktycznie zaÊ stworzy∏em go jako mechanizm gromadzenia daniny z wszyst-
kich krajów. 

Oto przyk∏ad. Zaczyna si´ konflikt zbrojny mi´dzy dwoma krajami. Jednemu z nich, a cz´Êciej oby-
dwu, potrzebne sà pieniàdze. Niech biorà, oddawaç b´dà z procentami. W jakimÊ kraju majà miejsce
wstrzàsy spo∏eczne i znów potrzebne sà pieniàdze – niech biorà, oddawaç b´dà z procentami. Dwie si-
∏y polityczne wkraczajà w konflikt o w∏adz´, jedna z nich otrzyma za poÊrednictwem naszych agentów
pieniàdze i znów oddawaç b´dà z procentami. Sama tylko Rosja p∏aci nam rokrocznie trzy miliardy dola-
rów". 

Dwudziestoletni John Heitzman szczególnie lubi∏ kontakt z ojcem. Pewnego razu ojciec, wczeÊniej
zawsze srogi i ma∏o komunikatywny, zawo∏a∏ go do swojego gabinetu, kaza∏ si´ usadowiç w fotelu przy
kominku, sam nala∏ do fili˝anki ulubionej przez Johna kawy ze Êmietankà i z prawdziwym zainteresowa-
niem zapyta∏: 

– Czy podoba ci si´ studiowanie na uniwersytecie, John? 
– Nie zawsze jest dla mnie interesujàce, tato. Wydaje mi si´, ˝e profesorowie niezupe∏nie jasno

i zrozumiale objaÊniajà prawa ekonomiiszczerze odpowiedzia∏ John. 
– Dobrze. Dok∏adnie to okreÊli∏eÊ. Lecz dok∏adniej mo˝na powiedzieç tak: nowoczesna profesura

nie mo˝e objaÊniç praw ekonomii, poniewa˝ nie ma o nich poj´cia. Oni uwa˝ajà, jakoby ekonomia by∏a
udzia∏em ekonomistów. Ale tak nie jest. Âwiatowà ekonomià kierujà psychologowie, filozofowieÂwiatowà ekonomià kierujà psychologowie, filozofowie
ii graczegracze. 

Kiedy skoƒczy∏em dwadzieÊcia lat, mój ojciec, a twój dziadek, John, wprowadzi∏ mnie w tajniki pro-
cesu zarzàdzania. Ty te˝ ju˝ masz dwadzieÊcia lat, John i uwa˝am, ˝e jesteÊ godny przekazania tej wie-
dzy. 

– Dzi´kuj´, ojcze – odpowiedzia∏ John. W taki oto sposób poprzez rozmowy przy kominku zacz´∏a
si´ nauka innych ni˝ na uniwersytecie praw ekonomii. Ojciec uczy∏ swojego syna osobliwà metodà. Ca-
∏a nauka opiera∏a si´ na poufnych rozmowach, w atmosferze ˝yczliwoÊci, z przyk∏adami i elementami za-
bawy. Wiedza, którà odkrywa∏ przed Johnem ojciec, by∏a niewiarygodna i oczywiÊcie na ˝adnym, nawet
najbardziej presti˝owym uniwersytecie Êwiata nie sposób jà by∏o uzyskaç. 

– Powiedz, John – pyta∏ ojciec – wiadomo tobie ilu bogatych ludzi jest w naszym kraju? Albo na
Êwiecie? 

– Ich nazwiska, w kolejnoÊci uzale˝nionej od wielkoÊci majàtku, publikowane sà w czasopismach
biznesowych – spokojnie odpowiedzia∏ John. 
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– A zatem na którym my jesteÊmy miejscu w tych spisach? 
Po raz pierwszy ojciec nie powiedzia∏ "ja", lecz "my". Oznacza to, ˝e b´dzie ju˝ uwa˝aç Johna tak-

˝e za w∏aÊciciela. John, chocia˝ nie chcia∏ martwiç ojca, jednak odpowiedzia∏: 
– Twojego nazwiska, ojcze, nie ma w tych spisach. 
– Tak. Masz racj´. Nie ma. Chocia˝ suma naszego tylko rocznego zysku przewy˝sza ca∏y majàtek

wielu spoÊród figurujàcych w tym spisie. A nazwiska nie ma dlatego, ˝e portfela nie wolno czyniç prze-
zroczystym. Wiele osób figurujàcych w tym spisie pracuje bezpoÊrednio bàdê poÊrednio na nasze impe-
rium, na twoje i moje, synku. 

– Tato, ty z pewnoÊcià jesteÊ geniuszem ekonomii. Nawet w g∏owie si´ nie mieÊci, jak mo˝na by∏o
bez jakiejkolwiek zbrojnej ingerencji zmusiç takie ogromne, imperium do rokrocznego p∏acenia nam da-
niny? Uda∏o ci si´ opracowaç tak wspania∏à ekonomicznà operacj´. 

Heitzman starszy wzià∏ szczypce kominkowe, poruszy∏ polana, potem w milczeniu nala∏ do kielisz-
ka sobie i synowi lekkiego wina. Upi∏ ma∏y ∏yk i dopiero po tym zaczà∏ mówiç: 

– Ja nie opracowywa∏em w ogóle ˝adnej operacji. Kapita∏, który kontroluj´, pozwala tylko nakazy-
waç – wykonujà inni. Wielu analityków, geniuszy rzàdów ró˝nych krajów i prezydentów by∏oby wielce za-
dziwionych, dowiedziawszy si´, ˝e obecna sytuacja ich krajów zale˝y nie od ich dzia∏alnoÊci, ale od mo-
jego ˝yczenia. 

Centra kszta∏towania wizerunku politycznego instytuty ekonomii instytuty analityczne, struktury rzà-
dowe wielu krajów nie zdajà sobie sprawy, ˝e pracujà ÊciÊle w kierunkach opracowanych przez niewiel-
kie pod wzgl´dem liczebnoÊci wydzia∏y. Na przyk∏ad ca∏a polityka spo∏eczno-gospodarcza, doktryna woj-
skowa Rosji jest okreÊlona i kontrolowana przez jeden wydzia∏, sk∏adajàcy si´ z czterech psychologów.
Ka˝dy z nich ma po czterech sekretarzy. ˚aden z nich nie wie o dzia∏alnoÊci pozosta∏ych. 

Poka˝´ ci, jak przebiega zarzàdzanie, a jest ono dosyç proste. Ale na poczàtku, John, powinieneÊ
zrozumieç prawdziwe prawa ekonomii, o których nie powie ci nigdy uniwersytecka profesura. Ona po pro-
stu nie wie o ich istnieniu. Prawo jest takie: wPrawo jest takie: w warunkach spo∏eczeƒstwa demokratycznego prezywarunkach spo∏eczeƒstwa demokratycznego prezy--
denci, rzàdy, banki, wielcy idenci, rzàdy, banki, wielcy i drobni przedsi´biorcy wszystkich krajów pracujà tylko na jednegodrobni przedsi´biorcy wszystkich krajów pracujà tylko na jednego
przedsi´biorc´, który stoi na szczycie ekonomicznej piramidyprzedsi´biorc´, który stoi na szczycie ekonomicznej piramidy. Oni pracowali na mojego ojca, teraz
pracujà na mnie i wkrótce b´dà pracowaç tylko na ciebie. 

John Heitzman patrzy∏ na swojego ojca i nie móg∏ do koƒca uÊwiadomiç sobie tego, co on powie-
dzia∏. Owszem, wiedzia∏, ˝e jego ojciec jest bogaty. Lecz w danym wypadku mowa by∏a nie o zwyczaj-
nym bogactwie, ale o superw∏adzy, którà on, John, winien otrzymaç w spadku. 

Fantastycznà informacj´ ci´˝ko by∏o sobie do koƒca uÊwiadomiç. W jaki sposób w wolnym demo-
kratycznym spo∏eczeƒstwie faktycznie wszyscy, poczàwszy od prezydenta, a skoƒczywszy na setkach
tysi´cy wielkich i drobnych firm, stanowiàcych samodzielne osoby prawne, faktycznie pracujà tylko na
jednego cz∏owieka, na jego ojca? 

– Kiedy us∏ysza∏em od twojego dziadka to, co teraz zakomunikowa∏em tobie, nie mog∏em od razu
uÊwiadomiç sobie tego, co zosta∏o powiedziane, myÊl´ ˝e i da ciebie nie wszystko jest zrozumia∏e, John.
Jednak zrozum rzecz nast´pujàcà – mówi∏ dalej Heitzman senior. – Na Êwiecie sà bogaci ludzie. Lecz
na ka˝dego bogatego przypada jeszcze bogatszy. I jest jeden najbogatszy. Na niego, na najbogatszego,
pracujà wszyscy pozostali bogaci, a wi´c i wszyscy, którzy im podlegajà. Takie jest prawo systemu,
w której ˝yjemy. 

Wszelkie gadanie o bezinteresownej pomocy dla krajów rozwijajàcych si´ – to ca∏kowity blef. Tak,
bogate kraje udzielajà kredytów poprzez fundusze mi´dzynarodowe krajom rozwijajàcym si´, lecz udzie-
lajà ich w rzeczywistoÊci tylko dlatego, by otrzymaç od nich solidne procenty za korzystanie z kredytu –
otrzymaç danin´. 

Na przyk∏ad Rosja p∏aci trzy miliardy dolarów rocznie Mi´dzynarodowemu Funduszowi Walutowe-
mu (MFW) i ta suma – to tylko procenty za zaciàgni´ty przez Rosj´ kredyt. Wielu ekonomistów wie: pod-
stawowe finanse MFW sk∏adajà si´ z kapita∏ów USA. Dla nich jest zrozumia∏e, ˝e z∏odziejskie procenty
za korzystanie z kredytu odprowadzane sà do USA. A do kogo konkretnie – tego nie wie nikt. Stany Zjed-
noczone jako kraj – to tylko wygodny parawan w rozgrywce kapita∏ów, a sà one najbardziej zale˝ne w∏a-
Ênie od kapita∏ów. Powiedz, John, czy tobie wiadomo, ˝e Ameryka ma paƒstwowe zad∏u˝enie? 

– Tak, tato, wiadomo. Kwota zad∏u˝enia jest astronomiczna. Stanowi∏a ona za zesz∏y rok. .. Pro-
centy, wyp∏acane od zad∏u˝enia stanowi∏y. . . 
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– Wi´c wiadomo tobie, ˝e kraj, który po˝ycza innym krajom, sam bierze ogromne po˝yczki? Lecz
od kogo je bierze? Czy to jest dla ciebie jasne? 

– Od w∏asnego Banku Centralnego? 
– A do kogo on nale˝y, ten Bank Centralny? 
– On... On... 
John nigdy si´ nie zastanawia∏, czyim d∏u˝nikiem jest Ameryka, lecz odpowiadajàc na pytania ojca,

zrozumia∏: w USA ka˝dy podatnik p∏aci Bankowi Centralnemu. Lecz on... On – Bank Centralny USA jest
prywatnym bankiem. A wi´c ca∏a Ameryka p∏aci setki miliardów dolarów jakimÊ osobom prywatnym... lub
jednej osobie... 

Heitzman w swoim ˝yciu raczej o siebie dba∏. Prowadzi∏, jak to mówià, zdrowy tryb ˝ycia, nie pi∏,
nie pali∏, przestrzega∏ zdrowotnych diet, codziennie çwiczy∏ na sali gimnastycznej. Dopiero w ciàgu ostat-
niego pó∏ roku przesta∏ odwiedzaç sal´ gimnastycznà. Pó∏ roku le˝a∏ w ∏ó˝ku w jednej ze swoich prze-
stronnych sypialni, naszpikowanej ultranowoczesnà aparaturà medycznà. W sàsiednim pokoju przez ca-
∏à dob´ dy˝urowali na zmian´ lekarze. Lecz John Heitzman nie ufa∏ nowoczesnej nauce medycznej. Nie
widzia∏ potrzeby chocia˝by rozmawiania z lekarzami. Tylko jednego profesora psychologii czasem raczy∏
krótkimi odpowiedziami. Nie interesowa∏y go nazwiska lekarzy, w tym równie˝ tego profesora, ale w my-
Êli zauwa˝y∏, ˝e jest on najbardziej szczery i uczciwy. Profesor mówi∏ wiele, lecz cz´sto w jego g∏osie roz-
brzmiewa∏y nie tylko stwierdzenia medyczne, ale tak˝e rozwa˝ania i ch´ç znalezienia przyczyny choro-
by. Pewnego razu przyszed∏ nieco podniecony i ju˝ na progu powiedzia∏: 

– MyÊla∏em o paƒskim stanie dzisiejszej nocy i przez ca∏y ranek. Wydaje mi si´, ˝e odgadn´ przy-
czyn´ paƒskiej choroby, a dalej, po zlikwidowaniu przyczyny, mo˝na mówiç o jak najszybszym wyzdro-
wieniu. Oj, prosz´ wybaczyç, panie Heitzman, zapomnia∏em nawet si´ przywitaç. Dzieƒ dobry, panie He-
itzman. JakoÊ tak zajà∏em si´ swoimi spostrze˝eniami. 

Miliarder nie odpowiedzia∏ na pozdrowienie profesora, nie obróci∏ si´ w jego stron´ – tak traktowa∏
ka˝dego lekarza. A czasem lekarzowi, który w∏aÊnie wszed∏, dawa∏ znak, z lekka poruszywszy d∏onià
i wszyscy wiedzieli – ten gest oznacza∏ "oddalcie si´". 

Profesorowi nie da∏ takiego znaku i dlatego profesor, lekko poruszony, prowadzi∏ dalej swoje roz-
wa˝ania: 

– Nie zgadzam si´ z kolegami co do koniecznoÊci przeszczepiania panu wàtroby, nerek i serca.
Owszem, teraz te organy funkcjonujà u pana nie doÊç efektywnie. Ta-ak. Niewystarczajàco! To fakt. Lecz
przeszczepione organy tak˝e nie b´dà funkcjonowaç doÊç efektywnie. Przyczyna ich nieefektywnoÊci
kryje si´ w paƒskiej najg∏´bszej depresji. Ta-ak, w depresji. Kilkakrotnie podczytywa∏em histori´ obser-
wacji medycznych pana osoby. I wydaje mi si´, ˝e dokona∏em najpowa˝niejszego odkrycia. Paƒski le-
karz prowadzàcy, po prostu zuch, zapisywa∏ wszystko w sposób najbardziej szczegó∏owy. Za ka˝dym ra-
zem podkreÊla∏ paƒski stan psychiczny. FunkcjonalnoÊç paƒskich wewn´trznych organów pogarsza∏a
si´, gdy tylko pogrà˝a∏ si´ pan w stanie depresyjnym. Ta-ak. Stan... Teraz pytanie zasadnicze: czy de-
presj´ wywo∏ujà zaburzenia w pracy wewn´trznych organów, czy przeciwnie – to w∏aÊnie depresja wy-
wo∏uje zaburzenia w funkcjonowaniu organów ca∏ego organizmu? Przekona∏em si´! Jestem absolutnie
pewien, ˝e praprzyczynà jest depresja. Ta-ak. Paƒska najg∏´bsza depresja. Stan, w którym cz∏owiek
przestaje dà˝yç do jakiegoÊ celu, traci zainteresowanie dziejàcymi si´ wydarzeniami, nie widzi sensu ist-
nienia. I wówczas mózg zaczyna dawaç opiesza∏e lub nie ca∏kiem stanowcze polecenia ca∏emu organi-
zmowi. Ca∏emu! Im silniejsza depresja, tym s∏absze polecenia, a na okreÊlonym poziomie depresji mózg
w ogóle mo˝e przestaç wydawaç te polecenia i wtedy nast´puje Êmierç. 

Wi´c, praprzyczyna – to depresja, a nowoczesna medycyna nie wie, jak jà zlikwidowaç ca∏kowicie.
Si´gnà∏em do medycyny ludowej. I teraz jestem przekonany, ˝e przyczynà paƒskiej g∏´bokiej depresji
jest z∏e oko. Ta-ak. Mówiàc jeszcze dok∏adniej, spojrzano na pana z∏ym okiem, a ja jestem gotów to udo-
wodniç na podstawie mnóstwa faktów. 

Miliarder chcia∏ uczyniç r´kà znak "oddalcie si´". Nie lubi∏ wszelkich nowoczesnych uzdrowicieli-
ezoteryków obiecujàcych zdjàç urok, z∏e oko, zrobiç ochron´, uwa˝a∏ ich za drobnych biznesmenów al-
bo oszustów. Podobnie profesor z powodu bezsilnoÊci nowoczesnej medycyny te˝ si´ stoczy∏ do tej ka-
tegorii tak zwanych uzdrowicieli. Miliarder nie zdà˝y∏ uczyniç znaku "oddalcie si´". Profesor uprzedzi∏ go
s∏owami, które wywo∏a∏y w nim chocia˝ tylko ospa∏e, jednak˝e mimo wszystko zainteresowanie: 

– Czuj´, ˝e pan jest teraz gotów mnie odprawiç, byç mo˝e, na zawsze. Prosz´. B∏agam, prosz´ daç
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mi jeszcze pi´ç, szeÊç minut. Kiedy zrozumie pan to, co powiem, byç mo˝e b´dzie pan w stanie wyzdro-
wieç, a ja dokonam najwi´kszego odkrycia. Dok∏adniej, ju˝ go dokona∏em, musz´ tylko ostatecznie si´
w nim utwierdziç. 

Miliarder nie uczyni∏ r´kà znaku "oddalcie si´". 
Profesor przez trzy sekundy bez mrugni´cia powiekà wpatrywa∏ si´ w r´k´ le˝àcego bez ruchu cz∏o-

wieka, a zrozumiawszy, ˝e wolno mu mówiç dalej, znów szybko przemówi∏: 
– Ludzie w ró˝ny sposób patrzà na siebie nawzajem. Z oboj´tnoÊcià, z mi∏oÊcià, nienawiÊcià, za-

wiÊcià, strachem, szacunkiem. Lecz nie zewn´trzny wyraz oczu odgrywa tu g∏ównà rol´. Zewn´trzne mo-
˝e byç tylko zwyk∏à maskà, tak jak fa∏szywy uÊmiech kelnera lub sprzedawcy. Wa˝ne sà prawdziwe re-
lacje, prawdziwe uczucia jednego cz∏owieka w stosunku do innego. Im wi´cej pozytywnych emocji ludzie
kierujà do tego czy innego cz∏owieka, tym wi´cej si´ w nim koncentruje pozytywnej energii. I na odwrót,
je˝eli w otoczeniu przewa˝ajà negatywne emocje wobec cz∏owieka, to w nim gromadzi si´ to, co nega-
tywne, niszczàce. 

Prosty lud nazywa to z∏ym okiem, a na tym zjawisku budujà swojà dzia∏alnoÊç znachorzy. Bynaj-
mniej nie wszyscy z nich to szarlatani. Ca∏a rzecz polega na tym, ˝e cz∏owiek, który otrzyma∏ od otocze-
nia zbyt wiele, negatywnej energii, mo˝e te˝ sam jà zneutralizowaç lub innymi s∏owy, zrównowa˝yç. Zna-
chor, mówiàc cz∏owiekowi, ˝e za pomocà jakichÊ dzia∏aƒ zdejmuje z∏e oko, pomaga mu uwierzyç, ˝e jest
on oczyszczony. Je˝eli cz∏owiek wierzy znachorowi, w rzeczywistoÊci on sam równowa˝y w sobie to, co
pozytywne i negatywne. Je˝eli nie wierzy, coÊ takiego nie ma miejsca. Pan nie wierzy znachorom, a wi´c
oni panu nie pomogà. Lecz to nie oznacza, ˝e w panu nie ma nadmiaru negatywnej, niszczàcej dla paƒ-
skiego organizmu i psychiki energii. Dlaczego negatywnej? Otó˝ dlatego, ˝e na cz∏owieka w paƒskiej sy-
tuacji ca∏e otoczenie mo˝e patrzeç tylko z zawiÊcià i to ogromnà. Jeszcze mogà nie tylko patrzeç, ale
i traktowaç pana z nienawiÊcià. To ci, których pan zwolni∏ lub nie podwy˝sza∏ im pensji. Wielu, odczuwa-
jàc paƒskà pot´g´, odnosi si´ do pana ze strachem. Jak pan widzi, wszystko to jest negatywnà energià.
Dla jej przeciwwagi niezb´dna jest energia pozytywna. Mogà jej dostarczaç cz∏onkowie rodziny, krewni,
lecz ˝ony pana zdradzi∏y, nie ma pan dzieci ani przyjació∏, z krewnymi nie utrzymuje pan kontaktów. èró-
de∏ pozytywnej energii wokó∏ pana brak. Pozytywnà energi´ i to w wystarczajàcej iloÊci, mo˝e cz∏owiek
wytwarzaç sobie sam. Lecz w tym celu musi mieç najskrytszy, najg∏´bszy cel-marzenie, którego osiàga-
nie etapami b´dzie budzi∏o pozytywne emocje. Osiàgnà∏ pan wiele, wi´c teraz marzenia-celu prawdopo-
dobnie pan nie posiada. 

A to jest bardzo wa˝ne – mieç cel, dà˝yç do jego osiàgni´cia. Przeanalizowa∏em stan fizyczny i psy-
chiczny biznesmenów ró˝nego stopnia. Cz∏owiek, który zamiesi∏ ciasto, upiek∏ ciasteczka i nast´pnie je
sprzeda∏, zadowolony jest, ˝e zyska∏ mo˝liwoÊci nabycia niezb´dnego mu towaru i marzy o rozwoju swo-
jego interesu. Przecie˝ tylko wraz z rozwojem otrzymuje mnóstwo dóbr cywilizacji. Pot´˝ny bankier lub
w∏aÊciciel intratnego koncernu tak˝e dà˝y do rozwoju swojego biznesu, do powi´kszenia dochodu, ale
cz´sto z mniejszym entuzjazmem ni˝ sprzedawca lub producent ciasteczek. To paradoksalne, lecz takie
sà fakty z mniejszym. Z mniejszym entuzjazmem, poniewa˝ ma przed sobà znacznie mniej wabiàcych
dóbr ni˝ sprzedawca ciasteczek. Wi´kszoÊç osiàgni´ç cywilizacji nie jest dla niego czymÊ szczególnym,
ale codziennoÊcià. Je˝eli przed niezbyt bogatym cz∏owiekiem pojawia si´ mo˝liwoÊç kupna samochodu,
to zakup wywo∏a w nim uczucie satysfakcji lub nawet zachwytu. Wzgl´dnie bogaty cz∏owiek nie b´dzie
si´ cieszy∏ supernowoczesnym samochodem. Dla niego to drobiazg. Paradoksalnie to fakt, ˝e bogaci lu-
dzie majà mniej powodów do radoÊci ni˝ mniej bogaci. Jest jeszcze jeden czynnik, przynoszàcy satys-
fakcj´ – zwyci´stwo nad konkurentem. Ale pan, panie Heitzman, raczej konkurentów nie ma. 

Tak wi´c oddzia∏ywajà na pana wy∏àcznie negatywne energie, a jest ich wiele. Tak, jeszcze zapo-
mnia∏em powiedzieç, ˝e ca∏e mnóstwo negatywnych energii mo˝e pokonaç tylko jedna, ale silna, nie-
prawdopodobnie silna energia, która nazywa si´ "energià mi∏oÊci". To ma miejsce wówczas, kiedy jest
pan zakochany i gdy pana ktoÊ kocha. Ale, niestety, pan wcale nie ma kobiety, tak wi´c raczej pana to
nie interesuje, a w paƒskim wieku i stanie interesowaç ju˝ nie b´dzie. 

Wiele potwierdza moje konkluzje. Zestawi∏em dane statystyczne o d∏ugoÊci ˝ycia bogatych ludzi,
wielkich polityków i prezydentów z ostatnich stu lat. Wniosek okaza∏ si´ stosunkowo przekonujàcy. D∏u-
goÊç ˝ycia wielkich tego Êwiata nie jest zbyt du˝a w porównaniu ze zwyk∏ymi Êmiertelnikami, a cz´sto jest
mniejsza. 

Paradoksalnie, lecz fakt pozostaje faktem. Prezydenci i milionerzy, znajdujàc si´ pod sta∏à medycz-
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nà obserwacjà, majàc mo˝liwoÊç korzystania z najnowoczeÊniejszych technicznych urzàdzeƒ i lekarstw,
majàc mo˝liwoÊç od˝ywiania si´ wy∏àcznie wysokogatunkowym pokarmem, chorujà i umierajà tak samo,
jak inni. Te fakty wyraênie Êwiadczà o tym, ˝e negatywna energia otoczenia ma kolosalnà si∏´ i ˝adna,
nawet ultranowoczesna medycyna nie jest w stanie si´ jej przeciwstawiaç. 

Có˝, okazuje si´, ˝e sytuacja bez wyjÊcia? WyjÊcie jest, niech no tylko maleƒkie, jedyne, lecz jest!
Ta-ak. Jest. Wspomnienia! Szanowny Johnie Heitzman, prosz´ spróbowaç przypomnieç sobie etapy
swojego ˝ycia. Te etapy, które przynios∏y panu przyjemne doznania. 

I rzecz najwa˝niejsza: je˝eli dawa∏ pan komuÊ powa˝ne obietnice i nie spe∏ni∏ ich – prosz´ si´ po-
staraç, je˝eli to mo˝liwe, je spe∏niç. Bardzo pana prosz´ ze wzgl´du na siebie, ze wzgl´du na nauk´, pro-
sz´ spróbowaç chocia˝ przez dwa, trzy dni przypominaç sobie to, co by∏o dobre.

Aparatura rejestruje prac´ wielu paƒskich organów, zapisuje stan co minut´. Je˝eli zacznie pan
czyniç to, o co pana prosz´ i jeÊli urzàdzenia zacznà pokazywaç pozytywne rezultaty, pojawi si´ szansa
na znalezienie drogi do wyzdrowienia. Ta-ak. Znalezienie! Ja musz´ jà znaleêç. A mo˝liwe, ˝e i pan jà
znajdzie. Albo ona sama... ˚ycie jà znajdzie. Profesor zamilknà∏ i znów zaczà∏ si´ wpatrywaç w r´k´ le-
˝àcego bez ruchu cz∏owieka. Po sekundzie charakterystyczny gest zmusi∏ profesora do oddalenia si´. 

*          *          *
John Heitzman, tak jak wielu ludzi, przypomina∏ sobie to, co prze˝y∏. W pewnym stopniu s∏owa pro-

fesora by∏y dlaƒ zrozumia∏e. Mo˝na spróbowaç znaleêç dobre chwile z minionego ˝ycia i mo˝liwe, ˝e
przejawià one pozytywne oddzia∏ywanie, ale problem polega∏ w∏aÊnie na tym i˝ wszystko, co prze˝y∏, wy-
dawa∏o si´ teraz nie tyle przyjemne ile nieciekawe i nawet bezsensowne. 

Przypomina∏ sobie, jak o˝eni∏ si´ za radà ojca z córkà miliardera, pomna˝ajàc w ten sposób kapi-
ta∏ imperium. Âlub nie przyniós∏ mu satysfakcji, ˝ona okaza∏a si´ bezp∏odna, a po dziesi´ciu latach wspól-
nego ˝ycia umar∏a z przedawkowania narkotyków. Potem o˝eni∏ si´ ze znanà m∏odà modelkà, która spra-
wia∏a wra˝enie nami´tnie zakochanej ˝ony, ale po raptem pó∏ roku wspólnego ˝ycia ochrona po∏o˝y∏a
przed nim fotografie, na których jego ˝ona zabawia∏a si´ ze swoim dawnym kochankiem. Nawet nie pod-
jà∏ tematu, tylko po prostu kaza∏ ochronie uczyniç tak, aby nigdy wi´cej nie znalaz∏a si´ w zasi´gu jego
wzroku i aby w ˝aden sposób o niej nie przypominano. 

Heitzman doszed∏ we wspomnieniach do poczàtku swojej dzia∏alnoÊci w imperium ojca i nie by∏
w stanie wyodr´bniç ani jednej przyjemnej chwili, na której chcia∏oby si´ zatrzymaç swoje wspomnienia
i zyskaç pozytywne emocje. 

By∏ tylko jeden taki przyjemny moment. Kiedy udowodni∏ ojcu, ˝e nie ma koniecznoÊci stawaç si´
jedynow∏adczym posiadaczem funduszu walutowego. Inni w∏aÊciciele oszcz´dnoÊci, udzielajàcy swoich
kapita∏ów funduszowi i pragnàcy ich pomno˝enia, b´dà wydatkowaç swojà energi´ myÊli na powi´ksze-
nie ca∏ego kapita∏u funduszu, a to oznacza: pracowaç na nich, na Heitzmanów. 

Ojciec kilka dni rozmyÊla∏ i pewnego razu przy obiedzie, oszcz´dny zwykle w pochwa∏ach, powie-
dzia∏: 

– Zgadzam si´ z twojà propozycjà, John, odnoÊnie do funduszu. S∏usznie. Zuch jesteÊ. PrzemyÊl
równie˝ inne kierunki. Pora, abyÊ stanà∏ u steru. 

Przez kilka dni John trwa∏ w stanie uniesienia. W konsekwencji podjà∏ jeszcze kilka decyzji i powi´k-
szy∏ zysk imperium finansowo-przemys∏owego. Ale nie dozna∏ ju˝ szczególnej radoÊci. 

Sprawozdania z wi´kszymi ni˝ wczeÊniej cyframi zysku by∏y beznami´tne. Wi´cej pochwa∏ nie mia∏
mu kto udzieliç. Ojciec umar∏, a pochwa∏a podw∏adnych radoÊci nie daje. 

Tak John Heitzman doszed∏ w swoich wspomnieniach do okresu dzieciƒstwa. MyÊl md∏o oÊwietla-
∏a epizody rzadkich kontaktów z ojcem. Z regu∏y srogi ojciec udziela∏ pouczeƒ w obecnoÊci przydzielo-
nych Johnowi nianiek i nauczycieli. 

I nagle przez cia∏o le˝àcego bez ruchu miliardera przebieg∏o dos∏ownie jakby falà, ciep∏o. Cia∏o
drgn´∏o w przyjemnym doznaniu. We wspomnieniach Heitzmanr pojawi∏ si´ jaskrawy i bardzo jasny ob-
razek. Daleki zakàtek ogrodu i os∏oni´ty niedu˝à, wysokà na metr lub dwa akacjà domek z jednym okien-
kiem. 

Do koƒca nie poj´te jest zami∏owanie prawie wszystkich dzieci do urzàdzenia swojego ma∏ego dom-
ku, swojej przestrzeni. Ta przemo˝na potrzeba nie zale˝y od tego, czy dziecko ma w rodzinnym domu
swój osobny pokój lub mieszka w jednym pokoju z rodzicami. Zawsze i prawie u wszystkich nast´puje
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okres, w którym zaczyna si´ w∏asnor´czna budowa swojego kàcika. Widocznie jest w cz∏owieku gen,
przechowujàcy pewnà najdawniejszà informacj´ i mówiàcy mu: "PowinieneÊ sam urzàdziç swojà prze-
strzeƒ". Cz∏owiek, dziecko podà˝a za g∏osem, pochodzàcym z otch∏ani wiecznoÊci, zaczyna jà budowaç.
I niech to, co zbuduje, b´dzie niedoskona∏e w porównaniu z apartamentami nowoczesnego Êwiata –
wszystko jedno, dzieje si´ tak, ˝e ten zbudowany samodzielnie, budzi w cz∏owieku odczucia o wiele bar-
dziej b∏ogie ni˝ ekskluzywne apartamenty. 

I dziewi´cioletni John Heitzman, majàc do swojej osobistej dyspozycji dwa przestronne pokoje
w willi, mimo wszystko zdecydowa∏ si´ zbudowaç w∏asnymi r´koma swój ma∏y domek. 

Zbudowa∏ go z plastikowych skrzynek po rozsadach. Te skrzynki okaza∏y si´ praktycznym materia-
∏em budowlanym. By∏y ró˝nokolorowe i John wy∏o˝y∏ Êciany ciemnoniebieskimi skrzynkami, a z ˝ó∏tych
zrobi∏ na ca∏ym obwodzie obramowanie. Skrzynki wstawia∏ jedna w drugà, a one wchodzi∏y w szczeliny,
∏àczàc si´ ze sobà. Jednà Êciank´ Johnny z∏o˝y∏, stawiajàc skrzynki jedna na drugiej bocznymi Êcianka-
mi, tak by dno skrzynki wychodzi∏o na zewnàtrz, a wewnàtrz w ca∏ej Êcianie by∏o mnóstwo pó∏ek. Do za-
mkni´cia domku wykorzysta∏ deski, które pokry∏ nast´pnie polietylenowà folià, przymocowujàc jà do de-
sek zszywaczem. 

Budowa∏ swój domek ca∏y tydzieƒ, wykorzystujàc na to trzy godziny dziennie, przydzielone mu na
spacery po Êwie˝ym powietrzu. Siódmego dnia, gdy tylko nasta∏ czas spaceru, Johnny od razu skierowa∏
si´ do swojego dzie∏a w dalekim zakàtku ogrodu. Rozsunàwszy ga∏´zie akacji, zobaczy∏ zbudowany
przez siebie domek i zamar∏ z zaskoczenia. Przy wejÊciu do domku sta∏a ma∏a dziewczynka i zaglàda∏a
do wn´trza jego dzie∏a. Dziewczynka by∏a w jasnoniebieskiej spódniczce za kolana i bia∏ej bluzeczce
z falbankami na r´kawach. Kasztanowe w∏osy rozsypywa∏y si´ k´dziorkami na jej ramionach. Johnny
z poczàtku ostro zareagowa∏ na obecnoÊç kogoÊ obcego przy jego dziele i niezadowolonym tonem za-
pyta∏: 

– A ty co tu robisz? 
Dziewczynka odwróci∏a w stron´ Johnny' ego swojà ∏adnà twarzyczk´ i odpowiedzia∏a: 
– Delektuj´ si´. 
– Czym? 
– Tym cudownym i màdrym domkiem. 
– Jakim, jakim? – spyta∏ ponownie zdumiony Johnny. 
– Cudownym i màdrym – powtórzy∏a dziewczynka. 
– Domy mogà byç cudowne, lecz ˝eby màdre – nie s∏ysza∏em. Màdrzy mogà byç tylko ludzie –

z g∏´bokim sensem zauwa˝y∏ Johnny. 
– Tak, oczywiÊcie, màdrzy mogà byç ludzie. Ale kiedy màdry cz∏owiek robi domek, to i domek wy-

chodzi te˝ màdry – zaoponowa∏a dziewczynka. 
– A co widzisz màdrego w tym domku? 
– Bardzo màdra Êcianka wewnàtrz. Na niej jest wiele, wiele pó∏eczek. Na pó∏eczkach mo˝na usta-

wiç wiele potrzebnych rzeczy i zabawek. 
Spodoba∏y si´ Johnny'emu spostrze˝enia dziewczynki, pochlebia∏y mu, a mo˝e i dziewczynka mu

si´ spodoba∏a. 
"Âliczna i màdrze myÊli" – zauwa˝y∏ po cichu Johnny. A g∏oÊno powiedzia∏: 
– Ten domek ja zbudowa∏em. I z miejsca zapyta∏: 
– A jak masz na imi´? 
– Ja jestem Sally, mam siedem lat. Mieszkam tu w domu dla s∏u˝by, poniewa˝ mój tata tu pracuje

jako ogrodnik. On du˝o wie o roÊlinach i uczy mnie. Wiem ju˝ te˝, jak hodowaç kwiaty i szczepiç do drze-
wek ga∏àzki. A jak ty masz na imi´ i gdzie mieszkasz? 

– Mieszkam w willi. Mam na imi´ Johnny. 
– To znaczy, ˝e jesteÊ synem w∏aÊciciela? 
– Synem. 
– Chodêmy wi´c, Johnny, razem bawiç si´ w domku. 
– Jak si´ bawiç? 
– Bawiç si´ tak, jakbyÊmy mieszkali w domku, tak jak mieszkajà doroÊli. Ty b´dziesz gospodarzem,

skoro jesteÊ synem w∏aÊciciela, a ja twojà s∏u˝àcà, skoro mój tata jest s∏u˝àcym. 
– Tak nie da rady – zauwa˝y∏ Johnny – s∏u˝àca powinna mieszkaç w domku dla s∏u˝by, w willi mo-
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gà mieszkaç tylko mà˝, ˝ona i ich dzieci. 
– W takim razie b´d´ twojà ˝onà – wypali∏a Sally i zapyta∏a:Mog´ pobyç twojà ˝onà, Johnny? 
Johnny nic nie odpowiedzia∏, wszed∏ do domku, rozejrza∏ si´, potem odwróci∏ w stron´ stojàcej

u wejÊcia Sally i od niechcenia powiedzia∏: 
– No dobrze, wejdê, jakbyÊ by∏a ˝onà. Trzeba pomyÊleç, jak tu wewnàtrz urzàdziç. 
Sally wesz∏a do domku, czule i z zachwytem popatrzy∏a Johnny' emu prosto w oczy i powiedzia∏a

prawie szeptem: 
– Dzi´kuj´, Johnny. B´d´ staraç si´ byç dobrà ˝onà. 
Johnny nie codziennie odwiedza∏ swój domek. W czasie przydzielonym na spacery nie zawsze po-

zwalano mu bawiç si´ w ogrodzie. W otoczeniu ochrony i guwernerów odwiedza∏ to miejski park, to Di-
sneyland lub jeêdzi∏ na przeja˝d˝ki konne. 

Lecz kiedy udawa∏o mu si´ przyjÊç do swojego domku, prawie zawsze czeka∏a tam na niego Sally.
Za ka˝dym razem, podczas kolejnych odwiedzin Johnny z zainteresowaniem obserwowa∏ zachodzàce
w domku zmiany. Najpierw pojawi∏ si´ na pod∏odze przyniesiony przez Sally dywanik. 

Potem zas∏oneczki na otworze okiennym i nad wejÊciem. 
Potem ma∏y, okràg∏y dzieci´cy stolik ze stojàcà na nim pustà ramkà na fotografi´, a Sally powie-

dzia∏a: 
– Coraz rzadziej przychodzisz do naszego domku, Johnny. Czekam, a ciebie nie ma. Daj mi swo-

jà fotografi´, wstawi´jà w t´ rameczk´. B´d´ spoglàdaç na twoje zdj´cie i b´dzie mi weselej czekaç cie-
bie. 

Johnny zostawi∏ swojà fotografi´, kiedy przyszed∏ si´ po˝egnaç i z domkiem i z Sally. Przeprowa-
dza∏ si´ z rodzicami do innej willi. 

*          *          *

John Heitzman, multimiliarder, le˝a∏ w ∏ó˝ku w swoich apartamentach i uÊmiecha∏ si´, przypamina-
jàc sobie wszystkie wi´ksze szczegó∏y swoich dzieci´cych relacji z ma∏à dziewczynkà Sally. Dopiero te-
raz zrozumia∏: ta dziewczynka go kocha∏a. Kocha∏a swojà pierwszà, jeszcze dzieci´cà, rozpaczliwà i nie-
odwzajemnionà, szczerà mi∏oÊcià. Byç mo˝e i on jà kocha∏, byç mo˝e ona po prostu mu si´ podoba∏a.
Lecz ona kocha∏a go tak, jak z pewnoÊcià nie kocha∏ go ju˝ nikt przez ca∏e dalsze ˝ycie i dlatego wspo-
mnienia, zwiàzane ze zbudowanym przez nich domkiem w ogrodzie i byciem z Sally, wywo∏ywa∏y w nim
równie˝ teraz przyjemne i ciep∏e uczucia. Zrobi∏o mu si´ dobrze z tymi rozgrzewajàcymi cia∏o uczuciami. 

Z Sally widzia∏ si´ po swoim wyjeêdzie jeszcze jeden raz, po jedenastu latach. Lecz to spotkanie...
Nowe uczucia poruszy∏y ca∏e cia∏o. John nawet z lekka uniós∏ si´ z poÊcieli. Jego serce bi∏o mocniej,
a krew coraz szybciej krà˝y∏a. To spotkanie... Zapomnia∏ o nim. Nigdy go nie wspomina∏. .. Ale teraz w∏a-
Ênie ono zaw∏adn´∏o wszystkimi myÊlami i zmusi∏o do poruszenia. 

Ponownie przyjecha∏ do majàtku, gdzie sp´dzi∏ swoje dzieciƒstwo, po jedenastu latach, raptem na
jednà dob´. Na d∏u˝ej brakowa∏o czasu. Po obiedzie wyszed∏ do ogrodu i jakoÊ samo tak wysz∏o, ˝e skie-
rowa∏ si´ w odleg∏y kàt ogrodu, gdzie wÊród akacji budowa∏ w dzieciƒstwie swój domek. Rozsunà∏ ga∏´-
zie, poszed∏ na ma∏à polank´ i zg∏upia∏ z zaskoczenia. Zbudowany przez niego jedenaÊcie lat temu do-
mek z plastikowych skrzynek sta∏, jak i przedtem, sta∏ na tym samym miejscu. Ale dooko∏a... Woko∏o ma-
∏e klombiki z kwiatami, do wejÊcia prowadzi∏a Êcie˝ka wysypana piaskiem, a przy wejÊciu sta∏a ma∏a ∏a-
weczka. I sam domek spowija∏y kwiaty. WczeÊniej ∏aweczki nie by∏o, teraz by∏a, zauwa˝y∏ w myÊli doro-
s∏y ju˝ Johnny, odsunà∏ zas∏aniajàcà wejÊcie firank´ i nachyliwszy si´, wszed∏ do domku. 

Od razu wyczu∏, ˝e przed chwilà ktoÊ tu by∏. Na stoliku jak dawniej sta∏a jego dzieci´ca fotografia.
Na pod∏odze by∏y starannie rozstawione dzieci´ce zabawki Sally. Na jednej z pó∏eczek, przy stoliku,
w niewielkiej miseczce le˝a∏y Êwie˝e owoce. Na pod∏odze nadmuchiwany materac, zas∏any narzutà. 

John sta∏ w domku dwadzieÊcia minut, wspominajàc przyjemne dzieci´ce odczucia. MyÊla∏: "Dla-
czego tak si´ dzieje?". W ich rodzinie jest mnóstwo wytwornych willi, jest zamek, ale ani wille ani zamek
nie dostarczajà tych przyjemnych uczuç, które rodzà si´ tu, w domku ze zwyczajnych plastikowych skrzy-
nek na rozsady. 

Kiedy wyszed∏ z domku, zobaczy∏ Sally. Sta∏a w milczeniu u wejÊcia, jakby nie chcàc zak∏óciç wspo-
mnieƒ, które sp∏yn´∏y na Johna. John spojrza∏ na nià, a na policzkach Sally zap∏onà∏ rumieniec. Wstydli-
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wie spuÊci∏a oczy i mi´kkim, aksamitnym, nadzwyczaj czu∏ym i wzruszonym g∏osem powiedzia∏a: 
– Witaj, Johnny! 
Odpowiedzia∏ jej nie od razu. Sta∏ i delektowa∏ si´ widokiem niezwykle pi´knego cia∏a wydoroÊla∏ej

Sally. Lekka sukienka opinajàca sylwetk´ delikatnie trzepota∏a na wietrzyku. Przez t´ sukienk´ widoczne
by∏y zarysy ju˝ nie dzieci´cej, ale dziewcz´cej, kobiecej wr´cz i j´drnej figury. 

– Witaj, Sally – przerwa∏ John przeciàgajàcà si´ pauz´. 
– To ty jak dawniej dbasz tu o porzàdek? 
– Tak. Przecie˝ obieca∏am. Tam sà owoce, umyte. Zjedz, one sà dla ciebie. 
– Tak... Dla mnie... Zatem chodêmy i zjedzmy razem. 
John odsunà∏ na bok firank´, przepuszczajàc Sally przodem. Ona wesz∏a, kucn´∏a i wziàwszy wa-

z´ z owocami, postawi∏a jà na stoliku obok fotografii w ramce. 
Krzese∏ w domku nie by∏o i John usiad∏ na dywanik, wyciàgnà∏ si´ po kiÊç winogron i przypadkowo

dotknà∏ ramienia Sally. Ona odwróci∏a si´ ich spojrzenia si´ spotka∏y i Sally jakoÊ tak raptownie wes-
tchn´∏a. Od gwa∏townego wdechu odpià∏ si´ guziczek na nabrzmia∏ej piersi. John ujà∏ Sally za ramiona
i przyciàgnà∏ do siebie. Nie opiera∏a si´. Przeciwnie, ca∏ym swoim rozpalonym cia∏em przylgn´∏a do nie-
go. Sally nie opiera∏a si´, kiedy John powoli i ostro˝nie po∏o˝y∏ jà na dywanik i kiedy pieÊci∏ i ca∏owa∏ jej
usta, piersi i kiedy. . . 

Sally by∏a dziewicà... Ani przedtem, ani potem John nie mia∏ intymnego kontaktu z dziewicami. I te-
raz, po czterdziestu pi´ciu latach, które min´∏y od tego ostatniego spotkania, on, John Heitzman, nagle
zrozumia∏, ˝e to by∏o jedyne rzeczywiÊcie przepi´kne, zaçmiewajàce rozum zbli˝enie z kobietà... Dok∏ad-
niej, z dziewczynà, którà on uczyni∏ kobietà. 

Potem zasn´li na jakiÊ czas. Kiedy si´ obudzili, rozmawiali o czymÊ. O czym? John Heitzman wy-
t´˝a∏ pami´ç. Bardzo chcia∏ sobie przypomnieç chocia˝by cz´Êç rozmowy. I przypomnia∏. 

Sally mówi∏a o tym, jak pi´kne jest ˝ycie. Mówi∏a, ˝e jej ojciec oszcz´dza pieniàdze i kupi jej kawa-
∏ek ziemi i ˝e mo˝e na tej dzia∏ce, je˝eli wystarczy pieni´dzy, zbuduje niedu˝y domek. A Sally sama za-
projektuje ogród na tej dzia∏ce, posadzi mnóstwo ró˝nych roÊlin i b´dzie ˝yç szcz´Êliwie, wychowujàc
swoje dzieci. 

John w myÊlach wówczas zdecydowa∏ si´ pomóc Sally. "Naturalnie – myÊla∏ wtedy. – Zaledwie ja-
kaÊ dzia∏ka ziemi i domek sà niezb´dne dla szcz´Êcia tej dziewczyny. Jakie g∏upstwa. Musz´ nie zapo-
mnieç pomóc jej nabyç i ziemi´ i dom". 

Ale John zapomnia∏ o swoim pragnieniu. Zapomnia∏ ca∏kiem o Sally. ˚ycie wciàgn´∏o go swoimi uro-
kami. Nowy jacht, w∏asny samolot przynosi∏y radoÊç w ciàgu pierwszych dni, kiedy si´ pojawi∏y. Na d∏u-
˝ej wciàga∏a tylko gra w finansowe kombinacje, wciàga∏a i powi´ksza∏a o miliardy majàtek ojca, który
w spadku przeszed∏ na niego. Ta pasja podniecajàca uczucia i nerwy trwa∏a ponad dwadzieÊcia lat. Do-
minowa∏a nad ca∏à resztà. Niejako mi´dzy tym wszystkim by∏ jeden Êlub, potem drugi. ˚ony nie pozosta-
wi∏y po sobie ˝adnego Êladu. Po czterdziestce gra w finansowe kombinacje przesta∏a dawaç mu przyjem-
noÊç i pojawi∏y si´ coraz cz´Êciej powtarzajàce si´ okresy depresji, które doprowadzi∏y do g∏´bokiego de-
presyjnego kryzysu. 

Ale teraz John Heitzman nie znajdowa∏ si´ w stanie depresji. Wspomnienia o Sally przyjemnie go
podekscytowa∏y. I jednoczeÊnie poirytowa∏y: "Jak to si´ sta∏o? Da∏em sam sobie s∏owo pomóc Sally,
dziewczynie, która mnie kocha∏a, nabyç kawa∏ek ziemi i dom i zapomnia∏em?"

John Heitzman, przywyk∏y do dotrzymywania obietnic, zw∏aszcza danych samemu sobie, rozumia∏:
nie minie ta jego irytacja na samego siebie, dopóki... Nacisnà∏ guziczek, przywo∏ujàc swojego sekretarza.
Kiedy sekretarz wszed∏, siedzàcy na ∏ó˝ku John, z trudem wymawiajàc s∏owa, po raz pierwszy w ciàgu
pó∏ roku powiedzia∏: 

– Ponad pi´çdziesiàt lat temu mieszka∏em w willi. Dok∏adnego adresu nie pami´tam. Adres znajdu-
je si´ w archiwum. W tej willi pracowa∏ ogrodnik. Nazwiska nie pami´tam, jest ono w archiwum w doku-
mentach buchalteryjnych. Ogrodnik mia∏ córk´. Mia∏a na imi´ Sally. 

Ustaliç, gdzie teraz mieszka Sally. Informacja jest mi potrzebna najpóêniej do jutrzejszego ranka.
Je˝eli informacja b´dzie wczeÊniej, prosz´ mi jà dostarczyç niezale˝nie od pory dnia i nocy. Wykonaç. 

Sekretarz zadzwoni∏ o Êwicie. Kiedy wszed∏ do gabinetu, John Heitzman siedzia∏ w fotelu-wózku,
stojàcym przy oknie. Ubrany by∏ w granatowy trzycz´Êciowy garnitur, uczesany i ogolony. 

– Sir, ogrodnik zosta∏ zwolniony czterdzieÊci lat temu i wkrótce umar∏. Przed Êmiercià zdà˝y∏ kupiç
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dwa hektary ziemi na zaniedbanym ranczo w stanie Teksas. Na tej dzia∏ce zaczà∏ budowaç dom, prze-
forsowa∏ si´ w trakcie budowy i zmar∏. Jego córka Sally dokoƒczy∏a budow´ domu i teraz w nim miesz-
ka. Oto adres. Wi´kszà iloÊcià informacji na razie nie dysponujemy. Lecz je˝eli pan zleci – zbierzemy
wszelkie niezb´dne panu informacje. 

John Heitzman wzià∏ kartk´ z ràk sekretarza, przeczyta∏ jà uwa˝nie, potem starannie z∏o˝y∏, w∏o˝y∏
jà do wewn´trznej kieszeni marynarki i powiedzia∏: 

– Helikopter ma byç gotowy do wylotu za trzydzieÊci minut. Powinien wylàdowaç w odleg∏oÊci pi´-
ciu, dziesi´ciu kilometrów od willi w stanie Teksas. W miejscu làdowania ma na mnie czekaç samochód.
Samochód nie ma byç limuzynà, ma byç bez ochrony, z jednym kierowcà. Wykonaç. 

*          *          *

O trzeciej po po∏udniu John Heitzman powoli, utykajàc i podpierajàc si´ laskà, szed∏ po utwardzo-
nej t∏uczniem Êcie˝ce do niewielkiego, tonàcego w zieleni domku jednorodzinnego. Ujrza∏ jà najpierw z ty-
∏u. Starsza kobieta sta∏a na niewielkiej sk∏adanej drabinie i my∏a okno. John zatrzyma∏ si´ i zaczà∏ patrzeç
na kobiet´ o pi´knych popielatych w∏osach. Ona poczu∏a spojrzenie i odwróci∏a si´ w jego stron´. Przez
jakiÊ czas wpatrywa∏a si´ uwa˝nie w stojàcego na Êcie˝ce staruszka, potem nagle zeskoczy∏a ze sk∏ada-
nej drabiny i pobieg∏a w jego stron´. Bieg∏a lekko i w ogóle ta kobieta nie wyglàda∏a na starà. Zatrzyma-
∏a si´ w odleg∏oÊci metra od Johna Heitzmanr i cichym wzruszonym g∏osem powiedzia∏a: 

– Witaj, Johnny – i z miejsca spuÊci∏a oczy, obiema r´koma zas∏oni∏a rumieniec, który zap∏onà∏ jej
na policzkach. 

– Witaj, Sally – powiedzia∏ John Heitzman i zamilknà∏. W∏aÊciwie mówi∏, lecz tylko w myÊlach, nie
g∏oÊno: "Jaka ty jesteÊ przepi´kna, 

Sally i jak przepi´kne sà twoje b∏yszczàce oczy i ma∏e zmarszczki wokó∏ nich, tak samo przepi´k-
na i dobra". A g∏oÊno powiedzia∏: 

– Jestem tu przejazdem, Sally. Dowiedzia∏em si´, ˝e tu mieszkasz. Zdecydowa∏em si´ ciebie od-
wiedziç. A mo˝e i przenocowaç, je˝eli nie b´d´ ci´ kr´powaç. 

– Niezmiernie jestem rada widzieç ciebie, Johnny. OczywiÊcie, zostaƒ na noc, teraz jestem sama,
a jutro przywiozà do mnie wnuki, aby poby∏y tu przez tydzieƒ. Mam dwoje wnuczàt: wnuczka ma dzie-
wi´ç lat, a wnuczek ju˝ dwanaÊcie. Chodêmy, Johnny, do domu, dam ci do picia wywaru. Wiem, jakiego
ty potrzebujesz wywaru. Chodêmy. 

– Ty, znaczy, by∏aÊ zam´˝na, Sally? Urodzi∏aÊ dzieci. 
– Ja i teraz jestem m´˝atkà, Johnny. A urodzi∏ si´ nam jeden syn. A to dwoje wnuczàt – odpowie-

dzia∏a radoÊnie Sally. – Chcesz, usiàdê przy stoliku w altanie, przynios´ ci wywar. 
John Heitzman usiad∏ w plastikowym fotelu na werandzie domu, a kiedy Sally przynios∏a du˝y pu-

char z jakimÊ wywarem, zapyta∏: 
– Dlaczego powiedzia∏aÊ, ˝e wiesz, jaki wywar jest mi potrzebny, Sally? 
– Otó˝ mój ojciec dla twojego ojca zbiera∏ zio∏a, suszy∏, potem przygotowywa∏ wywary, a wywar ten

twojemu ojcu pomaga∏. I ja nauczy∏am si´ zbieraç zio∏a. A mój tata mówi∏, ˝e ty, Johnny, te˝ masz t´ dzie-
dzicznà chorob´. 

– Ale jak si´ dowiedzia∏aÊ, kiedy przyjad´? 
– Ja nie wiedzia∏am, Johnny. Ot tak, zbiera∏am na wszelki wypadek. A jak si´ tobie ˝ycie u∏o˝y∏o,

Johnny? Czym si´ zajmujesz? 
– Ró˝nie ˝ycie si´ uk∏ada∏o. I zajmowa∏em si´ ró˝nymi rzeczami, lecz teraz nie chc´ tego wspomi-

naç. Dobrze tu u ciebie, Sally, pi´knie, mnóstwo kwiatów, ogród. 
– Tak, dobrze, bardzo mi si´ tu podoba, tylko widzisz, z prawej strony, zacz´li budow´, to b´dzie

zak∏ad przeróbki Êmieci, a z lewej strony te˝ chcà budowaç jakàÊ fabryk´, proponujà nam przesiedlenie
si´. 

Ale ty jesteÊ zm´czony, z drogi, widaç dalekiej, Johnny. Widz´, jak bardzo si´ zm´czy∏eÊ, poÊcie-
l´ ci ∏ó˝ko przy otwartym oknie, a ty si´ po∏ó˝, odpoczywaj. Tylko dopij ten wywar. 

John Heitzman z trudem si´ rozbiera∏. RzeczywiÊcie by∏ zm´czony. Obj´te atrofià mi´Ênie cia∏a,
które pó∏ roku le˝a∏o bez ruchu, ledwie trzyma∏y go na nogach. Z trudem przykry∏ si´ pledem, zasnà∏ od
razu. Ostatnimi czasy bez Êrodka nasennego w ogóle me mog∏ zasnàç;. A tu od razu... 
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Ranka nie widzia∏, poniewa˝ obudzi∏ si´ dopiero w po∏udnie. Wzià∏ prysznic i wyszed∏ na werand´.
Sally przygotowywa∏a w letniej kuchni obiad, a pomagali jej ch∏opiec i dziewczynka. 

– Dzieƒ dobry, Johnny. Widaç, dobrze ci si´ spa∏o. Wyglàdasz taki odm∏odnia∏y. Zapoznaj si´
z wnukami, to Emmy, a ten m∏odzieniec ma na imi´ George. 

– A ja jestem John Heitzman, dzieƒ dobry' – wyciàgnà∏ do ch∏opca r´k´. 
– No to poznaliÊcie si´; w czasie, gdy my z Emmy b´dziemy przygotowywaç obiad, wy, m´˝czyê-

ni, mo˝e pospacerowalibyÊcie po ogrodzie, apetytu nabrali – zaproponowa∏a Sally. 
– Ja jestem gotów pokazaç panu ogród – powiedzia∏ George Heitzmanowl. 
Staruszek i ch∏opiec szli przez przepi´kny ogród. Ch∏opiec wskazywa∏ r´kà ró˝ne roÊliny i bez prze-

rwy mówi∏ o ich w∏aÊciwoÊciach. Heitzman myÊla∏ o swoich sprawach. Kiedy doszli do koƒca ogrodu,
ch∏opiec oznajmi∏: 

– A za tà akacjà sà moje apartamenty, które zbudowa∏a babcia. 
Heitzman odgià∏ ga∏àê i zobaczy∏... Na ma∏ej polance za akacjà sta∏ jego domek. Z tych samych pla-

stikowych skrzynek na rozsady. Tylko dach by∏ zrobiony inaczej. I inna by∏a firanka zas∏aniajàca wejÊcie.
Heitzman odsunà∏ firank´, z lekka si´ nachyli∏ i wkroczy∏ do domku. Ca∏e umeblowanie by∏o w nim takie,
jak dawniej, tylko na stoliku sta∏a fotografia, zatopiona dwustronnie w przezroczystym plastiku. Na foto-
grafii by∏ wnuk Sally. "Wszystko tak, jak byç powinno – teraz w domku inny gospodarz i inna fotografia".
Heitzman wzià∏ do ràk fotografi´ i ˝eby tylko cokolwiek powiedzieç, rzek∏: 

– Dobrze wyszed∏eÊ na tym zdj´ciu, George. 
– Ale to nie moja fotografia, wujku John. Na tej fotografii jest ch∏opiec, z którym babcia w dzieciƒ-

stwie si´ przyjaêni∏a, on po prostu jest do mnie podobny. 

*          *          *

John Heitzman stara∏ si´ iÊç ogrodowà Êcie˝ka jak najszybciej, kula∏, podpiera∏ si´ laskà i potyka∏. 
Podszed∏ do Sally i ci´˝ko dyszàc, nieco si´ plàczàc, zapyta∏: 
– Gdzie on teraz jest? Gdzie teraz jest twój mà˝, Sally? Gdzie? 
– Uspokój si´, prosz´, John, nie wolno ci si´ tak bardzo denerwowaç. Usiàdê, prosz´ – cicho po-

wiedzia∏a Sally. – Tak wysz∏o, John, ˝e jeszcze w dzieciƒstwie obieca∏am jednemu bardzo dobremu
ch∏opcu byç jego ˝onà.. . 

– Lecz to by∏a zabawa – niemal wykrzyknà∏ John Heitzman, zrywajàc si´ z fotela – dzieci´ca zaba-
wa. 

– Niech i tak b´dzie. To znaczy, b´dziemy uwa˝aç, ˝e ja bawi´ si´ w t´ zabaw´ nadal. I po trosze
b´d´ uwa˝aç ciebie za swojego m´˝a powiedzia∏a Sally i cicho doda∏a: – M´˝a i ukochanego. 

– George jest bardzo podobny do mnie z dzieciƒstwa. Znaczy to, ˝e urodzi∏aÊ po tej nocy, Sally?
Urodzi∏aÊ? 

– Tak, urodzi∏am naszego syna, John, jest podobny do mnie. Lecz ma bardzo silne twoje geny,
a nasz wnuk – jest twojà kopià. 

John Heitzman patrzy∏ to na Sally, to na ch∏opca i dziewczynk´ przygotowujàcych na werandzie stó∏
i nie by∏ w stanie nic wi´cej powiedzieç, myÊli i uczucia miota∏y si´. Potem, sam nawet nie wiedzàc dla-
czego, powiedzia∏ surowym g∏osem: 

– Musz´ natychmiast wyjÊç. Do widzenia, Sally. 
Zrobi∏ dwa kroki Êcie˝kà, odwróci∏ si´ i podszed∏ do stojàcej w milczeniu Sally. John Heitzman, z tru-

dem wspierajàc si´ na lasce, osunà∏ si´ przed Sally na jedno kolano, wzià∏ jej r´k´, powoli poca∏owa∏: 
– Sally, mam bardzo wa˝ne i pilne sprawy. Musz´ natychmiast iÊç. Ona po∏o˝y∏a mu r´k´ na g∏o-

wie, z lekka potarga∏a w∏osy: 
– Tak, oczywiÊcie, musisz iÊç, skoro wa˝ne sprawy, problemy. JeÊli b´dzie ci ci´˝ko, John, przy-

chodê do naszego domu. Nasz syn teraz kieruje ma∏à firmà o pi´knej nazwie "Lotos", która zajmuje si´
projektowaniem ogrodów. Nie ma specjalnego wykszta∏cenia, lecz ja sama go nauczy∏am, a on jest
uzdolniony i tworzy wspania∏e projekty i prawie nie ma problemów ze zleceniodawcami. Pomaga mi fi-
nansowo, odwiedza co miesiàc. A ty pewnie masz problemy finansowe? I troszeczk´ ze zdrowiem. Ty
przychodê, John. Wiem, jak ciebie podleczyç, a i pieni´dzy mamy dosyç. 

– Dzi´kuj´, Sally... Dzi´kuj´... powinienem zdà˝yç! Powinienem... 
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Szed∏ Êcie˝kà do wyjÊcia, pogrà˝ony w myÊlach o swoim planie. A Sally patrzy∏a na oddalajàcà si´
postaç Johna i po cichu szepta∏a: "Wracaj, ukochany!". Powtarza∏a to zdanie przez godzin´ jak zakl´cie.
Zapomnia∏a o wnukach i nie zauwa˝y∏a te˝ helikoptera, krà˝àcego od ponad pó∏ godziny nad jej dzia∏kà
z ma∏ym domkiem i przepi´knym ogrodem. 

*          *          *

Helikopter Johna Heitzmanr dopiero làdowa∏ na dachu biurowca, a najbli˝si asystenci i sekretarze
ju˝ byli na sali konferencyjnej i goràczkowo porównujàc cyfry, przygotowywali si´ do raportu przed sze-
fem. Odwykli ju˝ od narad z jego obecnoÊcià, a teraz oczekiwali szefa z pewnym dr˝eniem i l´kiem. 

John Heitzman wszed∏, wszyscy wstali. Zanim doszed∏ do swojego fotela u szczytu sto∏u, powie-
dzia∏: 

– Siadajcie. ˚adnych sprawozdaƒ. S∏uchajcie uwa˝nie, niczego nie b´d´ powtarzaç. Czas nagli.
Zatem w stanie Teksas jest willa, oto jej adres. Nakazuj´ wykupiç wszystkie ziemie woko∏o tej willi w pro-
mieniu stu mil. Wykupiç wszystkie przedsi´biorstwa, które znajdujà si´ na tych ziemiach, nawet je˝eli
trzeba b´dzie zap∏aciç za nie potrójnà cen´. Kto odpowiada za kupno i sprzeda˝ nieruchomoÊci, mo˝e
opuÊciç sal´ i natychmiast przystàpiç do dzia∏ania. Je˝eli b´dzie taka potrzeba, zaanga˝ujcie wszystkich
swoich agentów. Ta akcja powinna zajàç nie wi´cej ni˝ tydzieƒ. 

Jeden z asystentów szybkim krokiem skierowa∏ si´ do wyjÊcia. 
John Heitzman kontynuowa∏: 
– Wszystkie budynki, zak∏ady przemys∏owe i fabryki produkcyjne, które sà na tych ziemiach, majà

zostaç zdemontowane w terminie nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc, nawet je˝eli w tym celu trzeba b´dzie Êcià-
gnàç setki firm budowlanych. Na ich miejscu za miesiàc powinna byç posiana trawa. 

Do ostatniego asystenta, który zosta∏ w sali, John Heitzman powiedzia∏: 
– W stanie Teksas jest ma∏a firma pod pi´knà nazwà "Lotos". Zawrze pan z nià kontrakt na okres

pi´ciu lat. Zleci pan tej firmie zajmowanie si´ projektowaniem zasiedlania na wszystkich nabytych woko-
∏o willi w Teksasie terenach. Podanà przez firm´ cen´ podwoiç. Wykonaç. 

Po dwóch tygodniach John Heitzman wyst´powa∏ przed audytorium leczàcym pó∏tora tysiàca ludzi.
W sali siedzieli zebrani przez agencj´ do spraw zatrudnieniu specjaliÊci w zakresie projektowania ogro-
dów, botanicy, agronomowie. Wszyscy chcieli otrzymaç prac´. Tym bardziej ˝e podana w reklamie su-
ma, na jakà opiewa∏ kontrakt, dwukrotnie przekracza∏a Êrednià statystycznà. 

John Heitzman wyszed∏ na scen´ i przemówi∏ w∏aÊciwym mu, kategorycznym, nieco nawet ostrym
tonem: 

– Zgodnie z przedstawionymi kontraktami ka˝demu z was zostanie przydzielona nieodp∏atnie w do-
˝ywotnie korzystanie dzia∏ka ziemi wielkoÊci dwóch hektarów, zostanie wam zaproponowane do wyboru
kilka projektów willi budowanych z gotowych elementów i na koszt korporacji na ka˝dej dzia∏ce, we wska-
zanym przez was miejscu zostanà zbudowane domy. W ciàgu pi´ciu lat korporacja b´dzie wyp∏acaç wy-
szczególnione w kontrakcie kwoty ka˝demu doros∏emu cz∏onkowi rodziny. Waszym zadaniem jest zago-
spodarowanie terenu otrzymanego w do˝ywotnie korzystanie. Posadziç ogrody i kwietniki, zrobiç stawy
i Êcie˝ki, a wszystko zrobiç tak, aby by∏o pi´kne i dobre. Korporacja na podstawie waszego zg∏oszenia
pokryje koszty sadzonek i ka˝dego materia∏u siewnego. Ja powiedzia∏em ju˝ wszystko. Je˝eli nie ma py-
taƒ – ch´tni mogà podpisywaç kontrakty.

Lecz w pó∏toratysi´cznej sali zapanowa∏a absolutna cisza. Nikt nie wsta∏ ze swojego miejsca i nie
skierowa∏ si´ do stolików, gdzie siedzieli sekretarze z gotowymi do podpisu kontraktami. Po minucie zu-
pe∏nego milczenia z miejsca wsta∏ starszy cz∏owiek i zapyta∏: 

– Prosz´ powiedzieç, prosz´ pana, czy ta miejscowoÊç, w której proponujecie nam si´ osiedliç, jest
Êmiertelnie ska˝ona? 

– Nie – odpowiedzia∏ jeden z asystentów Heitzmanf. – Przeciwnie, ta miejscowoÊç wyró˝nia si´ naj-
bardziej czystym Êrodowiskiem naturalnym, sà w niej dosyç urodzajne ziemie. 

– W takim razie prosz´ powiedzieç uczciwie, jaki eksperyment chcecie przeprowadziç na ludziach?
– zerwa∏a si´ z miejsca m∏oda kobieta. 

– Wielu spoÊród nas ma dzieci i ja, na przyk∏ad, nie chc´ wpychaç swojego dziecka w nie wiado-
mo jaki eksperyment. 
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Sala zawrza∏a, zacz´∏y si´ rozlegaç okrzyki: "awanturnicy", "nieludzcy", "potwory", ludzie podnosili
si´ z miejsc i jeden po drugim zacz´li wychodziç. Asystenci Heitzmanf próbowali coÊ t∏umaczyç, odpo-
wiadaç na jakieÊ pytania, lecz nadaremnie. Heitzman z beznadziejnà rozpaczà patrzy∏ na ludzi opusz-
czajàcych sal´. Rozumia∏ jedno: wraz z ich odejÊciem runie jego nadzieja. Lub nawet wi´cej... Tak bar-
dzo chcia∏ zrobiç przyjemnoÊç Sally, swojemu synowi i wnukom. Chcia∏, by obok przytulnego domu Sal-
ly nie by∏o dymiàcych kominowych rur. Pragnà∏, ˝eby woko∏o rozkwita∏y ogrody i mieszkali dobrzy sàsie-
dzi. Wykupi∏ ziemie, na jego zarzàdzenie usuni´to dymiàce rury i posiano traw´. Ale ziemia mo˝e pi´k-
nieç tylko wówczas, gdy osiedlà si´ na niej dobrzy ludzie. A oni odchodzà. Nic nie zrozumieli. I jak zro-
zumieç, jak uwierzyç? Stop! Heitzmanr nagle olÊni∏o: oni przecie˝ nic nie wiedzà i w∏aÊnie dlatego nie
wierzà! A co, je˝eli prawd´... John Heitzman wsta∏ i cicho, jeszcze niepewnie, powiedzia∏: 

– Ludzie. Zrozumia∏em. Musz´ objaÊniç motywacj´ takich dzia∏aƒ korporacji. Ale jej nie mo˝na wy-
t∏umaczyç. W ˝aden sposób nie mo˝na. Dlatego to tak, ˝e ja... Rozumiecie, motywacja ta... w∏aÊciwie
wszystkie te kontrakty majà charakter osobisty. Czy, jak powiedzieç... 

Heitzman zaplàta∏ si´ i nie wiedzia∏, co mówiç dalej. Lecz ludzie si´ zatrzymali. Stali w przejÊciach,
w drzwiach wyjÊciowych. I uwa˝nie patrzyli na Heitzmana. Milczeli, a on nie wiedzia∏, jak mówiç dalej. Ze-
bra∏ si´ jednak w sobie i kontynuowa∏: 

– Ja w dzieciƒstwie... we wczesnej m∏odoÊci... Pokocha∏em jednà dziewczyn´. Ale wtedy nie wie-
dzia∏em, ˝e pokocha∏em. By∏em ˝onaty z innymi kobietami. Zajmowa∏em si´ biznesem. Nie widzieliÊmy
si´ z tà dziewczynà pi´çdziesiàt lat. Ja nie wspomina∏em jej. Ale niedawno sobie o niej przypomnia∏em.
Zrozumia∏em, ˝e jest jedynym cz∏owiekiem, który szczerze mnie kocha∏. I teraz te˝ kocha. A ja o tym nie
wiedzia∏em. Nawet jej sobie nie przypomina∏em. I jeszcze zrozumia∏em, ˝e tylko jà jednà móg∏bym ko-
chaç. Spotka∏em si´ z tà dziewczynà. Ona, oczywiÊcie, teraz jest ju˝ w wieku dojrza∏ym. Lecz dla mnie
pozosta∏a taka sama, jak by∏a. Kocha ogród. Czyni wszystko pi´knym. I chcia∏em, by wokó∏ niej te˝ by∏o
pi´knie. I ˝eby mia∏a woko∏o dobrych sàsiadów. Lepiej, by dobrzy, szcz´Êliwi sàsiedzi mieszkali obok. Ale
jak to zrobiç? Zajmowa∏em si´ biznesem i uzbiera∏em pewnà sum´ pieni´dzy. I kupi∏em ziemi´, rozdzie-
li∏em jà na dzia∏ki, wymyÊli∏em te oto kontrakty. Zrobi∏em to dla swojej ukochanej. A byç mo˝e zrobi∏em
to dla siebie? – ostatnie zdanie John Heitzman wypowiedzia∏, jakby pytajàc samego siebie, a póêniej za-
czà∏ mówiç, tak jakby nie widzia∏ stojàcych przed nim ludzi, niby prowadzàc g∏oÊnà dysput´ z samym so-
bà. 

– ˚yjemy w jakimÊ celu – po co? Dà˝ymy do czegoÊ – do czego? Wkrótce umr´, co po mnie zo-
stanie? Tylko prochy. Ale teraz nie umr´, dopóki nie zrealizuj´ swojego projektu. I zostawi´ po sobie to,
co wieczne, zostawi´ ogród dla swojej ukochanej. Zostawi´ ogrody. Najpierw chcia∏em po prostu wyna-
jàç wielu pracowników lub zawrzeç kontrakt z du˝à firmà, zajmujàcà si´ projektowaniem ogrodów. Za-
wrzeç kontrakt, aby pracownicy piel´gnowali roÊliny. Lecz póêniej zrozumia∏em. Martwe jest pi´kno, jeÊli
nie w∏asne. Ot i postanowi∏em uczyniç tak, aby by∏o w∏asne. Dlatego oddaj´ wam dzia∏ki i domy, a w za-
mian tylko prosz´ o pi´kno wokó∏ mojej ukochanej. Nie uwierzyliÊcie w realnoÊç proponowanych wam
w kontrakcie warunków. Nie rozumieliÊcie, jaki jest cel strony proponujàcej takie kontrakty. Teraz go zna-
cie. 

John Heitzman zamilknà∏. Milczeli i stojàcy w sali ludzie. Pierwsza przerwa∏a cisz´ kobieta, która
najbardziej dawa∏a wyraz swej nieufnoÊci. Najpierw szybko podesz∏a do rz´du stojàcych przy scenie sto-
∏ów z roz∏o˝onymi kontraktami, poprosi∏a jednego z sekretarzy o wpisanie jej nazwiska i podpisa∏a kon-
trakt, nawet go nie czytajàc, a potem odwróci∏a si´ do ludzi na sali i powiedzia∏a: 

– Tak, podpisa∏am. Podpisa∏am jako pierwsza. Przez to te˝ wejd´ do historii, bo jako pierwsza. Za-
stanówcie si´ tylko: ˝aden m´˝czyzna, choçby nie wiem jak bogaty, nie zrobi∏ wi´kszego prezentu dla
swojej ukochanej ni˝ ten stojàcy na scenie cz∏owiek. I wi´kszego prezentu zrobiç nie mo˝na. 

– Nawet wymyÊliç wi´kszego nikt nie móg∏. W ciàgu ca∏ej historii ludzkoÊci jak okiem si´gnàç – wy-
krzykn´∏a z sali inna kobieta. 

– Kocham pana – zawo∏a∏a trzecia. 
– Chc´ dzia∏k´ obok paƒskiej ukochanej, jak ma na imi´? – zapyta∏a czwarta. 
– Ma na imi´... – zaczà∏ Heitzman, a dalej powiedzia∏: – Mo˝e nie trzeba, aby wiedzia∏a. Niech my-

Êli, ˝e los tak chcia∏. 
Zebrani na sali w jedynym porywie skierowali si´ do sto∏ów przy scenie. Utworzy∏a si´ kolejka. Lu-

dzie radoÊnie ˝artowali i nazywali siebie nie inaczej, jak sàsiedzie, sàsiadko, ale wi´kszoÊç – zw∏aszcza
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kobiety – b∏yszczàcymi, rozkochanymi spojrzeniami spoglàda∏a na cz∏owieka stojàcego na scenie. 
John Heitzman po raz pierwszy w ˝yciu poczu∏ na sobie energi´ dobra, mi∏oÊci i szczerego zachwy-

tu, wyp∏ywajàcà z mnóstwa ludzkich dusz. Energi´ uzdrawiajàcà i zwyci´˝ajàcà wszystko, ka˝de cierpie-
nie. Schodzi∏ ze sceny, ju˝ nie utykajàc. I przez kilka miesi´cy osobiÊcie ˝ywo uczestniczy∏ w realizacji
demonta˝u przedsi´biorstw po∏o˝onych na zakupionych ziemiach, rozstrzyga∏ kwestie zwiàzane ze
szczegó∏ami projektu ca∏ego zasiedlenia wokó∏ willi Sally, opcje designu krajobrazowego poszczególnych
dzia∏ek i ca∏ej infrastruktury. 

Kiedy za rok ponownie podszed∏ do furtki przy willi Sally, dooko∏a, jak wzrokiem si´gnàç, ludzie ju˝
sadzili ma∏e sadzonki du˝ych roÊlin ogrodowych, a wokó∏ furtki Sally sta∏o kilka sadzonek z troskliwie
okrytym systemem korzeniowym. Sally dos∏ownie wyczu∏a, ˝e przyszed∏ i wybieg∏a naprzeciw. 

– John, jak dobrze, ˝e przyjecha∏eÊ! Jak dobrze! Witaj, John! 
Podbieg∏a do niego szybka i ognista jak dziewczyna. Schwyci∏a Johna za r´k´, zaprowadzi∏a, aby

si´ napi∏ herbaty i ca∏y czas bez ustanku radoÊnie mówi∏a: 
– Wiesz, John! Jakie cuda dziejà si´ woko∏o! Ja jestem taka szcz´Êliwa! Nadzwyczaj szcz´Êliwa.

Nie b´dzie teraz obok naszego domu dymiàcych rur. A b´dà dobrzy sàsiedzi. Tak tu wrze ˝ycie woko∏o!
Je˝eli masz jakieÊ niepowodzenia w biznesie, to si´ nie przejmuj, John. Zostaw wszystko i zamieszkaj
tu. Teraz jesteÊmy bogaci, nasz syn otrzyma∏ bardzo korzystny, nawet nadzwyczaj korzystny kontrakt.
On kieruje tu teraz ca∏ym projektem w zakresie wzornictwa i rozplanowania. NabyliÊmy jeszcze troch´
ziemi. Nasz syn b´dzie sobie tam budowa∏ nowy dom. A my tutaj oboje, je˝eli zechcesz, b´dziemy miesz-
kaç. 

– Zechc´ – odpowiedzia∏ John Heitzman i doda∏: – Dzi´kuj´ ci, Sally, za zaproszenie. 
– A dlaczegó˝ to b´dziecie mieszkaç w starym domu? – rozleg∏ si´ za plecami Johna Heitzman

g∏os. Odwróci∏ si´ i zobaczy∏ swojego syna. Wiedzia∏ od razu, ˝e to jest jego syn. A m∏ody m´˝czyzna
mówi∏ dalej: 

– Rozumiem, ˝e jesteÊ moim ojcem? Kiedy George opowiedzia∏, ˝e uzna∏eÊ fotografi´ maminego
przyjaciela z dzieciƒstwa za jego zdj´cie, wówczas zrozumia∏em, kto przyszed∏. A mama nie nauczy∏a si´
ukrywania swoich uczuç. 

Ja, oczywiÊcie, na razie nie ˝ywi´ takich uczuç wobec ojca jak mama, lecz jestem gotów dla swo-
ich szcz´Êliwych rodziców sfinansowaç i budow´ nowej willi. 

– Dzi´kuj´, synku – zd∏awionym g∏osem powiedzia∏ John Heitzman. Chcia∏ podejÊç i objàç swoje-
go syna, lecz z jakiegoÊ powodu tego nie uczyni∏. M∏ody m´˝czyzna sam zrobi∏ krok w jego stron´, wy-
ciàgnà∏ r´k´, przedstawi∏ si´: – John. 

– To i dobrze! I bardzo dobrze, zatem ju˝ si´ zapoznaliÊcie. Kiedy poznacie si´ obaj bli˝ej, przy-
padniecie sobie wówczas do gustu, a teraz napijmy si´ herbaty – powiedzia∏a Sally.

I znów Sally przy stole bez ustanku mówi∏a podniecona o nadzwyczajnych wydarzeniach zacho-
dzàcych w ciàgu ostatnich miesi´cy. 

– Wyobraê sobie tylko, John. Wyobraê sobie. Opowiadajà tu takà histori´, podobnà do najpi´kniej-
szej na Êwiecie legendy. Legendy, która si´ spe∏nia na jawie. Wyobraê sobie, John, ludzie opowiadajà,
˝e wszystkie te ziemie woko∏o wykupi∏ jeden cz∏owiek. Potem ten cz∏owiek zaprosi∏ najlepszych projek-
tantów, agronomów i ogrodników i ka˝demu da∏ bezp∏atnie w do˝ywotnie korzystanie po kilka hektarów
ziemi. Powiedzia∏ im, aby swe dzia∏ki uczynili pi´kne. I wszystkie sadzonki i nasiona im bezp∏atnie udo-
st´pni∏, a jeszcze przez pi´ç lat b´dzie im p∏aciç za zagospodarowywanie ich w∏asnych dzia∏ek. Wyobraê
sobie – i jeszcze p∏aciç. Ca∏y swój kapita∏ do ostatniego centa zainwestowa∏ ten cz∏owiek w projekt. 

– No, mo˝e nie ca∏y – zaoponowa∏ Heitzman. 
– A ludzie mówià, ˝e ca∏y. I wiesz, w jakim celu on to wszystko uczyni∏? 
– W jakim? – spokojnie zapyta∏ John Heitzman. 
– W tym w∏aÊnie tkwi ca∏e pi´kno tego, co si´ wydarzy∏o. Uczyni∏ to, aby wÊród tego ca∏ego pi´kna

mieszka∏a jego ukochana. Ona te˝, tak mówià, zajmuje si´ projektowaniem ogrodów. I gdzieÊ tu te˝
b´dzie jej willa. Tylko nikt nie wie, gdzie i kim ona jest. Wyobra˝asz sobie, Johnny, co to b´dzie, kiedy
ludzie si´ dowiedzà, kim ona jest? 

– Co? 
– Jak to co? Przecie˝ ludzie od razu zechcà na nià popatrzyç i nawet dotknàç jak bogini. Ja, na

przyk∏ad, chcia∏abym jej dotknàç. Z pewnoÊcià jest niezwyk∏a. Niezwyk∏a na zewnàtrz, a mo˝e i we-
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wnàtrz. "˚adna kobieta na Êwiecie nie jest zdolna natchnàç m´˝czyzny do tak niezwyk∏ego i pi´knego
czynu" – mówià wszyscy woko∏o. No i wszyscy ludzie b´dà chcieli zobaczyç i chocia˝ dotknàç takiego
m´˝czyzny i jego niezwyk∏ej kobiety. 

– Z pewnoÊcià zechcà – zgodzi∏ si´ John Heitzman i doda∏: – Ale có˝ nam teraz poczàç, Sally? 
– Dlaczego nam? – zdziwi∏a si´ Sally. 
– Dlatego nam, ˝e tà niezwyk∏à kobietà, dla której to wszystko dooko∏a si´ dzieje – jesteÊ ty, Sally. 
Sally patrzy∏a na Johna bez mrugni´cia powiekà, próbujàc uÊwiadomiç sobie to, co us∏ysza∏a. Na-

gle zrozumia∏a, wypuÊci∏a z ràk fili˝ank´, ale nikt nie zwróci∏ uwagi na brz´k rozbitego szk∏a. John Heit-
zman odwróci∏ si´ na odg∏os przewróconego krzes∏a, kiedy gwa∏townie, w jakimÊ porywie jego syn ze-
rwa∏ si´ ze swojego miejsca. John junior podszed∏ do ojca i mi´kkim barytonem, przepe∏niony wzrusze-
niem powiedzia∏: 

– Ojcze! Ojcze! Mog´ ci´ objàç?! 
John Heitzman pierwszy objà∏ swojego syna i us∏ysza∏, jak bije jego serce. John junior, obejmujàc

ojca, szepta∏ w uniesieniu: 
– Takiej si∏y wyznania mi∏oÊci bez s∏ów o mi∏oÊci Êwiat jeszcze nie dozna∏. Jestem dumny! Zachwy-

casz mnie, ojcze! 
Kiedy ojciec i syn odwrócili si´ do Sally, ona wcià˝ próbowa∏a sobie uÊwiadomiç to, co si´ zdarzy-

∏o. Nagle na jej policzkach zap∏onà∏ rumieniec, jakby wyg∏adzajàc zmarszczki. Z oczu potoczy∏y si´ ∏ez-
ki. Sally za˝enowa∏a si´ ∏ezkami, szybko podesz∏a do Johna seniora, chwyci∏a go za r´k´ i pociàgn´∏a ku
wyjÊciu z werandy. John junior obserwowa∏, jak jego rodzice, wziàwszy si´ za r´ce, najpierw powoli szli
Êcie˝kà, kierujàc si´ w stron´ akacji, za którà sta∏ ich dzieci´cy domek, a potem nagle pobiegli do drze-
wa jak nastolatki. 

Po dziesi´ciu latach odm∏odnia∏y John Heitzman siedzia∏ w klubowej kawiarni poÊród innych
m´˝czyzn z osady i ze Êmiechem t∏umaczy∏: 

– Przecie˝ nie b´d´ kandydowaç na ˝adnego prezydenta, nawet mnie nie namawiajcie. I to nie
w wieku problem. Krajem mo˝na rzàdziç, równie˝ nie b´dàc prezydentem. Z w∏asnego domu mo˝na rzà-
dziç krajem. Oto pokazaliÊcie w∏asnym przyk∏adem, jak trzeba budowaç obecne ˝ycie i ca∏a Ameryka
przekszta∏ca si´ teraz w kwitnàcy ogród. Je˝eli tak dalej pójdzie, byç mo˝e dogonimy Ros´. 

– Dogonimy! Dogonimy – potwierdzi∏a wchodzàca w∏aÊnie Sally. 
– Ale teraz pójdêmy, prosz´, do domu, Johnny. Dziecko bez ciebie nie chce zasypiaç – potem ju˝

na ucho doda∏a: – i ja te˝... 
Cienistà, pachnàcà alejà sz∏o do swojego domu, trzymajàc si´ ze r´ce, dwoje niestarych ludzi,

John Heitzman i Sally. Wiosnà zawsze im si´ wydawa∏o, ˝e ich ˝ycie dopiero si´ zaczyna. Tak jak za-
czyna∏o si´ dzisiejsze ˝ycie w ca∏ej Ameryce. 

– Przecudne jest zakoƒczenie twojej historii – powiedzia∏em Anastazji, kiedy zakoƒczy∏a swoje opo-
wiadanie o przysz∏oÊci. – I wszystkie twoje historie dajà nadziej´. Ale czy w rzeczywistoÊci zdarzy si´ coÊ
podobnego? Na jawie? 

– Musi si´ zdarzyç, W∏adimirze. To nie jest wymyÊlona historia, ale projekcja przysz∏oÊci. Nie sà
w niej wa˝ne ani nazwiska, ani miejsce akcji. Wa˝na jest istota idea i marzenie! I je˝eli moje opowiada-
nie wywo∏a∏o pozytywne uczucia, to ludzie na pewno dokonajà projekcji tej idei w imi´ przysz∏oÊci, a co
do jej szczegó∏ów – mnóstwo ludzi doda doƒ w∏asne, co nada jej wi´kszy sens i zrozumienie. 

– Jak si´ to wszystko dzieje? 
– Spójrz, jakie to proste. Spodoba∏a ci si´ ta historia? 
– Mnie? Tak! 
– Chcesz, by w przysz∏oÊci si´ zdarzy∏a? – Chc´, oczywiÊcie. 
– A je˝eli o niej opowiesz ludziom, to jak myÊlisz, ktokolwiek jeszcze zechce coÊ podobnego ujrzeç

na jawie? 
– MyÊl´, ˝e zechce. 
– Ot i widzisz, to znaczy, ˝e zechcà i ci, którzy przejmà w historii rol´ nie tylko obserwatora –

a uczestnika. I to, co zosta∏o powiedziane, wcieli si´ w ˝ycie. 
– Tak, wydaje si´ to zrozumia∏e. Ale troszeczk´ ˝al, ˝e takie pi´kne obrazy nakreÊli∏aÊ o zagranicz-

nych przedsi´biorcach, a nie o rosyjskich. 
– W∏adimirze, o rosyjskich ju˝ samo ˝ycie rysuje przepi´kne realne obrazy. Dok∏adniej mo˝na po-
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wiedzieç, ˝e wiele spoÊród nich tworzy Boskà wiecznoÊç. I ty sam móg∏byÊ o tym opowiedzieç. 
– Ja sam? No tak. RzeczywiÊcie znam wielu rosyjskich przedsi´biorców, którzy nabyli nie po jed-

nym, ale po kilka hektarów ziemi i budujà na nich swoje siedziby. Takie, o których ty mówi∏aÊ. Tylko ich
historie nie sà tak romantyczne. 

– O ka˝dym, kto Êwiadomie zetknà∏ si´ z ziemià, trzeba napisaç wielkie stronice. B´dzie to niekoƒ-
czàca si´ opowieÊç. Spójrz, to tylko jedna historia, rozpoznaj w niej znajome ci imiona. 

URODZ¢ CIEBIE, MÓJ ANIELE... 

Przedsi´biorca Wiktor Czadow obudzi∏ si´ o Êwicie. Obok niego na szerokim ∏o˝u s∏odko spa∏a je-
go m∏oda kochanka. Cienka materia przykrywa∏a jej zgrabnà, jak rzeêbionà, kobiecà sylwetk´. 

Zawsze, kiedy pojawiali si´ razem na bankiecie lub w hotelu eleganckiego kurortu, jej kszta∏ty przy-
ciàga∏y to zawistne, to po˝àdliwe spojrzenie m´˝czyzn. 

A do tego Inga – tak mia∏a na imi´ Êpiàcà pi´knoÊç – posiada∏a czarujàcy uÊmiech i stwarza∏a na
otoczeniu wra˝enie kobiety màdrej i wykszta∏conej. Wiktorowi podoba∏a si´ jej obecnoÊç przy nim, dlate-
go kupi∏ jeszcze jedno czteropokojowe mieszkanie, urzàdzi∏ je supernowoczesnymi meblami, da∏ Indze
klucze i czasem, je˝eli tylko pozwala∏a na to intensywnoÊç dzia∏aƒ w biznesie, zostawa∏ z nià na noc lub
dwie. By∏ wdzi´czny tej dwudziestopi´cioletniej kobiecie za cudowne noce i wspólne bycie, ale ˝eniç si´
nie kwapi∏. Nie odczuwa∏ szczególnej mi∏oÊci do Ingi. A jeszcze jedno – zdawa∏ sobie spraw´: on mia∏ 38
lat, a ona 25. OczywiÊcie, minie kilka lat i m∏oda kobieta mo˝e zechcieç mieç m∏odszego kochanka. A z jej
urodà i intelektem nie b´dzie to trudne. Wtedy znajdzie sobie m∏odego i jeszcze bogatszego – i to dzi´ki
niemu. Przecie˝ ˝eniàc si´ z Ingà, wprowadzi jà w kràg wp∏ywowych biznesmenów. 

Inga odwróci∏a si´ do niego, uÊmiechajàc si´ przez sen, a przykrycie, które si´ zeÊlizn´∏o, z lekka
obna˝y∏o kuszàcà kobiecà pierÊ o doskona∏ym kszta∏cie. Ale Wiktor Czadow nie doznawa∏, jak zazwy-
czaj, podniecenia na widok jej pó∏obna˝onego cia∏a. Ostro˝nie przykry∏ Êpiàcà Ing´. Cicho, starajàc si´
jej nie obudziç, wsta∏ z ∏ó˝ka i poszed∏ do kuchni. 

Zaparzy∏ i wypi∏ kaw´. Zapali∏ papierosa i jakby w zapami´taniu zaczà∏ chodziç w t´ i z powrotem
po przestronnej kuchnio-jadalni. 

Sen! Niezwyk∏y sen, który przyÊni∏ mu si´ tej nocy, wzburzy∏ jego uczucia. W∏aÊnie uczucia, a nie
rozum. PrzyÊni∏o si´ Wiktorowi, ˝e idzie jakàÊ cienistà alejà i usilnie myÊli nad celowoÊcià kolejnej trans-
akcji handlowej. Z przodu i z ty∏u jego ochrona, której obecnoÊç dra˝ni∏a i nie pozwala∏a si´ w pe∏ni skon-
centrowaç. W zebraniu myÊli przeszkadza∏ te˝ nieustanny szum samochodów, przemykajàcych za ogro-
dzeniem parku. I nagle znikn´li wartownicy, ucich∏ szum samochodów. Wiktor us∏ysza∏ Êpiew ptaków, zo-
baczy∏, jak przepi´kne sà wiosenne liÊcie drzew rosnàcych w alei i kwiaty na krzewach. Zatrzyma∏ si´,
rozkoszujàc powsta∏ymi wewnàtrz b∏ogimi uczuciami. I by∏o mu dobrze jak nigdy w ˝yciu. A˝ nagle zoba-
czy∏: z daleka alejà biegnie mu naprzeciw maleƒki ch∏opiec. S∏oƒce Êwieci∏o z ty∏u, tworzàc wokó∏ niego
aureol´ i wydawa∏o si´, ˝e alejà biegnie na jego spotkanie maleƒki anio∏. 

W nast´pnej sekundzie go olÊni∏o: z naprzeciwka biegnie do niego jego maleƒki syn. Ch∏opiec bieg∏,
wytrwale pracujàc ma∏ymi ràczkami i nó˝kami. Wiktor w radosnym przeczuciu przysiad∏, rozpostar∏ sze-
roko ramiona, by objàç malca i jego maleƒki syn rozpostar∏ w p´dzie ràczyny. I nagle maluch, nie dobie-
g∏szy do Wiktora, zatrzyma∏ si´ w odleg∏oÊci trzech metrów od niego. UÊmiech zgas∏ na dzieci´cej buzi
i powa˝ne spojrzenie dzieci´cych oczu wywo∏a∏o u Wiktora mocniejsze bicie serca. 

– No chodê˝e do mnie! Chodê, obejm´ ci´, synku. 
UÊmiechnàwszy si´ smutno, maluch odpar∏:
– Ty nie mo˝esz tego uczyç, tato. 

– Dlaczego? – zdziwi∏ si´ Wiktor. 
– Dlatego – ze smutkiem w g∏osie odpowiedzia∏ maluch – dlatego, tato, nie b´dziesz móg∏ mnie ob-

jàç, bo nie mo˝na objàç swojego, jeszcze nie narodzonego syna. Ty przecie˝ wiesz, ja si´ tobie nie uro-
dzi∏em, tato. 

– Wi´c podejdê, synku i ty obejmij mnie. Podejdê. 
– Niemo˝liwe jest objàç ojca, któremu si´ nie urodzi∏em. 
Maluch spróbowa∏ si´ uÊmiechnàç przez ∏zy, a po rumianym ma∏ym policzku powoli stoczy∏a si´ ∏ez-

ka. Potem maluch si´ odwróci∏ i spuÊciwszy g∏ow´, powlók∏ si´ wolno alejà. 
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Wiktor kl´cza∏, nie majàc si∏, by poruszyç si´ z miejsca. 
Maluch odchodzi∏. A razem z nim odchodzi∏o tak niezwykle przyjemne uczucie wewn´trznego b∏o-

gostanu. Z daleka zaczà∏ jak gdyby ponownie narastaç ryk samochodów. Wiktor nie móg∏ si´ ani poru-
szaç, ani mówiç, lecz zebrawszy ostatnie si∏y, wykrzyknà∏: 

– Nie odchodê, dokàd idziesz, synku? 
Maluch odwróci∏ si´ i Wiktor zobaczy∏ drugà staczajàcà si´ ∏ezk´. 
– Odchodz´ donikàd, tato. W nieskoƒczonà dal – donikàd. – Maluch pochyli∏ si´, chwil´ milcza∏,

a potem doda∏: – Smutno mi, tato, ˝e nie b´dàc urodzony, nie jestem w stanie znowu odrodziç ciebie so-
bà. 

OpuÊciwszy g∏ówk´, maleƒki anio∏ oddala∏ si´ od niego i wkrótce zniknà∏, dos∏ownie si´ rozp∏ynà∏
w promieniach s∏oneczka... 

Sen si´ skoƒczy∏, ale pozosta∏o wspomnienie przepi´knych b∏ogich odczuç. Ono jak gdyby wzywa-
∏o do pewnych dzia∏aƒ. 

Wiktor dopali∏ trzeciego papierosa, raptownie i stanowczo go zgasi∏ i wszed∏ do sypialni, mówiàc
g∏oÊno po drodze: 

– Obudê si´ Inga. Obudê si´. 
– Ale ja przecie˝ nie Êpi´. Po prostu sobie le˝´. Rozkoszuj´ si´. I myÊl´, gdzie ty si´ podzia∏eÊ? –

odpowiedzia∏a le˝àca na poÊcieli pi´knoÊç. 
– Inga, chc´, byÊ urodzi∏a. Czy mog∏abyÊ urodziç mi syna? 
Ona, odrzuciwszy przeÊcierad∏o, zerwa∏a si´ z ∏ó˝ka. Podbieg∏a, obj´∏a Wiktora za szyj´, przytuli∏a

si´ do niego ca∏ym swym pi´knym i j´drnym cia∏em i goràcym szeptem powiedzia∏a: 
– To najprzyjemniejsze i najpi´kniejsze wyznanie mi∏oÊci – kiedy m´˝czyzna prosi kobiet´, aby uro-

dzi∏a mu dziecko. Dzi´kuj´, je˝eli to nie ˝art. 
– Nie ˝art – stanowczo odpowiedzia∏. 
Wk∏adajàc podomk´ Inga odrzek∏a: 
– No, je˝eli nie ˝art, je˝eli na serio – to jest to nieprzemyÊlana decyzja. Po pierwsze, chc´, by mo-

je przysz∏e dziecko mia∏o ojca, a ty jesteÊ ˝onaty, mój drogi i ukochany. 
– Rozwiod´ si´ – powiedzia∏ Wiktor, chocia˝ ju˝ od trzech miesi´cy by∏ rozwiedziony z ˝onà, lecz

nie poinformowa∏ o tym Ingi z wielu powodów. 
– Rozwiedziesz si´, to wtedy mo˝emy porozmawiaç o dziecku. Ale ja powiem ci od razu, Wiktorze.

Nawet je˝eli si´ rozwiedziesz, jeszcze nie czas mówiç o dzieciach. Po pierwsze, musz´ mieç jeszcze rok,
aby zakoƒczyç studia doktoranckie. Po drugie, mam ju˝ tak serdecznie doÊç tej nauki, ˝e chcia∏abym po
jej zakoƒczeniu przez pierwszy, drugi rok poszaleç, pojeêdziç po kurortach, pobawiç si´. A dziecko...
Dzieci temu wszystkiemu mogà po∏o˝yç kres raz na zawsze – pó∏ ˝artem, pó∏ serio rozwa˝a∏a Inga. 

– No dobrze, za˝artowa∏em – przerwa∏ jej rozwa˝ania Wiktor. Musz´ iÊç, czeka mnie wa˝ne spo-
tkanie. Samochód ju˝ wezwa∏em. Na razie. 

Wyszed∏, ale nie na spotkanie i ˝adnego samochodu te˝ nie wzywa∏. Wiktor szed∏ powoli chodni-
kiem i przyglàda∏ si´ idàcym z naprzeciwka kobietom. Patrzy∏ na nie nowym, nie znanym mu wczeÊniej
spojrzeniem. Wybiera∏ kobiet´, która by∏aby godna urodziç jego syna. Z którà zechcia∏by mieç dziecko. 

Od razu odpad∏y modnie wymalowane na ró˝ne kolory dziewczyny, które wczeÊniej przyciàga∏y je-
go uwag´. Ca∏kowicie odrzuca∏ wszystkie pó∏obna˝one w minibikini czy obciÊle ubrane, wystawiajàce na
pokaz swoje kszta∏ty. 

"Jasne, po co one to robià, co majà na myÊli. A jeszcze màdry wyraz twarzy próbujà przybraç –
zauwa˝a∏ w myÊlach. 

– Przywo∏ujà facetów na ró˝ne sposoby, mo˝e któryÊ i weêmie. I biorà oczywiÊcie, tylko ˝e nie po
to, by mieç dzieci. Takie branie – na samca, ale nie na ojca swoich dzieci. Kr´çcie."g∏uptaski, ty∏kami.
A ja nie dopuszcz´, by mój syn z jakiejÊ tam kr´cio∏ki si´ urodzi∏". 

Dwie dziewczyny, które mia∏ w∏aÊnie naprzeciw, pali∏y w biegu, a jedna trzyma∏a w r´ce otwartà bu-
telk´ piwa. 

"No, te w ogóle nie do rodzenia dzieci. Tylko idioci chcieliby mieç dziecko z takimi". 
Wiktor jeszcze zwróci∏ uwag´, ˝e wÊród mijanych kobiet i dziewczàt bardzo ma∏o jest zupe∏nie zdro-

wych. Jedne przygarbione inne z takim wyrazem twarzy, jakby mia∏y kolk´ i bola∏ je brzuch, u niektórych
widaç wyraêne przejawy oty∏oÊci lub niezdrowà chudoÊç.
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"Nie, z takimi kobietami dzieci mieç nie mog´ – myÊla∏ po cichu Wiktor. – OczywiÊcie ka˝da z tych
kobiet marzy, a˝eby podjecha∏ do niej ksià˝´ bia∏ym mercedesem, ale podstawowej rzeczy dla tego
ksi´cia uczyniç nie mogà. One nie b´dà mog∏y urodziç zdrowego dziecka, skoro same sà niezbyt zdro-
we". 

Wiktor nie wzywa∏ swojego kierowcy i do biura dosta∏ si´ trolejbusem. Po drodze bez przerwy przy-
glàda∏ si´ kobietom, starajàc si´ wybraç spoÊród nich jednà, godnà urodziç mu syna, lecz nadaremnie. 

W ciàgu dnia i w przerwie obiadowej, zostajàc sam w swoim gabinecie, nie przestawa∏ myÊleç o ko-
biecie, która urodzi mu syna. 

Czasem budzi∏o si´ w nim odczucie, jakby wybiera∏ kobiet´, która b´dzie rodziç jego samego. Ko-
niec koƒców doszed∏ do wniosku: idealnej matki dla syna nie znajdzie, wi´c trzeba jà stworzyç. W tym
celu nale˝y znaleêç mniej wi´cej zdrowà, m∏odà kobiet´ o przyjemnej powierzchownoÊci, lub chocia˝by
nie odpychajàcej, z dobrym charakterem, stworzyç jej warunki do zajmowania si´ przeró˝nymi treninga-
mi i do poprawy zdrowia w najlepszych sanatoriach. Ale rzecz najwa˝niejsza wys∏aç jà na nauk´ do naj-
lepszej placówki oÊwiatowej, gdzie mog∏aby zdobyç wiedz´ w zakresie przygotowania do cià˝y, nosze-
nia dziecka w ∏onie, samego porodu i wychowania przedszkolnego. 

*          *          *
Pod koniec dnia pracy przywo∏a∏ do siebie prawnika firmy, Walentyn´ Pietrownà, kobiet´, której mà-

droÊç ˝yciowa budzi∏a szacunek. 
Zaproponowa∏, aby usiad∏a w fotelu i zaczà∏ okr´˝nà drogà, nie mówiàc wprost: 
– Mam pewne niezwyk∏e pytanie, Walentyno Pietrowna. Jest ono tak jakby osobiste, lecz dla mnie

bardzo wa˝ne. Pewna moja krewna poprosi∏a, abym si´ dowiedzia∏. . . A tak w ogóle, to ona przymierza
si´ do zamà˝pójÊcia, chce mieç dziecko. Prosi∏a mnie, abym si´ dowiedzia∏, gdzie u nas w kraju znajdu-
je si´ jakaÊ dobra placówka oÊwiatowa, w której uczono by, jak nosiç dziecko w ∏onie podczas cià˝y, jak
je urodziç i nast´pnie wychowywaç. I jak powinien post´powaç ojciec? 

Walentyna Pietrowna uwa˝nie wys∏ucha∏a, milcza∏a przez jakiÊ czas, a potem powiedzia∏a: 
– Jak pan wie, Wiktorze Niko∏ajewiczu, mam dwoje dzieci i zawsze interesowa∏am si´ literaturà na

temat rodzenia i wychowywania dzieci, lecz nawet nie s∏ysza∏am o istnieniu u nas w kraju lub za granicà
takiej placówki oÊwiatowej. 

– To dziwne. Wszystkiego uczà, a tego najwa˝niejszego zagadnienia ani w szko∏ach, ani na wy˝-
szych uczelniach nawet nie poruszajà? Dlaczego? 

– Tak, to dziwne... – zgodzi∏a si´ Walentyna Pietrowna – jakoÊ si´ wczeÊniej nad tym nie zastana-
wia∏am, ale teraz i mnie wydaje si´ dziwny taki stan rzeczy. Kwestia nauczania w szko∏ach przedmiotu
zwiàzanego z seksuologià, stosunkami seksualnymi, niby jest obecnie dyskutowana przez Dum´, ale nie
porusza si´ problemu nauczania tego, jak prawid∏owo rodziç i wychowywaç dzieci. 

– Czy to znaczy, ˝e ka˝da para rodziców jest zmuszona eksperymentowaç na swoim dziecku? 
– Na to wyglàda. Eksperymentowaç. Jest oczywiÊcie mnóstwo przeró˝nych kursów, na których

uczy si´ rodziców zachowania w trakcie porodu, tego, jak obchodziç si´ z noworodkiem, lecz poniewa˝
nie ma naukowego uzasadnienia tego procesu, okreÊlenie, jakie kursy rzeczywiÊcie pomagajà, a jakie
szkodzà, praktycznie nie jest mo˝liwe – odpowiedzia∏a Walentyna Pietrowna. 

– A pani by∏a na kursach, Walentyno Pietrowna? 
– M∏odszà córk´ zdecydowa∏am si´ urodziç w domu, w wannie, z pomocà akuszerki. Teraz wiele

kobiet tak robi. Uwa˝a si´, ˝e dla dziecka przyjÊcie na Êwiat w domowych warunkach, w obecnoÊci krew-
nych, jest bardziej komfortowe. Mówi si´, ˝e noworodek czuje, kiedy si´ do niego odnoszà z mi∏oÊcià,
a kiedy z oboj´tnoÊcià, jak to si´ cz´sto zdarza na porodówkach. Tam przecie˝ jest taÊmówka. 

Rozmowa z Walentynà Pietrownà nie da∏a Wiktorowi nadziei, wr´cz przeciwnie, wprowadzi∏a
w stan przygn´bienia. Przez dwa tygodnie ca∏y wolny od pracy czas rozmyÊla∏ o kwestii rodzenia dzieci.
Przez dwa tygodnie, podczas których chodzi∏ po mieÊcie pieszo, odwiedza∏ ekskluzywne restauracje, ba-
ry, teatry, ciàgle wpatrywa∏ si´ oceniajàco w twarze kobiet. Nawet pojecha∏ na wieÊ, lecz równie˝ tam ni-
kogo odpowiedniego dla siebie nie znalaz∏. 

Pewnego razu podjecha∏ swoim d˝ipem z przyciemnianymi szybami pod budynek wydzia∏u peda-
gogicznego uniwersytetu i patrzy∏ przez okno samochodu na przechodzàce obok dziewcz´ta. Po trzech
godzinach zwróci∏ uwag´ na m∏odà dziewczyn´, która stan´∏a przy wejÊciu: mia∏a krótki, lecz gruby jasny
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warkocz, postawnà figur´ i jak mu si´ wydawa∏o, nieg∏upià twarz. Kiedy w drodze do przystanku autobu-
sowego przechodzi∏a obok d˝ipa, Wiktor opuÊci∏ szyb´ i zawo∏a∏: 

– Przepraszam, mo˝e mi pani pomóc? Czeka∏em tu na swojego przyjaciela, ale si´ nie doczeka-
∏em. Nie mog∏aby mi pani pokazaç, jak najlepiej dojechaç do ÊródmieÊcia, a ja panià potem odwioz´ do
domu, je˝eli pani zechce. 

Dziewczyna oszacowa∏a d˝ipa spojrzeniem i spokojnie odpowiedzia∏a: 
– Dlaczego nie mam pokazaç. Poka˝´. 
Kiedy usiad∏a na przednim siedzeniu i zapoznali si´, Lusia powiedzia∏a, wskazujàc na paczk´ pa-

pierosów: 
– Ma pan dobre papierosy, czy mog´ zapaliç? 
– Tak, prosz´ – odpowiedzia∏ Wiktor i ucieszy∏ si´ na dêwi´k telefonu komórkowego. WiadomoÊç

by∏a b∏aha, lecz wy∏àczywszy s∏uchawk´, Wiktor zrobi∏ zaniepokojonà min´ i zakomunikowa∏ Lusi, która
˝ar∏ocznie zaciàgn´∏a si´ papierosem: 

– Sytuacja uleg∏a zmianie. Muszà si´ natychmiast udaç na spotkanie s∏u˝bowe. Tak wi´c przepra-
szam. 

Wysadzi∏ palàcà Lusi´, postanawiajàc, ˝e nie pozwoli truç dymem swojego syna. 
Przez te dwa tygodnie Wiktor nie spotyka∏ si´ ze swojà kochankà i nie dzwoni∏ do niej. Powzià∏ de-

cyzj´: skoro ona nie chce rodziç, skoro chce si´ tylko bawiç i po eleganckich uzdrowiskach jeêdziç – nie
jest mu potrzebna. 

OczywiÊcie, bardzo przyjemnie by∏o sp´dzaç z nià czas, ∏adnà i màdrà, ale teraz jego ˝yciowe pla-
ny powa˝nie si´ zmieni∏y. "Zostawi´ jej mieszkanie: mimo wszystko ta kobieta os∏adza∏a przez pewien
czas moje ˝ycie" – postanowi∏ Wiktor i skierowa∏ si´ na uniwersytet, gdzie studiowa∏a Inga, by oddaç jej
swój komplet kluczy. W biegu zadzwoni∏ do niej z telefonu komórkowego: 

– CzeÊç Inga. 
– CzeÊç – odpowiedzia∏ w s∏uchawce znajomy g∏os – gdzie teraz jesteÊ? 
– Podje˝d˝am pod twój uniwersytet, pr´dko koƒczysz? 
– Ja ju˝ od dziesi´ciu dni nie chodz´ na uniwersytet i wyglàda na to, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci

ju˝ nie b´d´ naƒ chodziç. 
– Zdarzy∏o si´ coÊ? 
– Tak. 
– Gdzie teraz jesteÊ? – W domu. 
Kiedy Wiktor, otworzywszy drzwi swoimi kluczami, wszed∏ do mieszkania Inga le˝a∏a w podomce

na ∏ó˝ku i czyta∏a jakàÊ ksià˝k´. Spojrza∏a na Wiktora: 
– Kawa i kanapki sà w kuchni – powiedzia∏a, nie podnoszàc si´ i ponownie pogrà˝y∏a w lekturze. 
Wiktor przeszed∏ do kuchni, upi∏ ∏yk kawy, zapali∏, po∏o˝y∏ klucze na stole, po czym podszed∏ do

drzwi sypialni i zakomunikowa∏ czytajàcej jak przedtem Indze: 
– Wyje˝d˝am, byç mo˝e na d∏ugo lub nawet na zawsze. Mieszkanie zostawiam tobie. ˚egnaj. Bàdê

wolna, szcz´Êliwa.
I skierowa∏ si´ do wyjÊcia. Inga dogoni∏a go ju˝ u samych drzwi: 

– O nie, zaczekaj, niegodziwcze! – powiedzia∏a bez z∏oÊci i szarpn´∏a Wiktora za r´kaw. 
– To znaczy, ˝e odchodzisz. Ca∏e moje ˝ycie przekr´ci∏eÊ, a teraz ˝egnaj? 
– Czym˝e ja twoje ˝ycie zniszczy∏em? – zdziwi∏ si´ Wiktor. By∏o mi z tobà dobrze, ale równie˝ to-

bie, tak myÊl´, nie by∏o êle. Teraz b´dziesz mia∏a w∏asne mieszkanie, strojów dosyç. ˚yj sobie, ciesz si´,
tak jak chcia∏aÊ. Czy chcesz jeszcze pieni´dzy? 

– No, ca∏y ty – po prostu ∏ajdak. Takiemu trzeba splunàç w twarz. Mieszkanie, ciuchy, ciesz si´... 
– No, ju˝ dobrze. Nie urzàdzaj scen – mam wa˝ne sprawy. ˚egnaj. 
Wiktor chwyci∏ za klamk´ u drzwi. Lecz Inga znów go zatrzyma∏a, schwyciwszy za r´k´: 
– O nie, mój drogi, poczekaj. Powiedz mi, prosz´. Prosi∏eÊ, abym urodzi∏a ci dziecko? 
Prosi∏eÊ? – Prosi∏em, ale odmówi∏aÊ. 
– Najpierw odmów∏am. Potem dwa dni myÊla∏am i zgodzi∏am si´. Studia doktoranckie rznci∏am, pa-

lenie rzuci∏am, rankiem si´ gimnastykuj´, a tu jeszcze ksià˝ki o ˝yciu, o dzieciach wpad∏y mi w r´ce, nie
mog´ si´ oderwaç: ucz´ si´, jak rodziç najlepiej, a on "˝egnaj". A ja tylko ciebie wyobra˝am sobie jako
ojca naszego... 
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UÊwiadomiwszy sobie to, co us∏ysza∏, Wiktor gwa∏townie objà∏ Ing´, zd∏awionym szeptem powta-
rzajàc: "Inga Inga. . .". Potem wzià∏ jà na r´ce i zaniós∏ do sypialni. Ostro˝nie, jak najwi´kszy klejnot, po-
∏o˝y∏ na ∏ó˝ku i zaczà∏ si´ goràczkowo rozbieraç. Nami´tnie, jak nigdy wczeÊniej, objà∏ le˝àcà na ∏ó˝ku
Ing´, zaczà∏ ca∏owaç jej piersi, ramiona, próbujàc zdjàç z niej podomk´, lecz Inga nagle stawi∏a mu mil-
czàcy opór i zacz´∏a go odpychaç: 

– Uspokój si´, prosz´. Tu nie o to chodzi. Jednym s∏owem, ˝adnego seksu mi´dzy nami dzisiaj nie
b´dzie. Ani jutro, ani przez nast´pny miesiàc – oÊwiadczy∏a Inga. 

– Jak to nie b´dzie? Przecie˝ powiedzia∏aÊ, ˝e zgadzasz si´ urodziç? 
– Powiedzia∏am. 
– Ale jak b´dziesz mog∏a urodziç bez seksu? 
– Seks powinien byç zupe∏nie inny. Zasadniczo inny. 
– Jak to? 
– A tak to. Powiedz mi, drogi mój, przysz∏y kochajàcy tato. Dlaczego chcesz, by urodzi∏o si´ twoje

dziecko? 
– Jak˝e to tak? – Wiktor zdziwiony usiad∏ na ∏ó˝ku. – Wszystkim wiadomo dlaczego. I nie ma tu in-

nych opcji. 
– Jasno mówisz. Ale jednak uÊciÊlijmy, czego chcesz i jakà opcj´ wybierasz. Chcesz, by twoje

dziecko urodzi∏o si´ jako konsekwencja, jako uboczny efekt twoich lub naszych wspólnych rozkoszy cie-
lesnych? Czy mo˝e chcesz w nim widzieç upragniony owoc naszej mi∏oÊci? 

– MyÊl´, ˝e dziecku by∏oby przykro byç ubocznym efektem. 
– To znaczy, ˝e powinno byç owocem mi∏oÊci. Lecz ty przecie˝ nie jesteÊ we mnie zakochany. Ja

ci si´ podobam, oczywiÊcie, ale to jeszcze nie mi∏oÊç. 
– Tak. Inga, ty mi si´ bardzo podobasz. 
– Ot i widzisz. I ty mi si´ bardzo podobasz, lecz to jeszcze nie mi∏oÊç. My musimy zas∏u˝yç na wza-

jemnà mi∏oÊç. 
– Na pewno si´ naczyta∏aÊ czegoÊ dziwnego Inga? Mi∏oÊç – to takie uczucie, które przychodzi sa-

mo nie wiadomo skàd. I odchodzi nie wiadomo dokàd. Zas∏u˝yç mo˝na na szacunek, lecz mi∏oÊç... 
– A powinniÊmy byli zas∏u˝yç w∏aÊnie na wzajemnà mi∏oÊç. Pomo˝e nam w tym nasz syn. 
– Syn! Czujesz, ˝e b´dziemy mieli syna? 
– Dlaczego b´dziemy? Ju˝ go mamy. 
– Jak to mamy? – Wiktor zerwa∏ si´ z miejsca. – To znaczy, ˝e ju˝ masz dziecko? Znaczy, ˝e ukry-

wa∏aÊ. Czyje ono? Ile ma? 
– Twoje. I jeszcze nie ma lat. 
– Wi´c jeszcze go nie ma? 
– Jest. 
– S∏uchaj Inga, ja ciebie absolutnie nie rozumiem. Mówisz jakieÊ dziwne rzeczy. Mo˝esz mówiç

troch´ jaÊniej? 
– Spróbuj´. Oto ty, Wiktorze, zapragnà∏eÊ dziecka i zaczà∏eÊ o nim myÊleç. Potem i ja zapragn´∏am

i te˝ zacz´∏am o nim myÊleç. Teraz wiadomo: ludzka myÊl jest materialna. A to znaczy, ˝e je˝eli wyobra-
zimy sobie w myÊlach swoje dziecko, to ono ju˝ jest. 

– A wi´c gdzie ono teraz jest? 
– Nie wiem. Byç mo˝e w jakimÊ innym, nieznanym nam wymiarze. Byç mo˝e w jakiejÊ Uniwersal-

nej galaktyce biega bosymi nó˝kami po gwiazdach i oglàda b∏´kitnà Ziemi´, na której czeka je wcielenie
si´ w materi´. Mo˝e w∏aÊnie teraz wybiera miejsce, gdzie ma si´ urodziç i w jakich warunkach i jakoÊ
chce nam to zakomunikowaç. Ty nie s∏yszysz, nie czujesz jego próÊb? 

Wiktor patrzy∏ na Ing´ szeroko otwartymi oczyma, jakby widzia∏ jà po raz pierwszy. Nigdy nie roz-
wa˝a∏a tej kwestii w taki sposób. By∏o dla niego niezrozumia∏e: czy mówi ˝artem, czy serio? Ale zdanie:
"Mo˝e w∏aÊnie teraz wybiera miejsce, gdzie ma si´ urodziç..." – zmusza do zastanowienia. 

Ludzie rodzà si´ w ró˝nych miejscach: zdarza si´, ˝e i w samolocie i na statku lub w samochodzie,
wielu rodzi si´ na porodówkach, niektórzy w domu, w wannach. Rodzà si´, jak wypadnie, ale gdzie dzie-
ci chcia∏yby si´ rodziç? Ot, na przyk∏ad on, Wiktor – gdyby by∏a mo˝liwoÊç wyboru, gdzie chcia∏by si´ uro-
dziç? W Rosji, czy w najlepszej porodówce Anglii, Ameryki? ˚aden z wariantów jakoÊ szczególnie go nie
pociàga∏. Inga przerwa∏a refleksje Wiktora: 
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– Mam dok∏adny plan naszych wspólnych przygotowaƒ do spotkama z naszym synem. 
– Co to za plan? – S∏uchaj mnie uwa˝nie, mój drogi. – Inga mówi∏a stanowczo jak nigdy wczeÊniej,

to siada∏a na fotelu, to przechadza∏a si´ po pokoju.Wpierw powinniÊmy ca∏kowicie uporzàdkowaç swój
stan fizyczny. Odtàd nie b´dziemy paliç, piç alkoholu. Przeprowadzimy oczyszczenie organizmu, przede
wszystkim nerek i wàtroby, za pomocà wywarów i g∏odówek. Metod´ ju˝ wybra∏am. 

Odtàd b´dziemy piç tylko êródlanà wod´ – to bardzo wa˝ne. Mnie ju˝ przywo˝à codziennie po
pi´ç litrów êródlanej wody – prawda, ˝e to jest dwa razy dro˝ej ni˝ w sklepie, lecz to nic, damy sobie rad´. 

Ka˝dego dnia niezb´dne jest nam wysi∏ek fizyczny, çwiczenia, by mi´Ênie sta∏y si´ mocne, a krew
w ˝y∏ach p∏yn´∏a intensywniej. Nieodzowne jest te˝ Êwie˝e powietrze i pozytywne emocje, a to nie takie
∏atwe w realizacji. 

Wiktorowi spodoba∏a si´ stanowczoÊç Ingi i jej plan. Nie wys∏uchawszy go do koƒca, oznajmi∏: 
– Kupimy najlepszy sprz´t do çwiczeƒ fizycznych, Êciàgniemy najlepszych masa˝ystów. Ja co-

dziennie b´d´ wysy∏aç jednego ze swoich kierowców po wod´ êródlanà. Po powietrze te˝ b´dzie jeêdziç
kierowca do lasu, wt∏aczaç je kompresorem pod ciÊnieniem do balonów, a potem my je po troszeczku
b´dziemy wypuszczaç w mieszkaniu. Tylko nie wiem, skàd wziàç czy gdzie kupiç pozytywne emocje. Mo-
˝e pojeêdzimy do dobrych uzdrowisk, w ramach podró˝y poÊlubnej? W∏aÊnie w poÊlubnà podró˝. 

Entuzjazm Wiktora wzrasta∏ z ka˝dà minutà. Nastrój si´ poprawia∏ i z powodu stanowczego, powa˝-
nego i rozsàdnego podejÊcia Ingi do urodzenia dziecka i dlatego, ˝e ona chce urodziç jego dziecko. I tak-
˝e dlatego, ˝e ujrzanego przezeƒ we Ênie jego przysz∏ego syna urodzi nie jakaÊ materialistka, pusta ko-
bieta, ale Inga, tak powa˝nie i odpowiedzialnie podchodzàca do tego. Tak bardzo chcia∏ dziÊ zrobiç coÊ
szczególnie przyjemnego dla Ingi, którà ju˝ traktowa∏ jak matk´ swojego przysz∏ego syna! 

Wiktor wsta∏, szybko w∏o˝y∏o ubranie, podszed∏ do Ingi i powiedzia∏ uroczyÊcie: 
– Ingo, wyjdê za mnie za mà˝! 
– Naturalnie, wyjd´ – tonem Wiktora odpowiedzia∏a Inga, zapinajàc podomeczk´. 
– Nasz syn powinien mieç oficjalnych rodziców. Tylko W podró˝ poÊlubnà nie warto jechaç do ele-

ganckich kurortów, bo to nie jest zgodne z moim planem przygotowania do urodzenia dziecka. 
– A co jest zgodne? Gdzie jeszcze mo˝emy uzyskaç pozytywne emocje? 
– PowinniÊmy pojeêdziç po okolicznych wsiach i znaleêç miejsce, które przypad∏oby nam do serca.

Spodobaç si´ ono powinno i tobie i mnie, a to znaczy, ˝e i naszemu synowi si´ spodoba, kiedy je zoba-
czy. Kupimy w tym miejscu hektar ziemi i zbudujesz niedu˝y domek, w którym powinno zostaç pocz´te
nasze dziecko. Pozostan´ w tym miejscu ca∏e dziewi´ç miesi´cy, byç mo˝e, oddalajàc si´ od niego tyl-
ko na krótki czas. Posadzimy na swojej ziemi m∏ody ogród. B´d´ rodziç naszego syna nie na porodów-
ce, ale w ma∏ym domku w naszej rodowej siedzibie. 

Wiktor nie móg∏ uwierzyç w to, ˝e Inga – m∏oda, atrakcyjna kobieta, która tak kocha∏a bywanie
w ekskluzywnych klubach i popularnych kurortach – jest w stanie tak gwa∏townie zmieniç swój tryb ˝ycia.
Z jednej strony pochlebia∏y mu zamys∏y Ingi, przecie˝ myÊla∏a o jego dziecku, ale z drugiej strony, czy
nie ma w tych zamys∏ach jakichÊ elementów anormalnoÊci? S∏ysza∏ od jednego swojego znajomego o ist-
nieniu ksià˝ek opowiadajàcych o nadzwyczajnym przygotowaniu do urodzenia dziecka. Znajomy opowia-
da∏ te˝ o znaczeniu w∏asnego hektara ziemi dla ka˝dej rodziny i podarowa∏ mu ksià˝k´ w zielonej opra-
wie pod tytu∏em Ksi´ga Rodu. Nie zdà˝y∏ jej przeczytaç, ale s∏ysza∏, ˝e te ksià˝ki wywo∏ujà burzliwà re-
akcj´ w spo∏eczeƒstwie. Ludzie, którzy je przeczytali, zaczynajà zmieniaç swój tryb ˝ycia. 

Nagle spojrzenie Wiktora zatrzyma∏o si´ na stercie ksià˝ek w zielonych oprawach, le˝àcych na
szafce nocnej przy ∏ó˝ku. Podszed∏, przeczyta∏ nazw ´ serii: Dzwoniàce Cedry Rosji. By∏a te˝ wÊród nich
Ksi´ga Rodu. Wiktor zrozumia∏: wszystkie niezwyk∏e pomys∏y na przygotowanie do urodzenia dziecka,
do samego porodu Inga zaczerpn´∏a z tych ksià˝ek i ma zamiar nieust´pliwie przy nich obstawaç. Nie
rozumia∏, czy to dobrze, czy êle. 

NadzwyczajnoÊç przeÊwiadczenia Ingi wzbudzi∏a czujnoÊç. Dos∏ownie jakby ktoÊ niewidzialny
zmieni∏ jej poglàdy na obecne ˝ycie, zmieni∏ jej Êwiatopoglàd. Czy jednak te ksià˝ki zmieni∏y Ing´ na lep-
sze, czy mo˝e uczyni∏y jà nieco dziwnà? – znowu i znowu zadawa∏ sobie to pytanie Wiktor i zaczà∏ jej
oponowaç: 

– Wiem Inga, ˝e te pomys∏y zaczerpn´∏aÊ z tych ksià˝ek. S∏ysza∏em o nich. Jednych one zachwy-
cajà inni mówià: wiele w nich bajkowoÊci, nie do udowodnienia. Byç mo˝e nie nale˝y Êlepo wierzyç
wszystkiemu, co w nich napisane? Sama pomyÊl, po co mamy nabywaç jakiÊ kawa∏ek ziemi, budowaç
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na nim niedu˝y domek i kaleczyç si´, sadzàc drzewa? 
Moje Êrodki pozwalajà na zakup okaza∏ej willi z dobrze zagospodarowanym terenem, basenem,

trawnikami, Êcie˝kami i ogrodem, jeÊli tego chcesz. 
– Kupiç, oczywiÊcie, mo˝na wiele, nawet imitacj´ mi∏oÊci. Ale ja chc´, abyÊmy ogród posadzili sa-

mi – z ogromnym wzruszeniem wypali∏a Inga. 
– Tylko sami! Poniewa˝ chc´ powiedzieç mojemu synowi, kiedy podroÊnie: t´ jab∏onk´, synku

i grusz´ i wiÊni´ ja sama posadzi∏am i podlewa∏am, gdy by∏eÊ jeszcze zupe∏nym maluszkiem. Zrobi∏am
to dla ciebie. By∏eÊ ca∏kiem ma∏y i drzewka by∏y ma∏e. Teraz uros∏eÊ i one te˝ wyros∏y, zacz´∏y wydawaç
dla ciebie owoce. I ca∏à przestrzeƒ wokó∏ twojej ma∏ej ojczyzny stara∏am si´ uczyniç dla ciebie mi∏à
i pi´knà. 

P∏omienna wypowiedê Ingi by∏a przekonujàca i spodoba∏a si´ Wiktorowi. Zaczà∏ nawet ubolewaç,
˝e nikt w ˝yciu nie mo˝e go zaprowadziç do takiego w∏aÊnie ogrodu i powiedzieç: "Ten ogród posadzili
i wyhodowali dla ciebie twoi rodzice". Tak, naturalnie Inga ma racj´, ale dlaczego ona mówi tylko o so-
bie, tak jakby jego nie by∏o? – pomyÊla∏ Wiktor i lekko ura˝ony zapyta∏: 

– A dlaczego to ty Inga, b´dziesz opowiadaç dorastajàcemu synowi tylko o sobie? 
– Bo przecie˝ ty nie chcesz sadziç ogrodu – spokojnie odpowiedzia∏a. 
– Co znaczy "nie chcesz"? Chc´ i to jeszcze jak, je˝eli to dla przysz∏ego dziecka niezb´dne! 
– Zatem je˝eli razem wszystko b´dziemy robiç, opowiem naszemu synowi: ten oto ogród my z ta-

tà posadziliÊmy dla ciebie. 
– Otó˝ to – uspokoi∏ si´ Wiktor. 

*          *          *
Przez dwa miesiàce ka˝dego weekendu krà˝yli po obrze˝ach miasta, wyszukujàc miejsca na bu-

dow´ swojej przysz∏ej rodowej siedziby. To bardzo pasjonujàce zaj´cie i w danym momencie wydawa∏o
si´ Wiktorowi: nie ma w ˝yciu nic wa˝niejszego ni˝ wyszukiwanie jedynego na Êwiecie miejsca, które po-
winno przypaÊç mu do serca – a to oznacza, ˝e i przysz∏emu synowi. 

I oto pewnego razu zatrzymali si´ na peryferiach zapad∏ej wioszczyny, le˝àcej w odleg∏oÊci trzy-
dziestu kilometrów od miasta. 

– To ono – cicho powiedzia∏a Inga, wychodzàc pierwsza z samochodu. 
– I ja coÊ tutaj czuj´ – odpowiedzia∏ Wiktor. 
Póêniej przyjechali jeszcze raz w to miejsce, sp´dzili tam ca∏y dzieƒ, oglàdali teren, rozmawiali

z miejscowymi. Dowiedzieli si´, ˝e ziemia jest tu niezbyt urodzajna: p∏ytko sà wody gruntowe. Ale Wikto-
ra to nie zmartwi∏o, gdy˝ odczuwa∏ w sobie coraz silniejsze przeÊwiadczenie, ˝e ta ziemia, rosnàce na
niej ma∏e brzózki, niebo i chmury nad nim – wszystko to jest mu bliskie. Jemu i jego przysz∏emu synowi.
Jego i Ingi wnukom i prawnukom. A ˝e ziemia niezbyt urodzajna, to nie problemuczyni jà urodzajnà. 

Przygotowanie dokumentów na zakup dwóch hektarów ziemi zaj´∏o niewiele czasu, a ju˝ po czte-
rech miesiàcach sta∏ na dzia∏ce Êliczny, niczym ma∏y zameczek z bajki, mansardowy dom ze spadzistym
dachem z mocnych, ociosanych bali. 

W niedu˝ym domku-zameczku by∏a sauna, ekologiczna toaleta, zimna i goràca woda, czerpana
wprost ze studni wykopanej na dzia∏ce. A na pierwszym pi´trze – przytulna sypialnia, z której okna roz-
tacza∏ si´ widok na jezioro i las. 

Ca∏e urzàdzenie domku obmyÊla∏a Inga, planowa∏a te˝ sadzenie roÊlin na dzia∏ce – razem sadzili
cedry, Êwierki, sosny na obrze˝ach dzia∏ki, ma∏e sadzonki drzew owocowych. Ka˝dego wieczoru Wiktor
Êpieszy∏ si´ do swojego domku, do swej przysz∏ej siedziby, gdzie krzàta∏a si´ w gospodarstwie przysz∏a
matka jego dziecka. 

Wszystkie kobiety, które Wiktor zna∏ wczeÊniej, nie tyle odesz∏y na dalszy plan ile ju˝ po prostu nie
istnia∏y dla niego. Nietypowe podejÊcie Ingi do urodzenia dziecka rodzi∏o w nim nowe uczucia. Nie by∏y
one jeszcze do koƒca zrozumia∏e, byç mo˝e nie przypomina∏y zwyczajnej mi∏oÊci, lecz on wiedzia∏ z ca-
∏ym przeÊwiadczeniem, ˝e ju˝ nigdy nie b´dzie móg∏ si´ z nià rozstaç, to ona i tylko ona.. . 

Tylko z nià mo˝na zbudowaç przysz∏oÊç. Jeêdzili razem do Moskwy na kurs rodzenia dzieci w do-
mowych warunkach. Jedno dziwactwo Ingi wprawia∏o Wiktora w zak∏opotanie: stanowczo odmawia∏a mu
intymnych zbli˝eƒ, powo∏ujàc si´ na to, ˝e ich dziecko powinno si´ urodziç nie w konsekwencji cielesnych
rozkoszy, ale z innego, niepomiernie wi´kszego i znaczàcego pragnienia cz∏owieka. 
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Autor tych zielonych ksià˝eczek przeholowa∏: nie w konsekwencji cielesnych rozkoszy – a czy coÊ
takiego jest mo˝liwe? 

Ale pewnego razu, kiedy le˝a∏ w ∏ó˝ku obok Ingi, nie majàc nadziei na ˝aden seks i myÊlàc tylko
o przysz∏ym synu, dotknà∏ jej piersi – Inga nagle przylgn´∏a do niego i obj´∏a... 

Rano, kiedy Inga jeszcze spa∏a, Wiktor poszed∏ nad jezioro, a Êwiat wokó∏ niego by∏ ju˝ zupe∏nie in-
ny: niezwyk∏y i radosny. 

Tego, co zdarzy∏o si´ tej nocy, nigdy wczeÊniej nie dozna∏ ani z Ingà, ani z innymi kobietami. To nie
by∏ zwyczajny seks. To by∏ natchniony poryw stwarzania. Okazuje si´, ˝e ludzie rodzà si´ i umierajà. Ale
jeÊli przez ca∏e ˝ycie nie doznajà czegoÊ podobnego, omija ich byç mo˝e to, co jedyne i najwa˝niejsze.
Lecz jego ta najwa˝niejsza rzecz nie omin´∏a dzi´ki Indze. I nowe, ciep∏e, a nawet goràce uczucia zro-
dzi∏y si´ w nim ku tej jego jedynej w ˝yciu kobiecie – Indze. 

*          *          *
Ca∏e dziewi´ç miesi´cy swojej cià˝y Inga sp´dzi∏a w rodowej siedzibie, czasem tylko wyje˝d˝ajàc

do miasta. Planowa∏a, gdzie b´dzie sta∏ wózek, ∏ó˝eczko i nawet zmusi∏a Wiktora, aby zasia∏ niewielki
trawnik, po którym b´dzie chodzi∏ ich ma∏y syn. A poród zaczà∏ si´ tydzieƒ przed ustalonym terminem.
Widaç spieszno by∏o ich przysz∏emu synowi pojawiç si´ w przepi´knej ziemskiej przestrzeni. 

Na kursach rodzenia Wiktor zdoby∏ wiedz´ na temat tego, co powinien robiç ojciec, pomagajàc przy
porodzie, ale jedynà rozsàdnà rzeczà, jakà móg∏ zrobiç, by∏o wezwanie znajomej akuszerki i na wszelki
wypadek "pogotowia ratunkowego". Indze przysz∏o samej nape∏niaç wann´ wodà, przygotowywaç
r´cznik, mierzyç temperatur´ wody, a on miota∏ si´ po pokoju i usi∏owa∏ sobie przypomnieç, co tak bar-
dzo wa˝nego mia∏ zrobiç, ale w ˝aden sposób nie móg∏ sobie przypomnieç, co to by∏o. 

Inga, nie majàc nadziei na pomoc m´˝a, sama wlaz∏a do wanny. Bóle porodowe trwa∏y, lecz ona,
kiedy zaczyna∏a przeç, po prostu radoÊnie i uroczyÊcie Êpiewa∏a swoim pi´knym g∏osem. 

W koƒcu z ca∏ego ogromu tego, o czym mówiono na kursie, Wiktor przypomnia∏ sobie o pozytyw-
nych emocjach. Spojrza∏ na parapet i zobaczy∏, ˝e rozkwita na nim kwiat posadzony przez Ing´. Schwy-
ci∏ doniczk´, wbieg∏ z nià do ∏azienki, ze wzruszeniem powtarzajàc:

– Spójrz inga, twój kwiat zakwit∏! Zakwit∏ twój kwiat! Zakwit∏, popatrz tylko! 
Sta∏ te˝ tak z tym kwiatem, kiedy pojawi∏o si´ w wannie maleƒkie cia∏ko jego syna. 
Akuszerka przysz∏a, kiedy ju˝ Inga po∏o˝y∏a na brzuch to malusieƒkie cia∏ko. Ujrzawszy Wiktora sto-

jàcego z doniczkà w r´kach, szybko zapyta∏a: 
– Co pan robi? 
– Rodz´ syna – odpowiedzia∏ Wiktor. 
– A... – akuszerka ze zrozumieniem przytakn´∏a. – W takim razie prosz´ postawiç na parapecie

swojà doniczk´ i przynieÊç mi... 
"Trzeba powiedzieç wszystkim m´˝czyznom..." – myÊla∏ Wiktor, ju˝ po raz kolejny obiegajàc woko-

∏o domek. 
Prawdziwa i wieczna mi∏oÊç pojawia si´ tylko wtedy, kiedy razem z ukochanà rodzisz d∏ugo ocze-

kiwane dziecko. 

TAK TO JEST 

Tak to jest: ˝ycie mija, a my nawet nie próbujemy si´ zorientowaç w kwestiach dotyczàcych istoty
ustroju spo∏ecznego. A przecie˝ to jedno z najwa˝niejszych zagadnieƒ w ˝yciu. To pytanie nurtowa∏o
mnie od dawna. Chcia∏em, aby Anastazja obejrza∏a zwiàzane z budowà rodowych siedzib dokumenty,
które przywioz∏em ze sobà, jak równie˝ mój list do Prezydenta Rosji i przygotowane przez czytelników
projekty ustaw. 

Ale po namyÊle postanowi∏em ich nie dawaç: nie chcia∏em jej zak∏ócaç spokoju, zw∏aszcza ˝e je˝e-
li ona zasz∏a w cià˝´, to niezb´dne sà jej pozytywne, a nie negatywne emocje. 

Koniec koƒców ca∏à paczk´ dokumentów, które tu przywioz∏em, odda∏em dziadkowi i poprosi∏em
go, aby wyrazi∏ swój poglàd w tej kwestii. 

– Oho – powiedzia∏ dziadek, przyjmujàc z moich ràk ci´˝kà paczk´ i zauwa˝y∏: – A ty có˝, W∏adi-
mirze, chcesz, bym to wszystko przeczyta∏? 
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– Tak, chc´ us∏yszeç dziadka opini´ na temat tej skomplikowanej sytuacji. 
– A po co ci to? 
– Po to, by ukierunkowaç swe dalsze dzia∏ania. 
– Swoje dzia∏ania sam winieneÊ okreÊlaç, bez jakichkolwiek rad. 
– To znaczy, ˝e nie chce ich dziadek czytaç? 
– No dobrze, przeczytam, bo jeszcze si´ obrazisz. 
– Nie obra˝´ si´. Jaki sens czytaç z takà jawnà niech´cià? 
– Sens? Sens tkwi w tym, ˝eby czasu nadaremnie na niepotrzebne rzeczy nie traciç. 
Dziadek usiad∏ na trawie pod cedrem, otworzy∏ teczk´ i zaczà∏ nieÊpiesznie przerzucaç kartki. Cza-

sem jego spojrzenie zatrzymywa∏o si´ na jakiejÊ stronie. Czasem, przebiegajàc wzrokiem, po prostu od-
wraca∏ kolejnà kartk´. Po jakimÊ czasie powiedzia∏: 

– W∏adimirze, ja musz´ uwa˝nie wszystko przejrzeç, pospacerowa∏byÊ tymczasem. 
Odszed∏em na odleg∏oÊç dwudziestu metrów od dziadka i zaczà∏em si´ przechadzaç w t´ i z po-

wrotem w oczekiwaniu, kiedy on zakoƒczy czytanie przywiezionych przez mnie dokumentów i przygoto-
wanych dla almanachu artyku∏ów. Z ich tekstami chcia∏bym zaznajomiç i was, szanowni czytelnicy. 

Rozmowa z prezydentami 

Otó˝, powiedzcie, prosz´, szanowni paƒstwo, prezydenci, premierzy i kanclerze, kto faktycznie rzà-
dzi paƒstwami? 

Na pierwszy rzut oka takie pytanie wyglàda dziwnie, nawet uczeƒ, odpowiadajàc na nie, powie:
"Krajem rzàdzà prezydent, rzàd, parlament". 

Lecz taka odpowiedê Êwiadczy tylko o przeogromnej iluzji, jaka ow∏adn´∏a spo∏eczeƒstwem i to nie
tylko w naszym kraju. W tej iluzji trwajà zarówno ludzie proÊci, jak i sami rzàdzàcy. Drogà logicznego my-
Êlenia mo˝na i trzeba jà rozwiaç. Ludzie nie mogàcy sobie uÊwiadomiç iluzorycznoÊci, która zrodzi∏a si´
na Ziemi, umrà, nie prze˝ywszy swojego ˝ycia, poniewa˝ ich tak zwane ˝ycie jest tylko iluzjà. 

Zatem – rozwiaç! I tak, przede wszystkim ustalmy, co to takiego "rzàdzenie krajem". Rzecz najwa˝-
niejsza: jest to – byç mo˝e i tylko sterowanie spo∏ecznymi procesami i zjawiskami zachodzàcymi w spo-
∏eczeƒstwie. Za najwa˝niejszà osob´ w tym sterowaniu uwa˝a si´ prezydenta. 

Zapytajmy wi´c: 
– Panie prezydencie, prosz´ powiedzieç, czy steruje pan rozwojem narkomanii w naszym kraju? 
– Nie – odpowie prezydent – ja nie steruj´ tym procesem. 
– A gwa∏townym rozwojem prostytucji? 
– Nie, nie steruj´. – A rozwojem korupcji, ∏apówkarstwa? 
– Nie, nie steruj´. 
– A wymieraniem ludnoÊci? 
– Ale˝ skàd! Ja nie steruj´ wymieraniem. 
Mo˝na zadaç bardzo du˝o pytaƒ, na które odpowiedê b´dzie brzmia∏a: "Nie, nie steruj´'. Innej od-

powiedzi daç nie mo˝na, poniewa˝ inna odpowiedê b´dzie charakteryzowaç rzàdzàcego jako prze-
st´pc´. 

Ot co: w spo∏eczeƒstwie zachodzà wyraêne procesy o bardzo szerokim zasi´gu, wywierajàce
wp∏yw na ˝ycie ka˝dego cz∏owieka, lecz ani sprawujàcy rzàdy, ani ca∏a armia podleg∏ych mu urz´dników
nie ustosunkowujà si´ w ˝aden sposób do tych˝e procesów. W takim razie czym oni kierujà? 

Je˝eli przyjrzeç si´ uwa˝nie, oka˝e si´, ˝e oni mimo woli, sami tego nie podejrzewajàc, sterujà
ukrywaniem tych naprawd´ te rzàdy sprawujàcych, prawdziwych rzàdzàcych, którzy, jak sami rozumie-
cie, majà si´ przed czym ukrywaç. 

A propos, ani teoretycznie, ani praktycznie ˝aden prezydent, kanclerz lub premier nie mo˝e byç
osobà rzàdzàcà paƒstwem – oni tylko wyra˝ajà cudzà wol´, przyjmujàc jà za swojà, a naukowo mogà to
uzasadniç na przyk∏ad naukowcy-psychologowie. 

Mo˝emy zrozumieç to i my, uwa˝nie dokonujàc wnikliwej analizy swojego ˝ycia. 
Czy na nasze ˝ycie nie wywiera wp∏ywu ktoÊ w przedszkolu, szkole, na uczelni? JeÊli chcà – wy-

chowujà nas na komunistów, jeÊli chcà – na faszystów lub te˝ demokratów, jak teraz! przez to wychowy-
wanie-sugesti´ inspirujà odpowiednie procesy spo∏eczne. 
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"RzeczywistoÊç musimy okreÊlaç tylko my sami" – powiedzia∏a Anastazja. Dobre i w∏aÊciwe s∏owa.
Ale ˝eby zrozumieç rzeczywistoÊç, trzeba myÊleç. Obecny tryb ˝ycia jednak nie pozostawia czasu na roz-
myÊlania, korzystamy wi´c z cudzego, narzuconego sposobu okreÊlania rzeczywistoÊci. 

A g∏owa paƒstwa ma znacznie mniej czasu na rozmyÊlania ni˝ proÊci ludzie. Jego rozk∏ad dnia jest
rozpisany w godzinach i minutach i cz´stokroç nie przez niego samego. 

Jak wzrokiem si´gnàç, przesz∏oÊç historyczna równie˝ mówi o widocznej dla wszystkich niemo˝no-
Êci rzàdzenia paƒstwem przez g∏ow´ paƒstwa. 

Wiadomo, ˝e w staro˝ytnym Egipcie faraon by∏ wychowywany przez kap∏anów i naturalnie oni za-
wczasu znali wiele jego przysz∏ych decyzji. Lecz równie˝ w okresie jego rzàdów oni wcià˝ udzielali mu
rad. Faraon faktycznie tylko wyra˝a∏ cudzà wol´. 

Na Wschodzie w∏adcy tak˝e mieli na dworze m´drców i si´ ich radzili. I kap∏ani staro˝ytnego Egip-
tu i wschodni nadworni m´drcy i nasi wró˝bici z epoki Wiedyzmu nie obarczali siebie sprawami paƒstwo-
wymi. Ich g∏ówne zadanie polega∏o na analizie i rozmyÊlaniach. 

Brak takiej mo˝liwoÊci u obecnych rzàdzàcych i parlamentarzystów pozbawia ich szansy skutecz-
nego wp∏ywania na zachodzàce w spo∏eczeƒstwie procesy, pozbawia ich w∏adzy. 

Potwierdzi∏ to pewien dobrze znany delegat trzech kadencji, doktor nauk ekonomicznych, profesor.
Lecz zrobi∏ to dopiero wtedy, gdy zostawi∏ swoje poselstwo i zyska∏ mo˝liwoÊç rozmyÊlania, analizowa-
nia. 

Âwiadczy o tym skandaliczna sytuacja, nag∏oÊniona przez pras´, kiedy pose∏ obecnej Dumy zwró-
ci∏ si´ do Sàdu Konstytucyjnego z oÊwiadczeniem, ˝e zast´pca szefa administracji Prezydenta w aro-
gancki sposób poradzi∏ grupie pos∏ów nie zastanawiaç si´, tylko robiç to, co im ka˝à. 

Jakkolwiek paradoksalne by to by∏o, to jednak zast´pca szefa administracji okaza∏ si´, byç mo˝e
intuicyjnie, najbli˝szy prawdzie. ¸atwiej mu jest operatywnie i efektywnie podejmowaç decyzje samodziel-
nie ni˝ patrzeç, jak ca∏y t∏um, nie majàcy mo˝liwoÊci myÊleç, drepcze w miejscu wokó∏ tych decyzji. A po-
twierdzeniem tego jest brak w dzisiejszych partiach, które wesz∏y do Dumy, choç w pewnym stopniu wy-
raênego, zrozumia∏ego dla narodu programu. 

Sytuacja z ju˝ nag∏oÊnionymi ideami i programem Anastazji najwyraêniej pokaza∏a niezdolnoÊç ist-
niejàcego systemu do podejmowania samodzielnych decyzji. 

Program Anastazji popar∏o mnóstwo ludzi i jak wykaza∏a analiza, w przyt∏aczajàcej wi´kszoÊci sà
to osoby prowadzàce trzeêwy tryb ˝ycia i sk∏onne do rozmyÊlaƒ. Masa ludzi w ró˝nych rejonach kraju,
przezwyci´˝ajàc trudnoÊci, przystàpi∏a do jego realizacji. A na poziomie rzàdowym znaleêli si´ ludzie nie-
zdolni nawet uÊwiadomiç sobie tego, co zasz∏o w spo∏eczeƒstwie. 

Co wi´cej, zacz´∏y si´ przeciwdzia∏ania i w∏aÊnie one ujawni∏y wp∏yw zewn´trznych si∏ na Rosj´, po-
kaza∏y fakt rzàdzenia krajem bynajmniej nie przez jego w∏asny rzàd. 

OczywiÊcie, te przeciwdzia∏ania nie odbywajà si´ na poziomie kap∏anów, którzy programujà na stu-
lecia i tysiàclecia. Sà one prostsze, a konkretniej: stanowià wytwór upad∏ego ju˝ ustroju politycznego,
w którym Rosji przyznano miejsce surowcowego dodatku Zachodu i rynku zbytu dla produktów o niskiej
jakoÊci. Pod okreÊleniem "Zachód" nie nale˝y rozumieç ludnoÊci Europy, Ameryki. Jest nim grupa mi´-
dzynarodowych korporacji i finansistów, zainteresowanych w∏asnymi zyskami. 

Jak wszyscy mo˝emy si´ przekonaç, w ciàgu ostatnich dziesi´cioleci ich plany by∏y realizowane
z du˝à intensywnoÊcià, a nasi rzàdzàcy w realizacji tych planów – delikatnie mówiàc – nie przeszkadza-
li. Stanowi to jeszcze jedno wyraêne potwierdzenie, ˝e nie dysponujà oni prawdziwà w∏adzà. 

Jedynie program Anastazji mo˝e udaremniç upadek paƒstwa i wyniszczenie znacznej cz´Êci jego
ludnoÊci. 

"Zatem po co – s∏usznie mo˝e zauwa˝yç wi´kszoÊç czytelników nadal zwracacie si´ do tego, kto
nie ma w∏adzy i nie jest w stanie czegokolwiek zmieniaç?". Odpowiem. 

Po pierwsze. Szanowni czytelnicy, przecie˝ zwracam si´ nie tylko do w∏adzy, ale przede wszystkim
do was, w nadziei, ˝e wspólnymi si∏ami b´dziemy w stanie zrozumieç sytuacj´, w której si´ znaleêliÊmy.
W nadziei, ˝e ta sytuacja zostanie przedstawiona w waszej interpretacji w ksi´gach rodu. Koniecznie to
trzeba uczyniç. Inaczej nie tylko nas, ale i nasze dzieci czeka przysz∏oÊç nie do pozazdroszczenia. 

Po drugie. Pami´tam pytanie Anastazji: "Kto jest winien, ˝e jesteÊmy g∏usi na prawd´: ci, którzy jà
g∏oszà, czy ci, którzy jej nie przyjmujà?". MyÊl´, ˝e ja równie˝ jestem odpowiedzialny za brak dostatecz-
nego wsparcia ze strony paƒstwa dla tych, którzy zacz´li budowaç swoje rodowe siedziby. Nie potrafi∏em
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przedstawiç tej idei j´zykiem zrozumia∏ym dla urz´dników. Niby j´zyk jest jeden, wspólny, ale ró˝ne war-
stwy ludnoÊci w ró˝ny sposób si´ nim pos∏ugujà i nadajà s∏owom ró˝ny sens. 

Oznacza to, ˝e nie w∏adam zrozumia∏ym dla urz´dników j´zykiem. 
W administracji Prezydenta, Rzàdzie i Dumie sà ludzie tacy sami, jak i my. Oni te˝ majà dzieci, ˝o-

ny i wnuki, dla których pragnà, tak jak wszyscy rodzice, Êwietlanej przysz∏oÊci. Je˝eli jednak b´dà w sta-
nie zrozumieç sytuacj´, to odzyskajà prawdziwà w∏adz´ i b´dà mogli istotnie wp∏ynàç na pozytywne pro-
cesy zachodzàce w spo∏eczeƒstwie. Lecz gdzie i jak znaleêç s∏owa, zdolne zatrzymaç t´ marnoÊç nad
marnoÊciami? Trzeba szukaç! Inaczej przyjdà nowi politycy, ale oni równie˝ dostanà si´ w tryby tego sa-
mego systemu, blokujàcego ich myÊl. 

Dlatego te˝ zwracam si´ do was, moi czytelnicy, z proÊbà: poszukajmy wspólnie s∏ów, zrozumia-
∏ych dla ró˝nych warstw spo∏eczeƒstwa. 

Dlatego po raz kolejny, obstajàc przy swoim stanowisku, zwracam si´ do naszego Prezydenta
i Rzàdu. 

Do Prezydenta i Rzàdu Federacji Rosyjskiej 

Niewàtpliwie, jako najwy˝szy organ w∏adzy paƒstwa rosyjskiego, jest Pan bardziej ni˝ ktokolwiek in-
ny zainteresowany rozkwitem naszego kraju. Jak ka˝da g∏owa paƒstwa, chcia∏by Pan zyskaç uznanie na-
rodu i po okresie swoich rzàdów – jako najjaÊniejszym, tym, który da∏ podstawy rozkwitu paƒstwa i jego
obywateli – zostawiç dobrà pami´ç. 

Ka˝da rosyjska rodzina te˝ chce uczyniç swoje ˝ycie, swój byt godnymi ludzkiego istnienia. I ka˝-
da matka, która urodzi∏a dziecko, marzy o jego szcz´Êliwej przysz∏oÊci, rozumiejàc, ˝e jest ona mo˝liwa
tylko w tym przypadku, kiedy paƒstwo ca∏oÊciowo zwróci si´ w dobrym kierunku – zrozumia∏ym i przewi-
dywanym. 

Stara si´ Pan ukierunkowaç na to paƒstwowe instytucje, Rzàd, ministerstwa, w∏adze regionalne.
Jednak˝e mimo szczeroÊci Paƒskich intencji i wysi∏ku aparatu paƒstwowego w kraju nadal si´ szerzà:
korupcja, narkomania, prostytucja, przest´pczoÊç nieletnich i wiele innych negatywnych zjawisk. 

Komplikuje si´ sytuacja ekologiczna i demograficzna. Rozpadajà si´ rodziny. Liczba ludnoÊci kraju
z roku na rok maleje. Naród po prostu wymiera. 

Wszystko, co Pan czyni, jest bardzo wa˝ne: wzmocnienie linii pionowej w∏adzy, reorganizacja apa-
ratu paƒstwowego, reforma armii, reduplikacja PKB w ekonomii. Wszystkie wskaêniki dotyczàce kraju sà
dodatnie, zatem dynamika rozwoju jest pozytywna, lecz ludzie tego nie czujà. Mieszkaƒcom naszego kra-
ju – sàsiadom, wspó∏pracownikom, kolegom z pracy, krewnym, rodzicom i dzieciom – coraz trudniej ro-
zumieç siebie nawzajem, znajdowaç czu∏e i dobre s∏owa, budowaç swoje relacje na uczciwoÊci, przyzwo-
itoÊci i zaufaniu. Strach przed jutrzejszym dniem, l´k o przysz∏oÊç swoich dzieci nie zmniejszajà si´. Czy
to nie sà najwa˝niejsze wskaêniki? 

Walka z negatywnymi zjawiskami prowadzona jest coraz aktywniej, ale tego, co negatywne, nie
ubywa. Dlaczego? Dlaczego ˝yczenia narodu, dà˝enia Prezydenta nie pokrywajà si´ z rzeczywistoÊcià? 

Czy˝ nie czas, abyÊmy wszyscy spojrzeli prawdzie prosto w oczy i wyciàgn´li nast´pujàcy wniosek:
walka jest prowadzona tylko z konsekwencjami, a nie z przyczynami, które je zrodzi∏y? Czy˝ nie pora, by
otwarcie Pan przyzna∏, ˝e istnieje w naszym kraju obca spo∏eczeƒstwu ideologia, rozumiejàc, ˝e wiele
negatywnych procesów jest inspirowanych przez okreÊlone si∏y? Pan, jako by∏y funkcjonariusz s∏u˝by
bezpieczeƒstwa, nie mo˝e o tym nie wiedzieç. 

Narody sà zwodzone przez te si∏y do takiego stopnia, ˝e zaczynajà nieadekwatnie odbieraç rzeczy-
wistoÊç. Najprostszy przyk∏ad: reklama. Zarówno uczeni psychoanalitycy, jak i proÊci ludzie rozumiejà:
zmasowana reklama jest niczym innym, jak tylko mechanizmem, pot´˝nie oddzia∏ujàcym na psychik´
cz∏owieka. Za pomocà tego mechanizmu mo˝na zmusiç ludzi z wielu krajów do stosowania w po˝ywie-
niu szkodliwych dla zdrowia artyku∏ów spo˝ywczych, noszenia niewygodnej odzie˝y, g∏osowania na okre-
Êlonych polityków. I ten mechanizm kolosalnego oddzia∏ywania na masy znajduje si´ niejako w Paƒskich
r´kach, w r´kach rzàdu kraju. Czy tak? Stanowczo nie! On ma innego pana. Za próby uporzàdkowania
tej kwestii od razu posypià si´ oskar˝enia o naruszanie wolnoÊci s∏owa. Te zarzuty wysunà ci, którzy
w istocie nie zak∏adajà wolnoÊci s∏owa w odniesieniu do narodu. Ârodki masowego przekazu znajdujà si´
faktycznie w r´kach magnatów finansowych. 
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I potworne k∏amstwo wpajajà ca∏ym narodom, ukrywajàc si´ za cynicznym wyt∏umaczeniem, ˝e re-
klamodawcy op∏acajà ca∏à telewizj´, wszystkie ciekawe programy, które "wy tak lubicie oglàdaç". Ale ˝ad-
ni reklamodawcy nie op∏acajà pracy telewizji. Oni tylko przekazujà telewizji cz´Êç zebranych od ludzi pie-
ni´dzy, które wliczyli w cen´ swoich towarów, na pokrycie kosztów reklamy w telewizji, radiu i na Êrod-
kach transportu oraz reklamy zewn´trznej. W ten sposób ca∏y naród op∏aca prac´ telewizji, kupujàc pro-
dukty spo˝ywcze, a w∏aÊciwie chemiczno-spo˝ywcze – z uwagi na dodatek chemii i niskiej jakoÊci towa-
ry masowej konsumpcji. Op∏aca nieudolne i ewidentnie banalne programy telewizyjne i seriale, propagu-
jàce wzorzec maniakalnie zatroskanego neandertalczyka. 

Nauka obrazowoÊci – w czyich r´kach 
znajduje si´ ideologia kraju? 

Od zawsze ideologie paƒstw powstawa∏y za poÊrednictwem mechanizmów oddzia∏ywania na ludz-
kà spo∏ecznoÊç poprzez wzorce, poprzez ukrytà staro˝ytnà znajomoÊç nauki obrazowoÊci. KtoÊ z na-
ukowców mo˝e zauwa˝yç, jakoby takiej nauki w ogóle nie by∏o. Ale ona istnieje. A jej obecnoÊç okreÊla
si´ nie ch´cià naukowców, lecz samà istotà cz∏owieka. Cz∏owiek jest tak skonstruowany, ˝e myÊli – a my-
Êli kszta∏tujà obraz. 

W ostatnich czasach istnienie nauki obrazowoÊci cz´sto wià˝e ze staro˝ytnym Egiptem. Historii
znane sà fakty, gdy za pomocà tworzonych przez kap∏anów obrazów paƒstwa odzyskiwa∏y niepodleg∏oÊç
albo przejmowano w∏adz´ nad ca∏ymi ludami. 

Podobnà wiedz´ próbowa∏y zdobyç s∏u˝by specjalne hitlerowskich Niemiec, a w okresie radzieckim
– trzynasty wydzia∏ specjalny KGB. 

Dzisiejsi specjaliÊci od wizerunku politycznego Zachodu, a teraz ju˝ i nasi intuicyjnie wykorzystujà
elementy tej nauki. Stàd i wyra˝enia: "stworzyç image", "tryb ˝ycia", "wzór myÊlenia", "wizerunek kandy-
data". 

Dla ekspertów od wizerunku politycznego nie jest wa˝ne, jakie sà wewn´trzne dà˝enia kandydata,
jakim jest cz∏owiekiem, dobrym czy te˝ z∏ym specjalistà. Za pieniàdze i za pomocà mass mediów socjo-
technicy kszta∏tujà wizerunek, który powinien si´ spodobaç narodowi. I ludzie g∏osujà w wyborach nie ty-
le na cz∏owieka ile na wizerunek stworzony przez specjalistów. Jeszcze minie troch´ czasu, a b´dziemy
g∏osowaç na gumowego pos∏a i gutaperkowego prezydenta. 

Najwi´kszym kunsztem ekspertów zdecydowanie wy˝szej rangi w tej dziedzinie jest kszta∏towanie
wizerunku paƒstwa i ca∏ych narodowoÊci. 

W wielowiekowej historii ludzkoÊci znajdziemy mas´ przyk∏adów rzàdzenia paƒstwem za pomocà
obrazów. Najbardziej jaskrawy i zrozumia∏y przyk∏ad dzia∏alnoÊci wysokiej klasy specjalistów w zakresie
polityki – "nowoczesnych kap∏anów" – dla wspó∏czesnego cz∏owieka mo˝e stanowiç sytuacja, która przy-
darzy∏a si´ narodom Rosji w ciàgu ostatniego stulecia. 

Nastàpi∏ rozpad Zwiàzku Radzieckiego – jednego z najpot´˝niejszych imperiów na Êwiecie. Ale co
poprzedza∏o stworzenie ZSRR, a nast´pnie jego rozpad? 

Przed powstaniem ZSRR stworzono porywajàcy wzorzec przysz∏ego socjalistycznego, a zatem
i komunistycznego paƒstwa. W∏aÊciciele ziemscy, przemys∏owcy zacz´li stanowiç w tym wzorcu krwiopij-
ców ludu robotniczego. W Rosji jeszcze panowa∏ car. Monarchia zdawa∏a si´ niezachwiana. Jednak˝e
w tym samym czasie ju˝ dzia∏a∏ wzorzec przyciàgajàcy swoich zwolenników, którzy znajdowali przeró˝-
ne drogi zniszczenia monarchii i stworzenia nowego paƒstwa. Wed∏ug nowego wzorca. 

Rozpad ZSRR równie˝ poprzedza∏o ukszta∏towanie obrazu ZSRR jako paƒstwa totalitarnego i roz-
wa˝ano koniecznoÊç stworzenia nowego – szcz´Êliwego, wolnego, demokratycznego paƒstwa na wzór
zachodni. Rzàd, przywódcy paƒstwa zacz´li byç przedstawiani w roli krwio˝erczych ciemi´zców wolno-
Êci i ludu. Ustrój socjalistyczny – sta∏ si´ ustrojem nie do przyj´cia, prowadzàcym w Êlepy zau∏ek. Stwo-
rzone przez re˝yserów, aktorów i artystów malarzy wizerunki komunistów, na których wychowywa∏y si´
ca∏e pokolenia, odsuni´to na bok. A co w zamian? 

Powsta∏à pró˝ni´ zacz´∏y wype∏niaç obrazy rozkwitajàcych biznesmenów, bandytów, prostytutek,
hollywoodzkich pi´knoÊci. M∏odzie˝ stara si´ naÊladowaç ich nawyki i zachowanie. Kryterium powodze-
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nia bezwarunkowo staje si´ dobrobyt materialny. Kto i jak go zdoby∏ – to si´ nie liczy. Ca∏emu narodowi
obwieszczono koniecznoÊç budowania rozwini´tego demokratycznego paƒstwa, lecz przy tym przemil-
czano i wcià˝ si´ przemilcza problemy nie do pokonania istniejàce za granicà: narkomani´, kolosalnà ko-
rupcj´, pogorszenie stanu ekologii, depresj´ psychicznà, spadek liczby urodzeƒ i wiele innych. 

Kobiety odmawiajà rodzenia, jeÊli nie widzà przysz∏oÊci dla swoich dzieci. 
Narody demokratycznych krajów nie widzà Êwietlanej przysz∏oÊci, lecz nowoczeÊni kap∏ani muszà

przedstawiç demokracj´ w obecnej istniejàcej formie jako jedyny przyst´pny dla ludzkiej spo∏ecznoÊci
ustrój. Dlaczego? Dlatego ˝e w warunkach dzisiejszej demokracji naj∏atwiej jest sterowaç. Naj∏atwiej
schowaç si´ za wolnoÊcià s∏owa, wolnoÊcià biznesu, wolnoÊcià wyboru i wciskaç narodowi ciemnot´.
I czyni si´ to nie przypadkowo, ale celowo i z rozmys∏em. Z jakim wzorcem sympatyzujecie, tacy i sami
si´ staniecie. 

Tym specjalistom w zakresie polityki wiadomo, co b´dzie si´ dalej dzia∏o z ca∏ym narodem. Nazwa-
nie po imieniu inicjatorów kataklizmów, które mia∏y miejsce w Rosji, nie jest trudne. Wystarczy przeÊle-
dziç, dokàd za ka˝dym razem wyp∏ywajà cenne zasoby ludzkie i materialne. 

Po rewolucji 19l7 roku ogromna fala emigracji na Zachód unios∏a z Rosji solidny kapita∏, historycz-
ne kosztownoÊci i tradycje, ale rzecz najwa˝niejsza – zasoby ludzkie. 

Po rozpadzie imperium sowieckiego reformy i mamiàcy wzorzec pe∏nych dobrobytu cywilizowanych
krajów przej´∏y i przejmujà nadal nasze materialne i intelektualne zasoby. 

Lecz najsmutniejszy jest fakt i˝ nowoczesny wzorzec, stworzony dla naszego paƒstwa, powo∏any
jest do zniszczenia kraju i narodów w nim zamieszka∏ych. Do tego wcale nie jest potrzebna wojskowa in-
terwencja. Dzia∏a si∏a bardziej znaczàca ni˝ materialna broƒ. Dzia∏a wzorzec. Stworzona kombinacja, któ-
rà ju˝ dzisiaj mogliby okreÊliç analitycy. Jest ona zupe∏nie nieskomplikowana. Spróbujmy si´ nad nià za-
stanowiç. 

Co teraz budujemy? Dokàd zmierzamy? SpecjaliÊci od polityki mówià: "Budujemy rozwini´te demo-
kratyczne paƒstwo na wzór zachodni. A zatem, gdy je zbudujemy, wszyscy b´dziemy bogaci i szcz´Êli-
wi". "Lecz – s∏usznie zauwa˝ajà miliony naszych obywateli – je˝eli na Ziemi ju˝ istniejà i rozwini´te i de-
mokratyczne i szcz´Êliwe paƒstwa, to czy nie proÊciej od razu tam wyjechaç?". I wyjecha∏y miliony do
Niemiec izraela, Ameryki i wyje˝d˝ajà nadal, dostarczajàc tym krajom intelektualnego i materialnego ka-
pita∏u. A tam – stajà si´ niewolnikami. Wzorzec dzia∏a! 

A có˝ majà robiç ci, którzy pozostali w kraju? 
"Budowaç rozwini´te demokratyczne paƒstwo i stawaç si´ bogatym" – mówi wzorzec. Ale có˝ dla

tego budowania powinien robiç wspó∏pracownik Wydzia∏u Kontroli Ruchu Drogowego? Sprzedawca
w sklepie? Urz´dnik administracji? Dla wielu jest to niezrozumia∏e. Jak staç si´ bogatym, otrzymujàc wy-
nagrodzenie w wysokoÊci trzech, pi´ciu tysi´cy rubli, te˝ nie wiadomo. A przecie˝ wielu ju˝ w jakiÊ spo-
sób wykorzysta∏o dobry moment, je˝d˝à drogimi samochodami, budujà luksusowe wille, odwiedzajà dro-
gie kurorty. JakoÊ oni wykorzystali dobry moment.

I zaczyna korzystaç z okazji ca∏y kraj. Sprzedawcy i nabywcy, drogówka i urz´dnicy, oficerowie
i ˝o∏nierze, nauczyciele i studenci. Lecz ci, którzy znajà nauk´ o dzia∏aniu wzorców, tylko si´ Êmiejà z ta-
kich wysi∏ków: "Korzystajcie z sytuacji, szczególnie wy, którzy macie szlify, gdy˝ potem b´dziecie two-
rzyç s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa wewnàtrz s∏u˝by bezpieczeƒstwa". Walczymy nie z przyczynami, ale ze
skutkami, wzorzec ju˝ odegra∏ swojà rol´. Jest on w stanie bez przeszkód przenikaç do umys∏ów polity-
ków i genera∏ów, urz´dników wysokiej rangi i ludzi prostych. Dla tego wzorca nie istniejà graniczne stra˝-
nice, zamkni´te drzwi gabinetów. Porwie on rosyjskà dziewczyn´ z odleg∏ej wsi do zamorskiego kraju,
zwabi do jakoby szcz´Êliwego ˝ycia i zmusi do uprawiania prostytucji na Cyprze, w Izraelu lub Nowym
Jorku. Dla tego niby szcz´Êliwego ˝ycia zmusi urz´dnika do brania ∏apówek, a policjanta – do wejÊcia
w uk∏ady z przest´pcà. Wzorzec ten to ogromna energia. A nasi politycy ciàgle powtarzajà i powtarzajà,
umacniajàc tym samym zgubny dla kraju wzorzec: "rozwini´te demokratyczne kraje", "cywilizowany Za-
chód". 

Ludzie zdajà sobie spraw´: z krajem dzieje si´ coÊ niedobrego, dlatego te˝ odnoszà si´ ze zrozu-
mieniem, kiedy Pan, W∏adimirze Sylwestrowiczu, dà˝y do zaprowadzenia porzàdku, lecz jak to zrobiç?
Samo wzmacnianie w∏adzy w linii pionowej tu nie wystarcza. Umocni∏ Pan lini´ pionowà w∏adzy, lecz tym
samym umocni∏ Pan nie tylko swojà w∏adz´, lecz równie˝ w∏adz´ wzorców. 

Tysiàce urz´dników uzyska∏y wi´kszà w∏adz´, lecz znajdujàc si´ pod wp∏ywem wzorca, sami tego

57



nieÊwiadomi, b´dà dzia∏aç na korzyÊç wzorca. Na korzyÊç tego, kto go stworzy∏. A jego twórcy ju˝ zde-
cydowali, ˝e los Rosji jest przesàdzony. Ich dzia∏ania sta∏y si´ zuchwa∏e i otwarcie bezczelne. Dla utrwa-
lania swojej w∏adzy, poparcia zgubnego dla kraju image'u skierowano do Rosji specjalnie przygotowa-
nych ekspertów. 

OÊwiadczam oficjalnie, ˝e na terytorium Rosji dzia∏ajà specjalnie wyszkoleni ludzie, którychna terytorium Rosji dzia∏ajà specjalnie wyszkoleni ludzie, których
zadaniem jest obserwacja izadaniem jest obserwacja i ww razie koniecznoÊci dokonywanie korekty ideologicznego elemenrazie koniecznoÊci dokonywanie korekty ideologicznego elemen--
tu paƒstwatu paƒstwa. Jak sàdz´, Panu Prezydentowi te˝ o tym wiadomo. 

PomyÊlmy, dlaczego w ciàgu ostatnich lat w literaturze pi´knej, kinie, w telewizji w naszym kraju tak
ma∏o pozytywnych wzorców? Wzorców zdolnych porywaç ludzi, prowadziç za sobà, pomagaç w budo-
waniu przepi´knej przysz∏oÊci dla dzieci. Przecie˝ jeszcze pami´tamy i ˝yjemy tymi wzorcami, a nasze
dzieci? 

Wmawiajà nam, ˝e to taki popyt wi´kszoÊci: wszyscy ludzie chcà oglàdaç tylko hollywoodzkie pi´k-
noÊci, filmy o bandyckich porachunkach informacje o krwawych wydarzeniach. K∏amstwo! Ludzie tego nie
chcà! Mówià nam: nie chcesz – nie patrz, nie podoba si´ – nie s∏uchaj. Niby wolnoÊç wyboru. Ale to nie-
zupe∏nie tak. A raczej – absolutnie nie tak. Wyboru faktycznie brak! Ani dzieci go nie majà, ani doroÊli,
a ju˝ tym bardziej nie majà go ludzie w podesz∏ym wieku. Je˝eli nie b´dziesz w ˝yciu twardym, cynicz-
nym, bezdusznym cz∏owiekiem – droga ku namalowanemu dobru zamkni´ta. A innej drogi nie ma. Czy
nie tak dzieje si´ wokó∏ Pana? Albo wokó∏ nas? Ca∏e te bachanalia narzuca si´ specjalnie. Ju˝ dawno
opracowano specjalne ukryte mechanizmy doboru. Poeci, pedagodzy-nowatorzy, re˝yserzy, pisarze, któ-
rzy odwa˝yli si´ tworzyç pozytywne obrazy Rosji, okrutnie sà przeÊladowani. Dla nich po prostu wszyst-
ko jest zamkni´te.

Czyni si´ tak w∏aÊnie pod pozorem walki z sekciarstwem, prowadzonej przez zachodnie s∏u˝by
specjalne. Podobne oÊwiadczenia mo˝na us∏yszeç z ust nie tylko oficerów rosyjskich s∏u˝b specjalnych,
lecz równie˝ dzia∏aczy spo∏ecznych i politycznych. 

Co do wy˝szych urz´dników administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej – zatem Paƒskiej admi-
nistracji; tak na przyk∏ad zast´pca szefa administracji Surkow w wywiadzie udzielonym jednej z gazet
oÊwiadcza: 

"Przeciw Rosji prowadzona jest tajna wojna przez te kr´gi w Ameryce, Europie i na Wschodzie, któ-
re widzà w naszym kraju potencjalnego przeciwnika. Uwa˝ajà oni za swojà zas∏ug´ prawie bezkrwawy
kollaps Zwiàzku Radzieckiego i próbujà rozszerzyç sukces. Ich cel – to zniszczenie Rosji i zape∏nienie jej
ogromnej przestrzeni przez wiele niezdolnych do dzia∏aƒ quasi-paƒstwowych tworów". 

Podobne stwierdzenie jest absolutnie logiczne chocia˝by z tego wzgl´du i˝ si∏y, które spowodowa-
∏y rozpad ZSRR istniejà i zupe∏nie naturalne jest, ˝e odniós∏szy zwyci´stwo na okreÊlonym etapie, nie wy-
ciszà si´ i obowiàzkowo b´dà z powodzeniem kontynuowaç natarcie.

I tutaj szczególnie wa˝na jest nie tyle konstatacja faktu, ale zrozumienie mechanizmu, poprzez któ-
ry dokonuje si´ niszczàcego oddzia∏ywania. 

Ju˝ wiemy: rozpad ZSRR nastàpi∏ nie pod wp∏ywem interwencji zbrojnej, ale wskutek ideologicznej
manipulacji ludnoÊcià. Ideologia – oto g∏ówny mechanizm, za pomocà którego mo˝na zniszczyç lub
wzmocniç ka˝de paƒstwo. Jednak ka˝da ideologia mo˝e oddzia∏ywaç na masy, je˝eli jest dobrze skon-
struowana i osadzona struktura oddzia∏ywania. Ona istnieje, ale nie jest nasza: dzia∏ajà poprzez nià nie
nasze wzorce. A gdzie si´ podzia∏a nasza? My jà zniszczyliÊmy! 

W ZSRR istnia∏a – oprócz ideologicznych instytutów i centrów transmisji ideologicznych wydzia∏ów
KC KPZR i Ministerstwa Kultury, prasy – ogromna sieç, obejmujàca pa∏ace i domy kultury, rejonowe
i wiejskie kluby. 

Instytucje te umo˝liwia∏y milionom m∏odych obywateli udzia∏ w bezp∏atnych zaj´ciach w ko∏ach ama-
torskiej twórczoÊci artystycznej. W ramach tych zaj´ç wyg∏aszano odczyty, przeprowadzano zebrania.
Przyj´ta w paƒstwie ideologia dociera∏a do mas i stawa∏a si´ zrozumia∏a. 

W poczàtkowej fazie pierestrojki, kiedy ideologia si´ zmieni∏a, sieç tych instytucji zlikwidowano, za-
przestajàc ich finansowania. 

Trudno sobie wyobraziç, aby jadàcy autostradà kierowca samochodu, zorientowawszy si´ nagle,
˝e jedzie w niew∏aÊciwym kierunku, zamiast zawróciç i pojechaç we w∏aÊciwym, zaczà∏ nagle rozbieraç
swój samochód na cz´Êci. Jednak w∏aÊnie coÊ podobnego mia∏o miejsce w kraju. Kiedy spo∏eczeƒstwo
zdecydowa∏o (nie bez pomocy okreÊlonych si∏, oczywiÊcie), ˝e podà˝amy w niew∏aÊciwym kierunku, to
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zamiast zawróciç i wykorzystaç ju˝ istniejàcy mechanizm, po prostu go zniszczono. A co w zamian? 
Podstawowe zadanie w zakresie duchowego wychowania ludnoÊci, a przede wszystkim m∏odzie˝y,

zgodnie z za∏o˝eniami mia∏a przejàç Rosyjska Cerkiew Prawos∏awna. Ale coraz cz´Êciej potwierdza si´
to, ˝e wychowywaç trzeba przede wszystkim znacznà cz´Êç samego duchowieƒstwa. 

Rosyjska Cerkiew Prawos∏awna, jako instytucja duchowoÊci, katastrofalnie zawiod∏a nadzieje. Dla-
czego? Ano dlatego, ˝e w ciàgu niespe∏na kilku lat, przy wykorzystaniu paƒstwowego poparcia, otwarcie
dwudziestu tysi´cy cerkwi okaza∏o si´ mo˝liwe, a na wychowanie dwudziestu tysi´cy kap∏anów o g∏´bo-
kiej duchowoÊci, sprawujàcych pos∏ug´, prawdziwie zdolnych do pokrzepiania serc i wychowywania lu-
dzi, potrzeba stuleci i okreÊlonych warunków. 

I nie o takie warunki chodzi, kiedy paƒstwo sypie ulgami i finansami, co jedynie deprawuje, przycià-
ga koniunkturalistów i typów spod ciemnej gwiazdy. W takiej sytuacji wygrywajà nie duchowo nastawie-
ni, pe∏niàcy pos∏ug´ duszpasterze, ale ci sprytniejsi i majàcy bli˝ej do koryta. Zwyci´˝a nie ta parafia, na
której czele stoi proboszcz o g∏´bokiej duchowoÊci, ale ta, która potrafi uzyskaç dofinansowanie. 

Przecie˝ proces przyciàgni´cia parafian i rozwijania ich duchowoÊci jest procesem d∏ugotrwa∏ym,
ciàgnàcym si´ latami. Ot i ∏ata sobie sutann´ wiejski kap∏an, nie b´dàc w stanie nabyç nowej, podczas
gdy inny jeêdzi drogim zagranicznym samochodem. 

O dorobkiewiczostwie i chciwoÊci, które ju˝ opanowa∏y duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏aw-
nej, mówi te˝ Âwiàtobliwy Patriarcha Moskwy i ca∏ej Rosji Aleksy II. 15 grudnia 2004 roku w sali koÊciel-
nych zgromadzeƒ Âwiàtyni Katedralnej Chrystusa Zbawiciela na corocznym posiedzeniu Soboru Diece-
zjalnego Moskwy powiedzia∏ on: 

"Dzisiaj przychodzi nam obserwowaç szereg negatywnych zjawisk – to jest te˝ ogólna stagnacja
bytu koÊcielnego, brak dynamiki w ˝yciu parafialnym, niska frekwencja wiernych w nabo˝eƒstwach ko-
Êcielnych, brak religijnych zainteresowaƒ u dorastajàcego pokolenia". 

"Niepokojàcy przejaw zaniku chrzeÊcijaƒskiej ÊwiadomoÊci, spadku stopnia koÊcielnego charakte-
ru, duchowego zaÊlepienia stanowi coraz to intensywniej wzmacniajàca si´ komercjalizacja wielu stron
˝ycia parafialnego... Materialne zainteresowanie coraz cz´Êciej wysuwa si´ na pierwsze miejsce, przy-
s∏aniajàc sobà i zabijajàc wszystko, co ˝ywe i duchowe. Nierzadko Êwiàtynie podobne sà do firm handlo-
wych – handlujà «us∏ugami koÊcielnymi»". 

"Nic tak nie odpycha ludzi od wiary, jak interesownoÊç duchownych i kap∏anów pos∏ugujàcych
w Êwiàtyniach. Nienadaremnie chciwoÊç nazywa si´ nikczemnà, morderczà nami´tnoÊcià i jedynà zdra-
dà wobec Boga, grzechem piekielnym". 

Patriarcha zakaza∏ pobierania op∏at za udzielanie koÊcielnych sakramentów – komunii Êwi´tej, Êlu-
bu, ostatniego namaszczenia i nabo˝eƒstwa ˝a∏obnego – oraz handlowania "us∏ugami" Cerkwi. Czy jed-
nak pos∏ugujàcy w koÊciele podporzàdkowujà si´ zakazowi, na∏o˝onemu przez najwy˝szego hierarch´
koÊcielnego, skoro ju˝ si´ dopuÊcili przekroczenia czegoÊ niepomiernie bardziej znaczàcego – przyka-
zaƒ Boskich? 

Rosyjska Cerkiew Prawos∏awna 
– czy aby rosyjska? 

Oprócz wielu innych czynników bodaj najsilniejsze zgubne oddzia∏ywanie na Rosyjskà Cerkiew Pra-
wos∏awnà przejawi∏y zachodnie s∏u˝by specjalne. I to mo˝na by∏o przewidzieç, oczywiÊcie, gdyby tylko
komuÊ przewidywanie zosta∏o zlecone. Rzecz jasna: przekszta∏cenia w naszym kraju zawsze poprzedza
wywarcie wp∏ywu ideologicznego. 

Czy wydzia∏y zachodnich s∏u˝b specjalnych, odpowiedzialne za przekszta∏cenia w Rosji potrzebne
ich zwierzchnikom, mog∏y zignorowaç tak wa˝nà instytucj´, jak Rosyjska Cerkiew Prawos∏awna? Oczy-
wiÊcie, ˝e nie! Inaczej ich praca nie by∏aby fachowa. Tym bardziej ˝e uwarunkowania dla ideologicznych
dywersji w Rosji stworzone zosta∏y w sposób wi´cej ni˝ pomyÊlny. Zaj´te wewn´trznà reorganizacjà na-
sze s∏u˝by specjalne, ∏agodnie rzecz ujmujàc, by∏y zaj´te opanowywaniem porachunków wewn´trznych,
które, jak sàdz´ i teraz ciàgle trwajà. 

Nie mo˝na oceniç wszystkich operacji zachodnich s∏u˝b specjalnych, przeprowadzonych poprzez
struktury Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. Lecz jedna z nich zyska∏a oddêwi´k w spo∏eczeƒstwie. Jej
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zgubnych skutków doÊwiadczyli i doÊwiadczajà nadal miliony Rosjan, wraz z duchownymi Cerkwi. 
Chodzi tu o struktur´, która rozlokowa∏a si´ pod dachem Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej, a przy-

czepiajàc metki Êwieckim i religijnym organizacjom Rosji, wzbudza∏a w nich niech´ç do Rosyjskiej Cer-
kwi Prawos∏awnej. 

"Sektoborcy" (funkcjonariusze powo∏ani do walki z sektami) dzia∏ali w imieniu Cerkwi i nawet, jak
oÊwiadczajà, z b∏ogos∏awieƒstwem Patriarchy Aleksego II. W odpowiedzi na ich dzia∏ania ludzie, wcze-
Êniej odnoszàcy si´ do Cerkwi lojalnie lub nawet praktykujàcy, ochrzczeni, po prostu zacz´li zrywaç swo-
je wiszàce na szyi krzy˝yki. 

Kolejna przebieg∏oÊç "sektoborców" polega∏a na tym, ˝e zajmujàc si´ demaskowaniem wymyÊlo-
nych przez siebie "sekt", w rzeczywistoÊci krytykowali oni i wyÊmiewali Rosyjskà Cerkiew Prawos∏awnà. 

Tak wi´c Cerkiew dozna∏a silnego uderzenia, stajàc si´ niejako obiektem takowych dzia∏aƒ. 
Nast´pnie postanowili oni sterowaç równie˝ najwy˝szymi organami w∏adzy paƒstwowej Federacji

Rosyjskiej. 
Ludzie, którzy ca∏à duszà i sercem przyj´li ide´ wspania∏ej przysz∏oÊci Rosji, ukazanà w moich

ksià˝kach, zwracali si´ i zwracajà nadal do miejscowej administracji z proÊbà o wydzielenie ich rodzinom
dzia∏ek na stworzenie rodowych siedzib. 

I co zadziwiajàce, po raz pierwszy ludzie proszà nie o ulgi i "dodatki", ale o niewielkà cz´Êç przyro-
dy swojego kraju, gdzie sami stworzà dla siebie warunki, aby ˝yç, a nie tylko prze˝yç. 

Wydawa∏oby si´, ˝e poryw, który narodzi∏ si´ w ludziach, mo˝na tylko przywitaç. A poryw ten nie
jest tylko chwilowy. Ostatnie cztery lata Êwiadczà o tym, ˝e pragnienia tych ludzi sà przemyÊlane i nie-
zmienne. Idea ogarnia swym zasi´giem ró˝ne warstwy ludnoÊci: uczniów szkó∏, naukowców i przedsi´-
biorców, nauczycieli, lekarzy i emerytów, wojskowych i polityków, artystów malarzy, poetów i pisarzy. Sà
wÊród nich i akademicy i gubernatorzy i ˝ony prezydentów by∏ych republik radzieckich. 

Z pomocà tych ludzi mo˝na rozwiàzaç wiele problemów spo∏ecznogospodarczych w kraju, diame-
tralnie zmieniç sytuacj´ demograficznà, zniknà problemy bezpieczeƒstwa aprowizacyjnego, zatrudnienia
ludnoÊci, zdrowia narodu. Ale rzecz najwa˝niejsza: mo˝na dotrzeç do pot´˝nej si∏y narodu, który tworzàc
swojà przestrzeƒ, umacnia ukochany kraj i paƒstwo dajàce mu takà mo˝liwoÊç. 

Jednak komuÊ, jak widaç, bardzo si´ nie spodoba∏y powsta∏e w narodzie rosyjskim pozytywne dà-
˝enia. 

Okupanci w dzia∏aniu 

Do wykonawczych organów w∏adzy podmiotów Federacji Rosyjskiej, a nawet do struktur municy-
palnych dotar∏y wytyczne, aby czytelników moich ksià˝ek uznawaç za sekciarzy i terrorystów, a zatem –
przeciwstawiaç si´ wszelkim ich przedsi´wzi´ciom, a zw∏aszcza tych spoÊród nich, którzy zechcà urzà-
dziç swoje rodowe siedziby w wiejskiej zakàtku. 

Mass mediom nakazano – wr´cz pod groêbà zwolnienia dziennikarzy – nie poruszaç tematu tych
przedsi´wzi´ç. A je˝eli ju˝ wspominaç, to tylko jak o "odlotowych", przywo∏ujàcych wszystkich do lasu,
do cofni´cia si´ w przesz∏oÊç. 

Pracownikom instytucji kulturalnych zalecono uniemo˝liwianie przeprowadzania przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z ksià˝kami i ideami, które zosta∏y w nich przedstawione. 

Docierajàce od czytelników informacje ewidentnie Êwiadczà o tym, ˝e na terytorium naszego kraju
dzia∏a pewna spo∏ecznoÊç, majàca swoich agentów w strukturach paƒstwowych i koÊcielnych, prowadzà-
ca swojà destruktywnà polityk´. 

Nie tylko ja tak twierdz´. Mówià o tym równie˝ specjaliÊci analitycy, którzy zapoznali si´ ze zgro-
madzonymi materia∏ami. 

Pojawi∏ si´ nawet termin "kult Anastazji". A co lub kogo rozumie si´ pod tym okreÊleniem? Mnie –
jako pisarza? Mojà ksià˝k´ pod tytu∏em Anastazja? Bohaterk´ ksià˝ki, którà wszyscy nazywajà Anasta-
zjà? Miliony czytelników ksià˝ek? Czy ich dà˝enie do urzeczywistnienia idei Anastazji o przepi´knej
i op∏ywajàcej w dostatki Ziemi? Wyglàda na to, ˝e wszystko. I wszystko jednoczeÊnie. 

Smutno obserwowaç, jak zamorscy i miejscowi diakoni, zgo∏a nie chrzeÊcijaƒskiego wyznania, oku-
pujàcy Cerkiew Prawos∏awnà, wywierajà wp∏yw na urz´dników aparatu paƒstwowego. ChrzeÊcijaƒstwo
to dla nich tylko wygodna przykrywka, po ich dzia∏aniach widaç wyraênie, ˝e dalecy sà od chrzeÊcijaƒ-
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skiej moralnoÊci. Ich metody sà stare. Takimi samymi metodami k∏amstwa i przemocy niszczono kultur´
dawnej Rusi i wpajano narodowi obcà ideologi´. Pisa∏em o tym w swoich ksià˝kach. Z miejsca zacz´to
mnie oskar˝aç o pogaƒstwo. Czym˝e jednak jest oskar˝enie o pogaƒstwo? Niczym innym, jak tylko
oskar˝eniem o ch´ç poznania historii swojego kraju, kultury swoich przodków S∏owian. 

Ale sà i ca∏kiem radosne, niosàce nadziej´ wydarzenia. ˚ycie coraz cz´Êciej zacz´∏o stwarzaç sy-
tuacje, w których ich niestosowne dzia∏ania dos∏ownie wyÊwietlane sà niewidocznym promieniem. Stawia
ich to, mo˝na powiedzieç, w komicznej sytuacji. Osàdêcie sami. 

KSI¢GA RODU I RODZINNA KRONIKA 

W 2002 roku wydawnictwo DILA wydaje kolejnà ksià˝k´ z serii Dzwoniàce Cedry Rosji pod tytu∏em
Ksi´ga Rodu, w której informuje czytelników: Idea «Ksi´gi Rodu» sta∏a si´ zrozumia∏a i dla naszego wy-
dawnictwa. Przekazujàc t´ ksià˝k´ do druku, zdecydowaliÊmy bezzw∏ocznie przystàpiç do wydania Ksi´-
gi Rodu – w celu prowadzenia osobistej kroniki rodzinnej. Wkrótce w Êlad za wydawnictwem DILA w 2003
roku wydawnictwo Russkij Dom wydaje ksià˝k´ pod tytu∏em Kronika rodzinna, której jednym z autorów
jest archimandryta Tichon (Szewkunow). 

Ze s∏owami komentarza na poczàtku ksià˝ki wystàpili Prezydent Rosji W.W. Putin, Patriarcha Mo-
skwy i ca∏ej Rosji Aleksy II. 

Rodzinna kronika – to nie zwyczajne opowiadanie oRodzinna kronika – to nie zwyczajne opowiadanie o losach kilku osób, czy nawet olosach kilku osób, czy nawet o ca∏ymca∏ym
rodzie, to opowiadanie orodzie, to opowiadanie o historii ca∏ego paƒstwa. Los Rosji – to historia rodzin whistorii ca∏ego paƒstwa. Los Rosji – to historia rodzin w szeregu naszeregu na--
st´pujàcych po sobie pokoleƒ. st´pujàcych po sobie pokoleƒ. 

Taka wiedza potrzebna jest po to, aby ka˝dy obywatel Rosji by∏ Êwiadom swoich korzeni,Taka wiedza potrzebna jest po to, aby ka˝dy obywatel Rosji by∏ Êwiadom swoich korzeni,
swojego bezpoÊredniego zwiàzku zswojego bezpoÊredniego zwiàzku z historià naszej wielkiej Ojczyzny. historià naszej wielkiej Ojczyzny. 

Prezydent Rosji W.W. Putin 

Atmosfera rodziny, ognisk domowych, wzajemnych relacji zAtmosfera rodziny, ognisk domowych, wzajemnych relacji z krewnymi, pami´ç okrewnymi, pami´ç o swoichswoich
przodkach iprzodkach i wychowanie potomków – wszystko to ma ogromne znaczenie dla moralnegowychowanie potomków – wszystko to ma ogromne znaczenie dla moralnego
wzmacniania osobowoÊci, awzmacniania osobowoÊci, a to znaczy – ito znaczy – i paƒstwa. Nieprzypadkowo wpaƒstwa. Nieprzypadkowo w wielu narodach mówiwielu narodach mówi
si´, ˝e mi∏oÊç do Ojczyzny bierze swój poczàtek wsi´, ˝e mi∏oÊç do Ojczyzny bierze swój poczàtek w rodzinie. rodzinie. 

Patriarcha Moskwy i ca∏ej Rosji Aleksy II 

A jako pierwsza zwerbalizowa∏a t´ ide´ Anastazja: 

Niewiele dni przemine, aNiewiele dni przemine, a ksi´g´ rodu b´dà tworzyç, r´kà swojà zapisywaç strony zape∏ksi´g´ rodu b´dà tworzyç, r´kà swojà zapisywaç strony zape∏--
niajàc, miliony ojców iniajàc, miliony ojców i matek. Rodowych ksiàg b´dzie wielkie mnóstwo. Amatek. Rodowych ksiàg b´dzie wielkie mnóstwo. A ww ka˝dej – prawda,ka˝dej – prawda,
p∏ynàca zp∏ynàca z serca, skierowana do swoich dzieci. Ob∏udy wserca, skierowana do swoich dzieci. Ob∏udy w tych ksià˝kach nie b´dzie. Przed nitych ksià˝kach nie b´dzie. Przed ni--
mi k∏amstwo historyczne upadnie. mi k∏amstwo historyczne upadnie. 

Anastazja 

Nie b´dziemy wdawaç si´ w szczegó∏y, w jaki sposób i dzi´ki komu wydawnictwo Russkij Dom po-
sz∏o w Êlad za wydawnictwem DILA. Wa˝na jest realizacja samej idei. Teraz widzimy: idea zosta∏a po-
parta przez Prezydenta Rosji, Patriarch´, marsza∏ka Paƒstwowej Dumy, który wr´cza∏ uczniom Rodzin-
nà kronik´ w Dniu Wiedzy. 

Có˝ wi´c majà teraz robiç biedni oszczercy? Zaliczyç Prezydenta i Patriarch´ oraz marsza∏ka Du-
my Paƒstwowej do sekciarzy? A zatem i by∏ego Prezydenta Ukrainy, który podpisa∏ dekret o Ch∏opskiej
gospodarce, zgodnie z którym Ukraiƒcy majà przydzielony nie jeden, ale dwa hektary. I jeszcze guber-
natora Ajackowa, który powiedzia∏ w wywiadzie telewizyjnym NTV na temat anastazjowców: "Za nimi stoi
przysz∏oÊç kraju" i zaproponowa∏ swoim urz´dnikom, aby brali ziemi´ i budowali rodowe siedziby.

I Tulewa, gubernatora obwodu Kemerowskiego, który przydzieli∏ ziemie pod osad´. I naczelnego
muftiego Rosji Ta∏gata Tad˝uddina, który na pytanie korespondenta studia Stworzenie: "Jaki jest paƒski
stosunek do serii ksià˝ek Dzwoniàce Cedry Rosji? – odpowiedzia∏:

"Kocham te ksià˝ki, czytam i wiele z nich czerpi´ dla siebie. Czuj´, ˝e czytajàc te ksià˝ki, cz∏owiek
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umacnia si´ w wierze w Boga. Wszak wiara w Boga potrzebuje dokarmiania ka˝dego dnia. Lecz w tym
celu nie tylko oczy powinny by∏y byç otwarte, ale rzecz najwa˝niejsza serce winno byç otwarte. Serce po
to nam dano, aby kochaç, a ksià˝ki W∏adimira Niko∏ajewicza Megre pomagajà kochaç Boga. On dopro-
wadza t´ prawd´ do ludzi s∏owami Anastazji. Mo˝e dla teologów istniejà jakieÊ kwestie sporne, mo˝e ktoÊ
powie, ˝e to niejako hipoteza, jednak wiara w Boga, a jeszcze wi´cej, mi∏oÊç do Boga – ona wpierw gro-
madzi si´ drobinkami, a potem staje si´ niezmierzona. A cz∏owiek, jeszcze zanim si´ znajdzie na tamtym
Êwiecie, to ju˝ na tym Êwiecie staje si´ szcz´Êliwy. I ksià˝ki z serii Dzwoniàce Cedry Rosji w tym nam po-
magajà". 

A w przeddzieƒ tych wydarzeƒ, ewidentnie pod naciskiem intryg i pogró˝ek ciàgle tych samych
"sektoborców", jeden z prawos∏awnych arcybiskupów (nie b´d´ wymieniaç jego nazwiska, by nie wpro-
wadzaç do historii) podpisa∏ list, w którym odgra˝a∏ si´ wykluczeniem z Cerkwi wszystkich czytajàcych
i rozpowszechniajàcych ksià˝ki z serii Dzwoniàce Cedry Rosji. 

W ten sposób, arcybiskup "wyklucza" z Cerkwi równie˝ samego Patriarch´, który popar∏ ide´ stwo-
rzenia Rodzinnej kroniki i razem z Prezydentem podpisa∏ swój komentarz. PrzypuÊçmy, ˝e Patriarcha na-
wet nie wzià∏ moich ksià˝ek do ràk, to nie jest wa˝ne, przecie˝ w ksià˝ce nie sà wa˝ne papier ani druk,
ale idee w nich wyra˝one. Jedna z idei zosta∏a poparta, jestem przekonany, ˝e wkrótce na szczeblu paƒ-
stwowym uzyskajà poparcie równie˝ i inne. A tymczasem... 

W takim razie mo˝e najwy˝szy czas zwróciç uwag´ ministerstwa spraw wewn´trznych, kim faktycz-
nie sà tak zwani "sektoborcy". Jakimi metodami intrygami oni dzia∏ajà, tak wygodnie rozlokowawszy si´
pod sklepieniami Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej? Oczywiste jest, ˝e wcale nie dla modlitw! Wzniecanie
rozdêwi´ku pomi´dzy religiami, znies∏awianie organów w∏adzy paƒstwowej – oto, czym si´ oni zajmujà. 

I g∏upio nawet b´dzie przypuszczaç, ˝e pewnà grup´ "sektoborców" mocno zaniepokoi∏ stan mojej
duchowoÊci. Ich dzia∏ania wyraênie Êwiadczà i˝ wykonujà oni na zlecenie zadanie niedopuszczenia
w Rosji do absolutnie ˝adnych pozytywnych transformacji. Ich ideologicznà, dywersyjnà prac´ mo˝na
w sposób namacalny przeÊledziç na nast´pujàcym przyk∏adzie. 

Kwestia ˝ydowska 

W ostatnich czasach znowu, ju˝ po raz kolejny w ciàgu ostatniego tysiàclecia, zaogniajà si´ dysku-
sje wokó∏ kwestii ˝ydowskiej. 

Coraz cz´Êciej mówi si´ o wzroÊcie w Europie i Rosji nastrojów ekstremistycznych, w tym równie˝
przeciwko ˚ydom. Kongres wspólnot ˝ydowskich, który odby∏ si´ w Europie, powiàza∏ t´ sytuacj´ ze
wzrostem liczby ludnoÊci muzu∏maƒskiej w krajach europejskich, a ona, jak powiadajà, nastawiona jest
agresywnie w stosunku do ˚ydów. Jednak mnóstwo konkretnych historycznych przyk∏adów Êwiadczy
o tym, ˝e agresj´ mo˝na sprowokowaç. I tak obecnie czynià niezwykle aktywnie pewne okreÊlone kr´gi.
Prowokatorzy mogà znajdowaç si´ równie˝ wÊród samych ˚ydów.

Rodzi si´ odczucie, ˝e otrzymano "zamówienie" na organizowanie pogromów. Pogromy ˝ydowskie
sà dla kogoÊ niezwykle wygodne, wziàwszy pod uwag´ równie˝ korzyÊci materialne. Ekstremistycznym
organizacjom pogromy te nie mogà przynieÊç korzyÊci materialnej, pr´dzej przysparzajà im wydatków.
A kraje, do których, ratujàc si´ przed pogromami, wyrywa si´ wraz ze swoim kapita∏em cz´Êç finansowej
oligarchii ˝ydowskiej, aby zalegalizowaç wielomiliardowe dochody i uzyskaç nietykalnoÊç mi´dzynarodo-
wà, czerpià odczuwalnà korzyÊç. 

To dla swojej korzyÊci sà oni gotowi wystawiç na cios prostych i niczemu niewinnych ˚ydów, za-
mieszka∏ych na terytorium Rosji. Tak ju˝ nie raz bywa∏o w historii m´czeƒskiego narodu ˝ydowskiego. 

W jakim celu potrzebny jest pogrom? Logika jest prosta. W spo∏eczeƒstwie roÊnie niezadowolenie
z oligarchów i dzia∏aczy finansowych. Wed∏ug danych Paƒstwowej Komisji Statystycznej, oko∏o 70% lud-
noÊci kraju b´dzie uwa˝aç, ˝e trzeba ich natychmiast pozbawiç majàtku i praw politycznych oraz osàdziç.
Prezydent, rzàd, Prokuratura Rosji, powo∏ujàc si´ na prawo, próbujà badaç dzia∏alnoÊç szeregu oligar-
chów. Zadeklarowano kierunek walki z korupcjà, a w ciàgu najbli˝szych czterech lat oligarchowie mogà
straciç swoje kapita∏y. W takiej sytuacji naturalnie dà˝à do opuszczenia Rosji. Jednak problem w tym, jak
zalegalizowaç przeprowadzony na Zachód kapita∏. Najlepszym sposobem jest sprowokowanie takich po-
gromów, które poruszà ca∏à Êwiatowà spo∏ecznoÊç. Dalej wszystko jest proste. Znalaz∏szy si´ w czasie
pogromów w jednym z krajów zachodnich, finansowi magnaci og∏aszajà si´ uchodêcami politycznymi
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i naturalnie uzyskujà azyl polityczny oraz mo˝liwoÊç legalizacji kapita∏u, zachowujàc chocia˝by cz´Êcio-
wo kontrol´ nad zasobami i zak∏adami poprzez podstawionych czy zaufanych ludzi. 

I tu trzeba zwróciç si´ do wszystkich Rosjan, a przede wszystkim do organizacji uwa˝ajàcych si´
za patriotyczne. W ˝adnym wypadku nie ulegajcie prowokacji i nie zni˝ajcie si´ do niszczenia synagog.
Inaczej zagracie wed∏ug opracowanego nie przez was scenariusza. 

Nie wolno oskar˝aç wszystkich ˚ydów o intryganctwo i czyny niegodne. WÊród ˚ydów, jak i wÊród
Polaków, Ukraiƒców i Rosjan, sà ró˝ni ludzie. Na potwierdzenie tego coÊ opowiem. W trakcie wystàpie-
nia na czytelniczej konferencji w Kazaniu, gdzie na sali byli obecni ludzie ró˝nych narodowoÊci, w tym
równie˝ wielu muzu∏manów, przeczyta∏em rozdzia∏ z ksià˝ki ˝ydowskiego pisarza i poety Jefima Kuszne-
ra „Bezkrwawa rewolucja“. Zanim zaczà∏em czytaç, powiedzia∏em, ˝e jest to ˝ydowski pisarz mieszkajà-
cy w Izraelu, ale piszàcy o Rosji, o jej przysz∏oÊci. Przeczyta∏em rozdzia∏, a kiedy skoƒczy∏em, sala za-
wrza∏a burzà oklasków.

Muzu∏manie bili brawo ˝ydowskiemu pisarzowi i poecie. 
Dlaczego coÊ takiego mia∏o miejsce? Dlaczego muzu∏manie, uznawani za agresywnych, szczerze

oklaskiwali ˝ydowskiego pisarza? 
A dlatego, ˝e w swojej ksià˝ce mówi on o przepi´knej przysz∏oÊci Rosji, wià˝àc jà z ideami prze-

stawionymi w ksià˝kach z serii Dzwoniàce Cedry Rosji. Wzywa rosyjskie w∏adze do przyj´cia programu,
powo∏ujàc si´ na te idee. 

Powiem od razu, ˝e nie jest on jedynym ˚ydem przyjmujàcym i popierajàcym koncepcj´ Anastazji,
zaprezentowanà w ksià˝kach. 

W Izraelu jest klub, skupiajàcy czytelników ksià˝ek o Sybiraczce Anastazji. Izraelczycy wymyÊlajà
pieÊni w j´zyku rosyjskim i hebrajskim o bohaterach ksià˝ek z serii Dzwoniàce Cedry Rosji. Mówiàc ogól-
nie, rodzi si´ we mnie odczucie, ˝e na czele ruchu w kierunku urzeczywistnienia tych idei ostatecznie sta-
nà ˚ydzi i powiodà za sobà ludy wielu paƒstw. 

Ostatecznie ja przecie˝ dysponuj´ informacjà o tym, ˝e w∏aÊnie w Izraelu ju˝ wyasygnowano nie-
ma∏e Êrodki na budow´ ekologicznie czystych osad. "Ach, spryciarze. Przejmujà rosyjskà ide´" – powie-
dzà potem. 

Oni przecie˝ niczego nie przejmujà, ale ratujà. No powiedzcie, na mi∏oÊç Boskà, kto przeszkadza
rosyjskim w∏adzom wcielaç w ˝ycie przestawione w ksià˝kach idee? A przecie˝ w∏aÊnie do nich zwraca-
li si´ i zwracajà nadal ju˝ od prawie pi´ciu lat Rosjanie z bliskiej i dalekiej zagranicy z listami zbiorowy-
mi i indywidualnymi. 

Sytuacja staje si´ Êmieszna. Szereg analityków potwierdza pojawienie si´ wÊród ludnoÊci w Rosji
idei narodowej. A wcielanie jej w ˝ycie, w zwiàzku z zaistnia∏à sytuacjà, trzeba b´dzie zaczàç najpierw
w Izraelu. Kto jest temu winien? 

Mówiàc ogólnie, rozwa˝ania na temat kwestii ˝ydowskiej, przynajmniej te, które zdarzy∏o mi si´
przeczytaç w publikacjach na ten temat, sà doÊç prymitywne. Prawie wszystkie sprowadzajà si´ do zwy-
czajnej konstatacji faktów: "˚ydzi zagarn´li pras´ ró˝nych krajów"; "Ca∏a telewizja jest ˝ydowska"; "Wi´k-
szoÊç finansowych systemów kontrolujà ˚ydzi". 

Wszystko to niewàtpliwie tak wyglàda równie˝ w obecnej Rosji. Jednak to tylko konstatacja faktów
i nic wi´cej. Znacznie bardziej interesujàce jest wyt∏umaczenie, dlaczego podobne sytuacje majà miejsce
w ró˝nych krajach, z konsekwencjà godnà pozazdroszczenia i to ju˝ od  ponad szeregu stuleci? 

Od razu powiem rzecz nast´pujàcà. ˚ydzi sà po prostu zobowiàzani to uczyniç, a my jesteÊmy zo-
bowiàzani im si´ podporzàdkowaç na szczeblu prawodawczym. 

Sami si´ zastanówcie: Paƒstwowa Duma Federacji Rosyjskiej uzna∏a prawo, zgodnie z którym
w naszym kraju cztery religie uznaje si´ za podstawowe. Dwie z nich – to chrzeÊcijaƒstwo i judaizm. 

Z koncepcji religii chrzeÊcijaƒskiej wynika, ˝e cz∏owiek-chrzeÊcijanin jest s∏u˝ebnikiem Boskim. Bo-
gactwa si´ nie spodziewa. W Sankt Petersburgu z okna hotelu, gdzie pisz´ te s∏owa, widoczna jest
ogromna prawos∏awna katedra Matki Bo˝ej W∏adymirskiej, na fasadzie której wielkimi z∏otymi literami jest
napisane: "Przyjmij, o Pani, modlitwy s∏u˝ebnika twego". 

Z koncepcji judaizmu wynika, ˝e cz∏owiek-˚yd jest wybraƒcem Bo˝ym, do niego nale˝à bogactwa,
ziemie, lichwiarstwo si´ k∏ania. 

Powszechnie wiadomo, jaki ogromny wp∏yw wywierajà religie na psychik´, kszta∏towanie osobowo-
Êci, tryb ˝ycia cz∏owieka. 
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Bàdêmy zatem konsekwentni w logice swoich dzia∏aƒ. Najwy˝szy organ ustawodawczy naszego
paƒstwa przyjà∏ te dwie koncepcje, okreÊlajàc tym samym, kto ma byç s∏u˝ebnikiem, a kto rzàdzàcym. 

I nie zawracajmy sobie nawzajem g∏owy: je˝eli my jesteÊmy pos∏usznymi prawu obywatelami, zgod-
nie z prawem uznanym przez nasze w∏adze, to przyjmiemy w nale˝yty sposób w∏adz´ ˚ydów nad nami. 

Jednego taka sytuacja mo˝e nie usatysfakcjonowaç. Inny uzna to stwierdzenie za absurdalne. Ale
nie zamykajmy oczu na realia ˝ycia, trzeba widzieç przyczyny zjawiska, a nie delektowaç si´ t´pà kon-
sekwencjà skutku. 

Je˝eli komuÊ nie odpowiada zaistnia∏a sytuacja, to wspólnie szukajmy z niej wyjÊcia. 
WyjÊciem mo˝e byç idea, przyjmowana z takim samym natchnieniem przez muzu∏manów, chrze-

Êcijan, wyznawców judaizmu i przedstawicieli innych wyznaƒ. 
Taka idea istnieje. To ona naprawi sytuacj´, za ideà tà przysz∏oÊç. Âwiadczà o tym konkretne fak-

ty i sytuacje ˝yciowe. 

Twórzmy wi´c 

Prezydent Federacji Rosyjskiej w LiÊcie do Zgromadzenia Federalnego wyznaczy∏ zadanie podwo-
jenia w ciàgu dziesi´ciu lat produktu krajowego brutto (PKB). No có˝, zadanie jak zadanie. I trzeba przed-
si´wziàç kroki w celu jego realizacji. A przede wzbudziç zapa∏ w narodzie. Przecie˝ w∏aÊnie on powinien
zadzia∏aç tak, by podwoi∏y si´ wskaêniki PKB. A co si´ wydarzy∏o po wyznaczeniu zadania przez najwy˝-
szego funkcjonariusza obecnego paƒstwa? 

Zacz´∏y mieç miejsca niewiarygodne zdarzenia. 
Zamiast chocia˝ spróbowaç zrealizowaç wyznaczone zadanie, jedni wysocy rangà urz´dnicy za-

cz´li mówiç o nierealnoÊci jego wykonania inni zaÊ o tym, ˝e trzeba by je mimo wszystko wykonaç. I ty-
le! Nic wi´cej. Na te rozmowy tylko tracono czas. W sumie 2004 rok zakoƒczy∏ si´ ˝a∏oÊnie: PKB wzrós∏
zaledwie o 6,4%. 

Od momentu wyznaczenia zadania nieustannie mówiono o nim w prasie z wielce interesujàcym
podtekstem "wykonalne – niewykonalne" i znowu ˝adnej chocia˝by próby realizacji. 

Sytuacja ta ukazuje wi´c, ˝e w Rosji nast´puje pe∏en kollaps w∏adzy. I choçbyÊ tutaj wybiera∏, choç-
byÊ wyznacza∏ urz´dników – rozporzàdzenia pod ró˝nymi pretekstami nie zostanà zrealizowane. 

Wyobraêcie sobie takà sytuacj´: g∏ównodowodzàcy wydaje rozkaz "przygotowywaç si´ do natar-
cia", a jego pomocnicy – genera∏owie i pu∏kownicy – zamiast opracowywaç plan natarcia, zaczynajà dys-
kutowaç, "czy jest ono mo˝liwe, czy te˝ nie". W konsekwencji pora˝ka jest oczywista. Co te˝ i mia∏o miej-
sce. 

Ale byç mo˝e wyznaczone przez Prezydenta zadanie rzeczywiÊcie okaza∏o si´ niedorzeczne? Nie
mo˝emy o tym rozstrzygaç, dopóki sami nie spróbujemy si´ zorientowaç w temacie. Jednak˝e wybiega-
jàc do przodu, powiem: jego wykonanie jest mo˝liwe! 

Uprzedz´ konsternacj´ czytelników: a co wspólnego majà ze sobà Rosyjska Cerkiew Prawos∏aw-
na, "sektoborcy", zachodnie s∏u˝by specjalne i wyznaczone przez Prezydenta zadanie podwojenia PKB?
Powoli. Wzajemna zale˝noÊç jest tutaj jak najÊciÊlejsza. 

Zastanówmy si´, w czyim interesie jest podwojenie PKB? OczywiÊcie Rosji. A dla kogo jest to nie-
korzystne? OczywiÊcie dla Zachodu, postrzegajàcego Rosj´ tylko jako rynek zbytu na swoje nie zawsze
dobrej jakoÊci towary. 

I zachodnie s∏u˝by specjalne jak zawsze stan´∏y na wysokoÊci zadania, "opuszczajàc" i urz´dników
i Prezydenta Rosji. Wykpi∏y ich ju˝ na etapie wyznaczania zadania. Ale po kolei. 

Aby podwoiç PKB, trzeba by∏o, ogólnie rzecz bioràc, ujawniç te dziedziny gospodarki narodowej,
gdzie konieczne jest znaczne zwi´kszenie produkcji, oraz te, gdzie jest ono niepo˝àdane. Na przyk∏ad
nie nale˝y przecie˝ podwajaç produkcji wyrobów alkoholowych i tytoniowych: Rosja ju˝ i tak zach∏ystuje
si´ wódkà i dusi w dymie papierosowym. Nie wolno podwajaç produkcji broni, budowaç nowych kasyn
i zwi´kszaç dwukrotnie odp∏ywu zasobów surowcowych z kraju. 

A je˝eli tak, to na pozosta∏ych ga∏´ziach gospodarki narodowej spocznie zadanie nie podwojenia,
ale potrojenia, a nawet czterokrotnego zwi´kszenia produkcji. Ga∏´zie te nie sà okreÊlone, a wi´c i za-
daƒ przed nimi nawet nie postawiono. 

KtoÊ pomyÊli: po co stawiaç takie zadanie, skoro spór dotyczy kwestii mo˝liwoÊci podwojenia, a tu

64



raptem – zwi´kszyç czterokrotnie? Czterokrotne zwi´kszenie jest niemo˝liwe. 
A ja wam mówi´, ˝e mo˝liwe! Mo˝liwe i to nawet bez dodatkowych inwestycji kapita∏owych.
Dla przyk∏adu weêmiemy rolnictwo, w którym produkcja artyku∏ów z roku na rok si´ zmniejsza, a to

ju˝ zagra˝a bezpieczeƒstwu narodowemu. Mówià o tym wybitni politycy, pos∏owie Dumy Paƒstwowej
i niektórzy urz´dnicy rzàdowi. 

Nie na pró˝no mówià: dzisiaj do kraju importuje si´ z zagranicy do 40% niektórych gatunków ˝yw-
noÊci. Taka sytuacja stanowi zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa narodowego. A zatem có˝ nas czeka? Ot
co. 

Do 2005 roku oczekuje si´ zmniejszenia liczby ludnoÊci wiejskiej o 25%, co jeszcze bardziej spo-
t´guje problem. A dok∏adniej, uczyni kraj ca∏kowicie zale˝nym. Przyjdzie wtedy rzàdowi w zamian za ˝yw-
noÊç oddawaç nie tylko bogactwa naturalne, lecz równie˝ rakiety, bo w przeciwnym razie ludnoÊç go roz-
szarpie. 

Wszystko to oznacza, ˝e nale˝y zmieniç sytuacj´ w dziedzinie rolnoprzemys∏owej: podwoiç, a na-
wet potroiç produkcj´. Jednak sposób potrojenia nie mo˝e byç standardowy, podczas gdy wszystkie pro-
pozycje sprowadzajà si´ w zasadzie tylko do koniecznoÊci wyasygnowania dodatkowych subsydiów. Nie
jest jasne, dla kogo majà byç te subsydia przeznaczone, skoro zdolnej do pracy ludnoÊci wiejskiej pozo-
staje coraz mniej i mniej. A skoro tak, to ˝adne najnowsze technologie, supertechnika nie pomogà. Po
prostu nie ma ju˝ komu pracowaç z ich zastosowaniem. 

To znaczy, ˝e najpilniejsze zadanie jest okreÊlone: na wsi muszà si´ pojawiç ludzie zdolni do pra-
cy. Miliony ludzi. Dziesiàtki milionów. I ˝eby jeszcze ci ludzie z mi∏oÊcià pragn´li kontaktu z ziemià. Je-
˝eli oni si´ nie pojawià, mówienie o wszystkim innym b´dzie w ogóle bezsensowne. 

Jednak˝e dla wielu urz´dników pojawienie si´ tych ludzi graniczy z cudem. Oni w cuda nie wierzà
i nie uwierzyli nawet wtedy, kiedy si´ zdarzy∏. 

Tak, prosz´ paƒstwa, zdarzy∏ si´ cud! 
Dzi´ki tylko jednemu cz∏owiekowi – syberyjskiej pustelnicy Anastazji. 
Byç mo˝e jej s∏owa wydadzà si´ komuÊ nieprawdopodobne i fantastyczne, lecz one dzia∏ajà. Zro-

dzi∏y w sercach i duszach ludzi zryw nieprzemijajàcy. Dziesiàtki tysi´cy ludzi w ró˝nych regionach kraju
zechcia∏y urzàdziç swojà przysz∏oÊç na wsi. Zbudowaç tam swoje rodowe siedziby i zamieszkaç na sta-
∏e. Liczba tych ludzi wzrasta z ka˝dym rokiem. 

Tworzà oni swoje regionalne spo∏eczne organizacje i proszà: DAJCIE ZIEMI¢! My jesteÊmy gotowi
jà zagospodarowaç. 

Ci ludzie zjednoczyli si´ w spo∏ecznà organizacj´, za∏o˝onà 5 czerwca 2004 roku na konferencji,
która odbywa∏a si´ w mieÊcie W∏adymir. 

Konferencja ta pokaza∏a, ˝e po raz pierwszy w postsowieckiej rzeczywistoÊci pojawi∏a si´ si∏a ludo-
wa, nie majàca obecnie sobie równej. Na sali zabrak∏o miejsc, poniewa˝ przyjecha∏o mnóstwo ludzi nie
b´dàcych delegatami, lecz ch´tnych chocia˝by pos∏uchaç, zetknàç si´ z tym, co si´ tam dzieje. 

Na konferencji postanowiono za∏o˝yç i za∏o˝ono ruch narodowy Dzwoniàce Cedry Rosji, którego
podstawowym zadaniem sta∏o si´ poparcie idei dóbr rodowych. Narodowy ruch, który nie jest opozycjà
ani wzgl´dem w∏adz, ani wzgl´dem partii. Wr´cz przeciwnie, pragnie porozumienia ze wszystkimi i mó-
wi: "Spieszmy tworzyç". 

Powsta∏ ruch narodowy posiadajàcy konkretny, jasny i zrozumia∏y dla ludu oraz poparty przez na-
ród program. 

Co mo˝e uzyskaç ka˝de paƒstwo przy realizacji tylko jednego punktu z tego programu? 
Punktu pozornie bardzo prostego, w którym jest mowa o jednym hektarze ziemi, a w efekcie nast´-

puje: 
* znaczna poprawa sytuacji ekologicznej; 
* przywrócenie urodzai jakoÊci gleb; 
* rozwiàzanie problemu zabezpieczenia ludnoÊci kraju w ˝ywnoÊç wysokiej jakoÊci; 
* znaczny, dwu-trzykrotny wzrost wysokoÊci wynagrodzenia we wszystkich sektorach gospodarki

narodowej przy braku inflacji; 
* momentalna zmiana na lepsze sytuacji demograficznej. Uzdrowienie i odm∏odzenie ludnoÊci; 
* rozwiàzanie problemu zdolnoÊci obronnej kraju; 
* zahamowanie odp∏ywu kapita∏u z kraju, a wr´cz przeciwnie, jego przyp∏yw; przywrócenie zasobów
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intelektualnych; 
* znaczàce ukrócenie, a w konsekwencji w najbli˝szej przysz∏oÊci wykorzenienie ∏apownictwa, ko-

rupcji, bandytyzmu i terroryzmu; 
* zjednoczenie w jeden pot´˝ny zwiàzek wszystkich krajów bliskiej zagranicy i krajów by∏ego

Uk∏adu Warszawskiego – Polski, Czech, S∏owacji, W´gier, Bu∏garii, wszystkich paƒstw nadba∏tyckich; 
* zaprzestanie wyÊcigu zbrojeƒ i Êcis∏a wspó∏praca Rosji, USA, wschodnich paƒstw muzu∏maƒskich. 

Te wnioski wysnu∏em nie tylko ja, potwierdzajà je tak˝e studenci w swoich dyplomowych pracach
(przyk∏ad – praca dyplomowa przysz∏ego prawnika Tatiany Borodinej). Mówià o nich w swoich pracach
naukowcy (na przyk∏ad doktor nauk ekonomicznych, pose∏ trzeciej kadencji Zgromadzenia Ustawodaw-
czego, profesor Wiktor Jakowlewicz Medykow). 

Piszà w dysydenckich broszurach badacze specjaliÊci i proÊci ludzie. Ja natomiast postaram si´
przytoczyç tu krótkie uzasadnienie do niektórych punktów. 

Zatem wyobraêmy sobie: kraj przystàpi∏ do realizacji zaproponowanego przez Anastazj´ programu. 
Ka˝dej ch´tnej rodzinie oddaje si´ bezp∏atnie wKa˝dej ch´tnej rodzinie oddaje si´ bezp∏atnie w do˝ywotnie korzystanie jeden hektar ziedo˝ywotnie korzystanie jeden hektar zie--

mi zmi z prawem przekazywania wprawem przekazywania w spadku, wspadku, w celu urzàdzenia na nim swej rodowej siedziby. Wycelu urzàdzenia na nim swej rodowej siedziby. Wy--
roby wyprodukowane wroby wyprodukowane w rodowej siedzibie, jak irodowej siedzibie, jak i sama ziemia, nie sà obcià˝one ˝adnymi podatsama ziemia, nie sà obcià˝one ˝adnymi podat--
kamikami. Na skutek tego nastàpi: 

* Znaczna poprawa sytuacji ekologicznej Znaczna poprawa sytuacji ekologicznej 

Jak wykaza∏a praktyka, ludzie, którzy ju˝ otrzymali ziemi´ pod rodowe siedziby, przede wszystkim
zaczynajà wysadzaç dziko rosnàce drzewa, przeci´tnie do 200 na ka˝dà rodzin´. Krzewy, zielone ogro-
dzenie, jagodowe – Êrednio do 2000 sztuk, owocowe – Êrednio 50 sztuk. 

Zdaniem analityków, przy najskromniejszych obliczeniach w przypadku przyj´cia tego programu na
szczeblu paƒstwowym, z w∏aÊciwà jego interpretacjà – rodzin, które zechcia∏yby budowaç swoje siedzi-
by rodowe w Rosji, b´dzie na poczàtkowym etapie oko∏o 10 milionów. 

A to oznacza, ˝e ju˝ w najbli˝szym roku, dwóch po przyj´ciu programu, bez jakichkolwiek dodatko-
wych subsydiów w kraju b´dzie wysadzone 2 miliardy dziko rosnàcych drzew, 20 miliardów krzewiastych,
500 milionów owocowych. A to dopiero poczàtek procesu. 

* Przywrócenie urodzajnoÊci gleb Przywrócenie urodzajnoÊci gleb 
Jak wiadomo z praktyki, ludzie, którzy otrzymali ziemi´ nie w krótkoterminowà dzier˝aw´, ale w do-

˝ywotnie korzystanie, przede wszystkim od razu dà˝à do przywrócenia glebom urodzajnoÊci. Przy czym
robi si´ to nie tylko za pomocà organicznych nawozów, lecz równie˝ w sposób bardziej naturalny – sie-
jàc w pierwszych latach roÊliny tworzàce gleb´. 

* Rozwiàzanie problemu zabezpieczenia ludnoÊci kraju wRozwiàzanie problemu zabezpieczenia ludnoÊci kraju w ˝ywnoÊç wysokiej jakoÊci˝ywnoÊç wysokiej jakoÊci
Przypomnijcie sobie" walk´ o urodzaj" w okresie sowieckim. Przypomnijcie sobie, jak studentów,

uczniów, przedsi´biorstwa wywo˝ono na sprz´t plonów do ko∏chozów i sowchozów. Te˝ bra∏em udzia∏
w podobnych masowych przedsi´wzi´ciach: pe∏∏em i sprzàta∏em cebul´ na polach podmiejskiego sow-
chozu. 

Ale w kraju nie by∏o nadmiaru produktów wysokiej jakoÊci. Starsze pokolenie oczywiÊcie pami´ta
sprzedawane w sklepach zgni∏e w jednej trzeciej ziemniaki i niepozornego wyglàdu warzywa. 

Potem nastàpi∏ letniskowy ruch. Zacz´to ludziom przydzielaç po szeÊç arów ziemi. I zdarzy∏ si´ cud.
Dane statystyczne sà wszystkim znane. LudnoÊç kraju na w∏asnà r´k´, bez jakichkolwiek ministerstw i re-
sortów, zapewni∏a w 80% produkcj´ warzyw (niestety, teraz warunki dla letników zacz´∏y si´ kompliko-
waç: wzrost op∏aty za przejazd, podatek gruntowy od dzia∏ek, podro˝enie energii elektrycznej). I to na
szeÊciu arach, gdzie nie jest mo˝liwe stworzenie jakiejkolwiek doskona∏ej ekonomii, posadzenie wysoko
rosnàcych drzew u˝yêniajàcych gleb´, urzàdzenie zbiornika wodnego. I to w zasadzie pracujàc tylko
w dni wolne od pracy i w Êwi´ta, bez wystarczajàcego doÊwiadczenia i wiedzy. 

Hektar pozwala stworzyç bardziej doskona∏à ekonomi´. Przy w∏aÊciwej jej organizacji nak∏ady pra-
cy na jeden metr kwadratowy obszaru obni˝ajà si´ w tym przypadku trzydziestokrotnie. Nie od razu oczy-
wiÊcie i powtórz´: przy w∏aÊciwym jej uruchomieniu. W ten sposób i ju˝ istniejàca praktyka i teoretyczne
rachunki potwierdzajà, ˝e realizacja przedstawionego programu ca∏kowicie zaopatrzy kraj w ca∏à nie-
zb´dnà ˝ywnoÊç. 
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Teraz o jej jakoÊci. Nale˝y powiedzieç, ˝e cz∏owiek uprawiajàcy roÊliny rolnicze, którymi od˝ywia
si´ jego rodzina, nie b´dzie dodawa∏ do gleby trujàcych Êrodków chemicznych, nawozów chemicznych.
Nie b´dzie hodowa∏ upraw genetycznie zmutowanych. Ca∏e to Êwiƒstwo trafia do naszego kraju i jest ku-
powane przez ludnoÊç wy∏àcznie z powodu braku ˝ywnoÊci. Przy wystarczajàcej jej iloÊci na pierwsze
miejsce od razu wybija si´ jakoÊç. Mam nadziej´, ˝e powiedzia∏em to w sposób przekonujàcy? 

* Znaczny, dwu–, trzykrotny wzrost wysokoÊci wynagrodzenia we wszystkich sektorachZnaczny, dwu–, trzykrotny wzrost wysokoÊci wynagrodzenia we wszystkich sektorach
gospodarki narodowej przy braku inflacji igospodarki narodowej przy braku inflacji i obni˝enie wewnàtrzpaƒstwowych cen na wszystkieobni˝enie wewnàtrzpaƒstwowych cen na wszystkie
rodzaje towarów. Spadek napi´cia spo∏ecznego rodzaje towarów. Spadek napi´cia spo∏ecznego 

KtoÊ pomyÊli: jaki zwiàzek mo˝e mieç realizacja programu "Dobra rodowe" ze wzrostem pensji, po-
wiedzmy, sprzedawcy, kierowcy trolejbusu, piel´gniarki lub nauczyciela? Ale on istnieje! A przy tym jest
Êcis∏y i oczywisty. 

PomyÊlcie sami. Wi´kszoÊç przedsi´biorstw zosta∏o wykupionych na w∏asnoÊç i znajduje si´ w r´-
kach prywatnych. Ludzie, których nazywamy oligarchami, osiàgajà bajoƒskie zyski, ale kosztem czego?
W zasadzie kosztem minimalnego wynagrodzenia pracowników. A jaki jest sens podnosiç to wynagro-
dzenie, powiedzmy, z pi´ciu tysi´cy do dwudziestu, je˝eli i tak ludzie ustawiajà si´ w kolejce po prac´?
Ludzie po prostu nie majà wyjÊcia. 

Zupe∏nie inna jest sytuacja, kiedy rodzina posiadajàca w∏asny majàtek otrzymuje za prac´ w nim
przeci´tnie dziesi´ç tysi´cy miesi´cznie (co jest absolutnie realne i potwierdzone w praktyce) przy mini-
malnych wydatkach na ˝ycie. Nie trzeba wnosiç op∏at komunalnych, marnowaç czasu na codzienny prze-
jazd do miejscu pracy i z powrotem, jak równie˝ na jedzenie w miejskich barach. Aby ˝yjàcego w majàt-
ku cz∏owieka przyciàgnàç do pracy w fabryce lub innej prywatnej firmie produkcyjnej, trzeba by mu za-
proponowaç p∏ac´ minimum pó∏tora, dwa razy przekraczajàcà dochód, uzyskiwany przez niego z pracy
w majàtku i jeszcze zwróciç koszty przejazdów i wy˝ywienia. 

Teraz oligarcha, który sprywatyzowa∏ fabryk´ lub przedsi´biorstwo, zajmujàcy si´ wydobyciem ro-
py, mo˝e mieszkaç nawet w londyƒskim zamku (co te˝ ma miejsce) i uzyskiwaç dochód do miliona do-
larów miesi´cznie, podczas gdy robotnicy, zapewniajàcy mu ten dochód, nie otrzymujà nawet tysi´cznej
cz´Êci. 

Taka sytuacja nie mo˝e trwaç w nieskoƒczonoÊç. Naturalnie doprowadzi ona do rewolucji, pozba-
wienia w∏aÊciciela jego przedsi´biorstwa i do obalenia rzàdu, który pozwoli∏ na takà niesprawiedliwoÊç.
WyjÊcie jest jedno: dzieliç si´ z pracownikami sprawiedliwie. Dobrowolnie oligarcha na to nie pójdzie, ale
w zwiàzku z zaistnia∏ymi okolicznoÊciami si´ zdecyduje. 

Mówimy o wspó∏zale˝noÊci w∏aÊciciela rodowej siedziby i w∏aÊciciela przedsi´biorstwa przemys∏o-
wego. Ale równie˝ ludziom, którzy pozostali w miastach, b´dà zmuszeni podnieÊç p∏ac´, aby utrzymaç
ich na miejscach pracy. Przecie˝ oni te˝ majà mo˝liwoÊç dokonania wyboru: pracowaç nadal, mieszka-
jàc tylko w miejskich warunkach, czy podjàç dzia∏ania zmierzajàce do obrania innego trybu ˝ycia. 

I ostatnie pytanie do tego punktu. Dlaczego nie b´dzie inflacji, wzrostu cen?
Inflacja jest zawsze skutkiem spowodowanym przez konkretne, specjalnie stworzone procesy.

Wzrost cen to tylko nast´pstwo. Przyczyna to wyeliminowanie cz∏owieka z naturalnego trybu ˝ycia. ¸a-
two podnieÊç ceny na benzyn´, artyku∏y spo˝ywcze, kiedy ludzie nie majà w posiadaniu ani jednego, ani
drugiego. Sà ca∏kowicie zale˝ni. Ale spróbujcie podnieÊç ceny na jab∏ka cz∏owiekowi majàcemu w∏asny
ogród. Absurd. 

Benzyna? Tu te˝ jest jakaÊ granica. Dzisiaj ceny na benzyn´ sà tak wysokie, ˝e obrobienie dwóch,
trzech hektarów ziemi w∏asnym koniem który w dodatku daje pierwszorz´dny nawóz – jest znacznie bar-
dziej korzystne. 

* Momentalna zmiana na lepsze sytuacji demograficznej. Uzdrowienie iMomentalna zmiana na lepsze sytuacji demograficznej. Uzdrowienie i odm∏odzenie ludodm∏odzenie lud--
noÊci. noÊci. 

Jak wiadomo, sytuacja demograficzna w kraju jest katastrofalna. I nawet to s∏owo nie oddaje jej
w pe∏ni. Je˝eli w kraju w czasie pokoju z roku na rok liczba ludnoÊci spada prawie o milion – to jest strasz-
ne! Rzàdzàcy w takim kraju winni ukrywaç swoje nazwiska przed ludnoÊcià i przed potomnymi. Rozmo-
wy o koniecznoÊci zmiany zaistnia∏ej sytuacji sà tylko ˝a∏osnym be∏kotem. To niczego nie zmienia. Zwi´k-
szenie wsparcia materialnego dla rodzàcych matek jest naturalnie konieczne, ale pomoc materialna rów-
nie˝ istotnie niczego nie zmienia. 

Historia obejmujàca wiele tysi´cy lat pokazuje i˝ kobiety przestajà rodziç zawsze wówczas, gdy nie

67



widzà jasnej przysz∏oÊci dla swoich dzieci. Przede wszystkim trzeba wyznaczyç dok∏adnie i jasno przy-
sz∏y rozwój ca∏ego spo∏eczeƒstwa i konkretnie rodziny jako jego podstawowej komórki. 

Fundusz " Anastazja " miasta W∏adymir przeprowadzi∏ badanie rodzin, przymierzajàcych si´ do
urzàdzenia swych rodowych siedzib. SpoÊród ponad dwu tysi´cy przebadanych 1995 odpowiedzia∏o, ˝e
b´dà rodziç dzieci. Chcia∏yby mieç trójk´ i wi´cej. 

Ci, którzy nie mogà mieç w∏asnych dzieci ze wzgl´du na stan zdrowia, przymierzajà si´ do adopcji
dzieci z domów dziecka. Dlaczego tak si´ dzieje? Otó˝ dlatego, ˝e cz∏owiek stwarzajàcy przepi´knà ˝y-
wà oaz´ rozumie i˝ tworzy wiecznoÊç i chce, aby jego dzieci te˝ cieszy∏y si´ ˝yciem. 

Co zaÊ si´ tyczy uzdrowienia i odm∏odzenia narodu, spójrzmy ponownie, jak to wyglàda w prakty-
ce. Popatrzcie, jak o˝ywajà i m∏odniejà wasi dziadkowie i babcie, wyje˝d˝ajàc wiosnà na dzia∏ki letnisko-
we. Zatem czy trzeba jeszcze udowadniaç, ˝e ci´˝arna kobieta, od˝ywiajàca si´ ekologicznie czystymi
produktami, pijàca czystà wod´, wdychajàca czyste powietrze, b´dzie rodziç zdrowe dzieci? Bez porów-
nania zdrowsze ni˝ dzisiejsze. 

* Rozwiàzanie problemu zdolnoÊci obronnej kraju. Znaczàce ukrócenie, aRozwiàzanie problemu zdolnoÊci obronnej kraju. Znaczàce ukrócenie, a ww konsekwencjikonsekwencji
ww najbli˝szej przysz∏oÊci wykorzenienie ∏apownictwa, korupcji, bandytyzmu inajbli˝szej przysz∏oÊci wykorzenienie ∏apownictwa, korupcji, bandytyzmu i terroryzmuterroryzmu

ZdolnoÊç bojowa i morale dzisiejszych Si∏ Zbrojnych, wraz z wojskami wewn´trznymi i milicjà, prze-
kroczywszy punkt zerowy, staczajà si´ do znaku minus. Dla nikogo nie jest tajemnicà, jak problematycz-
ne jest dla Wojskowych Komisji Rejonowych zrealizowanie planu powo∏ania m∏odzie˝y do s∏u˝by wojsko-
wej. Uchylanie si´ od wojskowego obowiàzku wÊród m∏odzie˝y zacz´∏o byç uznawane nie za haƒb´, ale
za walecznoÊç. Co bogatsi próbujà si´ wykupiç, a biedniejsi – wymigaç, posuwajàc si´ wr´cz do samo-
okaleczenia. 

JakimÊ sposobem zaciàgajà do wojska poborowych z najbiedniejszych warstw ludnoÊci. Taka ar-
mia nie jest w stanie obroniç nikogo i niczego przed powa˝nym przeciwnikiem. Co wi´cej, jest ona po-
tencjalnie niebezpieczna dla samego kraju, który jà utrzymuje. 

Spróbujmy si´ zorientowaç w nast´pujàcej kwestii: dla czyjej obrony dzisiaj powo∏any jest ˝o∏nierz
Armii Rosyjskiej? Ojczyzny – pojawi si´ standardowa odpowiedê. Ale dziÊ poj´cie Ojczyzny uleg∏o roz-
myciu i wielu osobom trudno jest sobie w ogóle wyobraziç, co to jest Ojczyzna. Ca∏kiem niedawno rosyj-
scy oficerowie i ˝o∏nierze przysi´gali wiernoÊç ZSRR, który by∏ w∏aÊnie Ojczyznà. Nagle granice si´ zmie-
ni∏y i cz´Êç terytoriów nagle sta∏a si´ absolutnie" nieojczyznà ". Ugrupowania ˝o∏nierskie dyslokowane na
tym terytorium tak w ogóle nazywa si´ najeêdêcami. Pozostaje obrona ludzi na zachowanym terytorium
pod nazwà " Rosja ". Ale jakich ludzi? Urz´dników, bioràcych ∏apówki, oligarchów? Swojej rodziny? Le-
cz je˝eli ˝o∏nierz lub oficer pochodzi z biednej rodziny, to przed kim winien jà broniç? 

Propaganda na szczeblu paƒstwowym ju˝ od ponad dziesi´ciu lat powtarza, ˝e budujemy" cywili-
zowane demokratyczne paƒstwo na wzór zachodni". Teraz wyobraêcie sobie, jak mogà stanàç do walki
rosyjscy ˝o∏nierze przeciw wojskom NATO lub USA, je˝eli im ju˝ wpojono, ˝e sà to przeciwnicy cywilizo-
wani, rozwini´ci, a zatem my jesteÊmy nierozwini´ci i niecywilizowani? Absurd. 

Psychologiczna abrakadabra lub rozmyÊlna, z premedytacjà opracowana taktyka? Za panaceum
na wyjÊcie z tego Êlepego zau∏ka uwa˝a si´ profesjonalnà armi´. Jednak to jeszcze wi´kszy absurd. Za-
wodowa armia, jak wiadomo, sk∏ada si´ z najemników, którzy biorà do r´ki broƒ i strzelajà za pieniàdze
do tego, do kogo im kazano. Podporzàdkowujà si´ rozkazom tego, kto wi´cej p∏aci. 

Historii znanych jest wiele faktów, kiedy w∏adze obawia∏y si´ kierowaç z powrotem do kraju armie,
sk∏adajàce si´ z najemników. Tak by∏o w staro˝ytnym Rzymie, podobne niebezpieczeƒstwo istnieje
w USA. Lokalnie jest ju˝ ono równie˝ i w Rosji. 

Armia zawodowa winna nieustannie walczyç i najlepiej nie na terytorium paƒstwa, które jà utrzymu-
je. Je˝eli armia wraca do swojego kraju, to nieuchronnie powo∏ajà jà si∏y przeciwstawne istniejàcej w∏a-
dzy albo rozpadnie si´ ona na wiele grup, z których cz´Êç przekszta∏ci si´ w bandyckie formacje. Uzbro-
jeni najemnicy w przyt∏aczajàcej wi´kszoÊci nie bywajà bezrobotni. Je˝eli nie daç im pracy, znajdà jà so-
bie sami i to zgodnà z kwalifikacjami. Ponadto armi´, sk∏adajàcà si´ z ludzi pe∏niàcych swojà funkcj´ tyl-
ko za pieniàdze, bardzo ∏atwo przekupiç. 

Zatem wyobraêcie sobie zagranicznà baz´ wojskowà, zlokalizowanà w Gruzji, Turkmenii czy na
Ukrainie, której ˝o∏nierze otrzymujà trzy tysiàce dolarów miesi´cznie, a nasi tylko pi´çset. Ale po co so-
bie wyobra˝aç! Sà ju˝ przecie˝ konkretne wewn´trzne przyk∏ady. Spójrzcie, jakie mnóstwo wysoko wy-
kwalifikowanych zawodowo przygotowanych oficerów by∏ego KGB pracuje teraz w ochronie struktur biz-
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nesu, w tym równie˝ i zagranicznych banków. 
Gdzie wi´c wyjÊcie? Jest jedno jedyne. Trzeba sprawiç, aby rosyjscy ˝o∏nierze, oficerowie i gene-

ra∏owie mieli czego broniç. 
* Ka˝dy lejtnant Armii Rosyjskiej, wojsk wewn´trznych iKa˝dy lejtnant Armii Rosyjskiej, wojsk wewn´trznych i milicji przy nadaniu stopnia lejtmilicji przy nadaniu stopnia lejt --

nanta, wraz znanta, wraz z otrzymaniem ma∏ej gwiazdki na pagonach, powinien mieç prawo otrzymania hekotrzymaniem ma∏ej gwiazdki na pagonach, powinien mieç prawo otrzymania hek--
tara ziemi na urzàdzenie swej przysz∏ej rodowej siedzibytara ziemi na urzàdzenie swej przysz∏ej rodowej siedziby

Przydzia∏ ziemi winien byç nie na "g∏uchà prowincj´", a na specjalnie wyznaczone przez paƒstwo
elitarne tereny przydzielone pod zasiedlanie. Oficer mo˝e wybraç sam w ramach tych terenów swój hek-
tar. I zasadziç, przyjechawszy na urlop, sam lub razem z rodzicami m∏ody ogród, wykopaç staw, wyzna-
czyç miejsce pod budow´ domu.

I nawet jeÊli rozkazy przerzucajà go na s∏u˝b´ w ró˝ne regiony, a choçby i do innych krajów i na-
wet jeÊli tymczasem mieszka w oficerskim internacie, koszarach lub w namiocie w warunkach polowych
ka˝dy oficer Rosyjskiej Armii powinien wiedzieç: tam, w wybranym przez niego miejscu, które przypad∏o
mu do serca, rozkwita wiosnà ogród jego ma∏ej Ojczyzny. Jego ogród! I dziewczyna, której on si´ spodo-
ba, spojrzawszy na gwiazdeczk´ na pagonach, b´dzie wiedzia∏a: jej ukochany ma przysz∏oÊç, ma Ojczy-
zn´, ma rodowe gniazdo dla ich przysz∏ych dzieci. 

I nawet gdy b´dzie musia∏a tymczasem dzieliç nie∏atwe oficerskie ˝ycie ze swoim ukochanym, to
nie ma znaczenia, jeÊli chocia˝ tylko raz na rok przyjadà oni na urlop do swojej ma∏ej Ojczyzny i poma-
rzà, zaplanujà przysz∏à siedzib´ rodowà. Wyznaczà, gdzie powinien byç wykopany staw, gdzie postawio-
ny dom.

I nawet je˝eli b´dà musieli ca∏y miesiàc swojego urlopu sp´dziç na swojej ziemi w namiocie, to nie
ma znaczenia, bo b´dà mogli odczuwaç radoÊç z wizji przepi´knej przysz∏oÊci swojego rodu. 

Niech drzewka przysz∏ego ogrodu b´dà jeszcze ca∏kiem ma∏e, a zielone ogrodzenie przysz∏ej sie-
dziby ledwie widoczne, ale one ju˝ sà i b´dà ros∏y i rozkwita∏y w oczekiwaniu na nich – swoich twórców. 

* Je˝eli ˝ona oficera zajdzie wJe˝eli ˝ona oficera zajdzie w cià˝´, paƒstwo wcià˝´, paƒstwo w ciàgu trzech miesi´cy winno postawiç weciàgu trzech miesi´cy winno postawiç we
wskazanym miejscu na ich ziemi niedu˝à will´ wed∏ug projektu wybranego przez przysz∏ych rowskazanym miejscu na ich ziemi niedu˝à will´ wed∏ug projektu wybranego przez przysz∏ych ro--
dziców, ze wszystkimi wygodami (nowoczesne technologie umo˝liwiajà wykonanie tego) dziców, ze wszystkimi wygodami (nowoczesne technologie umo˝liwiajà wykonanie tego) 

A ˝ona rosyjskiego oficera sp´dzi ostatnie miesiàce swojej cià˝y we w∏asnym domu. Byç mo˝e b´-
dà w tym domu jej rodzice. Mo˝e b´dzie sama, kontaktujàc si´ z mi∏ymi sàsiadami. Jednak, co najwa˝-
niejsze b´dà przy niej i w niej tak niezb´dne pozytywne emocje. Przecie˝ b´dzie jà otaczaç przestrzeƒ
ma∏ej Ojczyzny. Ojczyzny jej i jej ukochanego. 

Nie pojedzie rodziç dziecka do zamorskiego kraju ani nawet do inkubatora, który z jakichÊ powo-
dów nazywa si´ "porodówkà". ˚ona oficera urodzi dziecko w swoim majàtku, jak to ju˝ robi wiele kobiet.
Niech to b´dzie pod nadzorem lekarzy, ale w domu, w zwyczajnej przychylnej i sprzyjajàcej atmosferze,
a nie w fotelu, który s∏ysza∏ j´ki i krzyki setek rodzàcych. 

* Dziecko rosyjskiego oficera winno si´ urodziç tylko wDziecko rosyjskiego oficera winno si´ urodziç tylko w jego w∏asnej rodowej siedzibie.jego w∏asnej rodowej siedzibie.
I nawet jeÊli w tym momencie m∏ody lejtnant b´dzie gdzieÊ daleko us∏yszy, z pewnoÊcià us∏yszy,

poczuje pierwszy radosny krzyk swojego dziecka – i nie wejdzie ˝aden wróg do jego wielkiej Ojczyzny.
On w∏aÊnie – m∏ody lejtnant, rosyjski oficer, nie wpuÊci wroga, poniewa˝ w sercu jego du˝ej Ojczyzny jest
jego ma∏a, lecz najbli˝sza i rodzinna, ma∏a Ojczyzna. Tam jego ukochana w kwitnàcym ogrodzie trzyma
za ràczk´ jego ma∏ego syna, próbujàcego zrobiç swoje pierwsze w ˝yciu kroczki. 

Spo∏eczeƒstwo! Nasze spo∏eczeƒstwo, z którego sk∏ada si´ paƒstwo, ju˝ dzisiaj mo˝e zrobiç tak,
by m∏oda mama – ˝ona rosyjskiego oficera – nie zastanawia∏a si´, jak ma zdobyç po˝ywienie dla swoje-
go dziecka. Ona powinna zostaç zaopatrzona. Nie tak, jak ˝ony oligarchów. I nie sà jej potrzebne tanie
wynalazki niby drogich aut. Ona b´dzie mieç wi´cej – mi∏oÊç i przysz∏oÊç. A najwa˝niejsze jest to, ˝e
dzi´ki niej odradza si´ Ojczyzna. To jej g∏ówna praca, g∏ówne zadanie. 

I spo∏eczeƒstwo powinno p∏aciç jej wynagrodzenie, równe wynagrodzeniu jej m´˝a. To ma∏o, oczy-
wiÊcie, za jej wielkie stworzenie, lecz niech taki w∏aÊnie krok stanie si´ poczàtkiem dobrej woli spo∏eczeƒ-
stwa i paƒstwa. 

Taka mo˝liwoÊç istnieje ju˝ teraz, tylko nie nale˝y zawracaç g∏owy wy˝szà ekonomià. 
Rurociàg naftowy polewa Rosj´ dolarowym deszczem. I co z tego, skoro ani jedna kropelka tego

deszczu nie spada na rosyjskiego oficera, jego ˝on´, dziecko, na jego ma∏à Ojczyzn´? 
Kto wymyÊli∏ takie porzàdki, ukrywajàce si´ za jakoby panaceum na wszelkie nieszcz´Êcia – demo-
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kracjà? 
Co to za demokracja, kiedy niezamo˝ni ˝o∏nierze lub oficerowie Rosji zobowiàzani broniç bogaczy

ich willi na szosie Rublowskiej i mas´ tym podobnych w innych regionach kraju. Nie demokracja to,
a bredniokrakcja! 

I je˝eli nie zmienimy tych bredni – nie b´dziemy mieli ni obrony, ni ochrony. Nie b´dzie jej mia∏ ani
prosty obywatel, ani prezydent, a ju˝ tym bardziej drobni i wielcy oligarchowie. 

Korupcja, narkomania, milicjant, który sta∏ si´ ju˝ legendà wÊród ludzi, oraz funkcjonariusz drogów-
ki, Êciàgajàcy pobór od kierowców, zniknà, je˝eli wykorzeniç te brednie. 

No powiedzcie, dlaczego pracownik wydzia∏u kontroli ruchu drogowego powinien staç na drodze
i wdychaç swoimi p∏ucami przydro˝ny kurz i spaliny z rur wydechowych przemykajàcych obok niego dro-
gich i niezbyt drogich aut? Jakby oni wszyscy màdrzy, a on to g∏upiec. Stoi i zapewnia im bezpieczeƒ-
stwo, otrzymujàc przy tym ˝ebraczà pensj´.

Ale je˝eli on nie b´dzie pobieraç ∏apówek od w∏aÊcicieli tych aut, wyÊmiejà go krewni, uznajà za
rzeczywiÊcie nienormalnego, ˝ona b´dzie doskwieraç, dzieci odwrócà si´ od ojca, który nie jest w stanie
kupiç im nawet niezbyt modnych d˝insów. 

Na pracy w s∏u˝bie bezpieczeƒstwa mu nie zale˝y. JeÊli go zwolnià z pracy – niewielka strata. Ta
praca, je˝eli pracowaç uczciwie, nie zapewni bytu jego rodzinie. Znaczy to, trzeba szukaç innej. A jakiej?
Takiej, która pozwala, pozostajàc uczciwym, zapewniç byt. 

Ot i stoi zakurzony w przydro˝nych spalinach i pobiera datek. I spo∏eczeƒstwo nie bardzo te˝ go
pot´pia, ale p∏aci. Co wi´c uczyniç, wszyscy stajemy si´ tacy – a myÊlimy spo∏eczeƒstwo. I to jest strasz-
ne! Poniewa˝ my si´ do tego przyzwyczajamy! Przestajemy marzyç o innych sytuacjach. 

Przyzwyczajamy si´ do t∏umów prostytutek, do bezdomnych dzieci i do bandytów. Do show pod na-
zwà" wybory" te˝ si´ przyzwyczajamy. Albo jesteÊmy do tego przyuczani?

A przecie˝ do niedawna najstraszniejsze dla cz∏owieka, który ˝y∏ w rosyjskiej wsi, by∏o spo∏eczne
pot´pienie wspó∏mieszkaƒców wsi: "Ona si´ êle prowadzi", "On jest z∏ym gospodarzem ". 

Otó˝, czas ten powinien wróciç. Obowiàzkowo powróci czas, kiedy najwi´kszà przyjemnoÊcià dla
Rosjanina stanie si´ ocena spo∏eczeƒstwa: 

" On jest dobrym cz∏owiekiem", "On ma wra˝liwe i dobrze wychowane dzieci", " Pi´kna jest jego sie-
dziba". Wtedy to nie b´dzie ˝adnej przest´pczoÊci, korupcji i narkomanii. Ten czas z pewnoÊcià nasta-
nie. 

*          *          *

Na ∏awce w cienistym ogrodzie siedzi siwiejàcy cz∏owiek w podesz∏ym wieku i ostro˝nie g∏adzi ja-
snow∏osà g∏ówk´ trzyletniej wnuczki, która przytuli∏a si´ do jego piersi. A jedenastoletni wnuk zdjà∏ gene-
ralski mundur wiszàcy na oparciu ∏awki i próbuje go przymierzyç. Dwie du˝e generalskie gwiazdy na pa-
gonach munduru. A by∏y to dwie ca∏kiem ma∏e gwiazdki lejtnanta. 

Ale nie to jest najwa˝niejsze, myÊli, patrzàc na wnuki, siwiejàcy genera∏. Rzecz najwa˝niejsza –
stworzy∏ i zachowa∏ on dla wnuków ten ogród, staw i ca∏à przepi´knà przestrzeƒ swojej rodowej siedzi-
by, swojej ma∏ej Ojczyzny w sercu Rosji. Zachowa∏ Rosj´. I Ona kwitnie! Jego Ojczyzna! RzeÊki wietrzyk
roznosi zapach jej ogrodów po ca∏ym Êwiecie. I mi´dzyplanetarne wiatry niosà wieÊç o rozkwicie Ziemi
innym Êwiatom. I p∏onà bia∏à zawiÊcià gwiazdy na niebie i marzà o powitaniu goÊci z Ziemi, màdrych
i Êwiat∏ych córek i synów Boga. 

Tak b´dzie! A tymczasem... S∏yszycie, lejtnanci, jak bije na alarm serce rosyjskiej ziemi?! Jak pro-
si: weêcie mnie sobie po trochu i zasadêcie ogrody. Wypiel´gnuj´ dla ka˝dego z was rajskie przestrze-
nie i podaruj´ wiecznoÊç?! S∏yszycie? Z pewnoÊcià us∏yszycie! 

* Zahamowanie odp∏ywu kapita∏u zZahamowanie odp∏ywu kapita∏u z kraju ikraju i spowodowanie jego przyp∏ywu do Rosji. Odzyspowodowanie jego przyp∏ywu do Rosji. Odzy--
skanie zasobów intelektualnychskanie zasobów intelektualnych

Teoretycznie mog´ udowodniç, ˝e przy przyj´ciu w pe∏nej mierze programu Anastazji taka sytuacja
b´dzie mia∏a miejsce. Teoretycznie ukazujà to znani naukowcy-badacze, studenc-dyplomanci. 

Z tà kwestià mo˝na i polemizowaç. Bezsprzeczne dowody mo˝e przedstawiç tylko praktyka. Ona
te˝ je przedstawi∏a. 

Do ju˝ powstajàcych osad, nie posiadajàcych sta∏ego prawnego statusu, zacz´li przyje˝d˝aç ludzie
z bliskiej i dalekiej zagranicy. Mnie na przyk∏ad wiadomo: tylko w jednej osadzie w pobli˝u miasta W∏a-
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dymir buduje si´ nauczyciel z Turkmenistanu, m∏oda para z USA. CoÊ podobnego mo˝na zaobserwowaç
równie˝ w wielu innych powstajàcych osadach na terytorium Rosji, Ukrainy. Ludzie, nie doczekawszy si´
ustawy o przydziale ziemi, próbujà si´ dostosowywaç do istniejàcych praw i zakupujà ziemi´. B´dà ku-
powaç swojà Ojczyzn´. Obowiàzkiem spo∏eczeƒstwa, paƒstwa jest zwrócenie im tych pieni´dzy. Inaczej
spadnie przekleƒstwo na wszystkich, którzy wpadli na pomys∏, by od cz∏owieka urodzonego na tej ziemi
braç zap∏at´ za to, ˝e zaczà∏ zagospodarowywaç ziemi´, na której si´ rodzi∏. 

Niemniej ludzie wracajà, chocia˝ na razie sà to tylko jednostki. PomyÊlcie sami, co nastàpi w przy-
padku pomyÊlnego zbiegu okolicznoÊci, to znaczy po przyj´ciu ustawy o nadawaniu ka˝dej ch´tnej ro-
dzinie przydzia∏u ziemi pod budow´ rodowej siedziby. 

List do Prezydenta Rosji z Niemiec 

ADMINISTRACJA PREZYDENTA 
FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
Staraja p∏oszczadê, 4, l02132, Moskwa, 

ANASTASIA e.V
Schuetzlerbergerstr. 43 
D–67468 Frankeneck 
Telefon: +49 6325 955 99 39 
Fax: +49 6325 l8 38 59 
www.anastasia-de.com 
E–Mail: info@anastasia–de.com 
ANASTASIA e.v. 

Szanowny Panie Prezydencie Rosji, 
W∏adimirze W∏adimirowiczu Putinie! 

Jest to list od by∏ych obywateli kraju, którego ju˝ nie ma – ZSRR. Z ró˝nych przyczyn wielu z nas
znalaz∏o si´ za granicà. Niemcy sta∏y si´ schronieniem dla ponad trzech milionów uchodêców ze ZSRR.
Skierowawszy si´ tam i znalaz∏szy zachodni, " cywilizowany raj", wielu uÊwiadomi∏o sobie, ˝e jednocze-
Ênie stracili Ojczyzn´, bez czego cz∏owiek w ogóle nigdy nie mo˝e byç w pe∏ni szcz´Êliwy. 

Dzisiaj w Rosji pojawi∏a si´ absolutnie nowa idea, gwarantujàca fizyczne i duchowe zdrowie cz∏o-
wieka, przyj´ta ju˝ przez wielu ludzi ró˝nych narodowoÊci, w tym równie˝ w krajach Europy Zachodniej.
Dzi´ki tej idei zrozumieliÊmy, ˝e w∏aÊnie Rosja posiada w tym momencie ten duchowy potencja∏, który
potrzebny jest dla odrodzenia harmonijnego cz∏owieka i odtworzenia harmonijnego paƒstwa. 

Szczegó∏owe informacje na temat tej idei mo˝na zaczerpnàç z ksià˝ek W∏adimira Megre z serii
Dzwoniàce Cedry Rosji. Ca∏kowity nak∏ad wydanych przez niego ksià˝ek stanowi prawie 6 milionów eg-
zemplarzy. Wraz z ksià˝kami W Megre Rosjanie, mieszkaƒcy Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw i innych
krajów zyskali t´ nowà, przepi´knà nadziej´ na odrodzenie, tak niezb´dnà ka˝demu cz∏owiekowi, rodzi-
nie i paƒstwu. 

Istot´ idei mo˝na przedstawiç nast´pujàcoIstot´ idei mo˝na przedstawiç nast´pujàco: 
Ka˝da rodzina czy obywatel powinni mieç prawo otrzymania bezp∏atnie jednego hektara ziemi, na

którym urzàdzà swojà ma∏à Ojczyzn´, swojà rodowà siedzib´, która mog∏aby byç przekazywana w spad-
ku z pokolenia na pokolenie. Cz∏owiek urodzi∏ si´ na ziemi i powinien mieç swój konkretny kawa∏eczek
Ojczyzny, stworzony i wypiel´gnowany w∏asnymi r´koma, r´koma kilku pokoleƒ swojego rodu. 

W jednym z wystàpieƒ wspomnia∏ Pan, ˝e Rosja zrodzi∏a si´ i d∏ugo ˝y∏a we wsiach, na ziemi i ˝e
to jest jej droga. My si´ z tym zgadzamy! Zaznawszy radoÊci zachodniej cywilizacji, zrozumieliÊmy jasno,
˝e ,l' narkomania, prostytucja, bezdomne dzieci, z∏odziejstwo, mord – to p∏ody tej˝e os∏awionej cywiliza-
cji. Nie mówimy ju˝ o najbardziej bolesnych europejskich problemach – ekologicznym i demograficznym.
Ca∏y ten bukiet problemów dostaje równie˝ Rosja, próbujàc przeprowadziç transformacje na wzór za-
chodni. DziÊ dla wielu ludzi na Zachodzie staje si´ zrozumia∏e, ˝e droga, którà kroczà zachodnie demo-
kratyczne paƒstwa, prowadzi w Êlepy zau∏ek, ˝eby nie powiedzieç: do samounicestwienia. 
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Rosja przesz∏a bardzo ci´˝kie wielowiekowe próby, w rezultacie których wychowany zosta∏ szcze-
gólny duch w narodzie. I dzi´ki niemu Rosjanie w epoce najokrutniejszego duchowego i ekologicznego
kryzysu b´dà mogli zatrzymaç si´ na skraju przepaÊci i na przekór wszystkiemu rodziç nie tylko nowà na-
rodowà ide´ – wypiel´gnowaç nowe ˝ycie –lecz równie˝ zapobiec katastrofie samozniszczenia ca∏ej
ludzkoÊci. 

My, byli obywatele ZSRR, w pe∏ni uÊwiadomiliÊmy sobie znaczenie prostego poj´cia – Ojczyzna.
Otrzymawszy zagraniczne obywatelstwo lub pozostawiwszy dawne, wielu ludzi zrozumia∏o, ˝e dusze
i serca zosta∏y w miejscach, gdzie prze˝yliÊmy znacznà cz´Êç swojego ˝ycia. 

ChcielibyÊmy wróciç do Rosji i zaczàç tworzyç swoje rodowe siedziby, budujàc w ten sposób osa-
dy nowego typu. Dzia∏alnoÊç zwiàzana z wyposa˝aniem rodowej siedziby doprowadzi do jakoÊciowej
zmiany ˝ycia ogromnej spo∏ecznoÊci ludzi. Rozumiemy, ˝e wiele zale˝y od nas, od naszej pracy, umie-
j´tnoÊci, doÊwiadczenia. Wielu z nas uzyska∏o w Europie nowe zawody, nauczy∏o si´ j´zyków obcych,
niektórzy majà swój biznes. Niema∏o jest takich, którzy zacz´li badaç eksperyment zachodnich osad eko-
logicznych i nietradycyjnej uprawy ziemi. 

W osadach b´dziemy sami budowaç szko∏y, kluby, szpitale. Specjalne dotacje paƒstwa mogà oka-
zaç si´ niepotrzebne, poniewa˝ wÊród nas sà wszelkiego rodzaju specjaliÊci, a Êrodki i mo˝liwoÊci jeste-
Êmy gotowi i jesteÊmy w stanie wyszukiwaç sami. 

Taka dzia∏alnoÊç doprowadzi do jakoÊciowej zmiany ˝ycia ogromnej spo∏ecznoÊci ludzi. Ziemie, do-
tychczas nie chciane, porzucone, wyja∏owione, stanà si´ urodzajnymi ogrodami, a w nich urodzi si´ po-
kolenie nowych Rosjan z nowà ÊwiadomoÊcià, nowym sposobem odczuwania i postrzegania Êwiata, no-
wym Êwiatopoglàdem. 

Przy tym my przede wszystkim pragniemy pomóc swoim krewnym i bliskim, mieszkajàcym teraz
w Rosji i Wspólnocie Niepodleg∏ych Paƒstw, co tak˝e pomo˝e w rozwiàzaniu problemów m∏odzie˝y, za-
trudnienia i problemu mieszkaniowego. JesteÊmy gotowi ju˝ dzisiaj do∏o˝yç wszelkich si∏ z kilkoma poko-
leniami swojego rodu, jak równie˝ wszelkich swoich umiej´tnoÊci, doÊwiadczenia, wiedzy, finansów dla
wspólnego stworzenia pot´˝nej, majestatycznej, dumnej Ojczyzny – Rosji. 

W celu urzeczywistniania tej idei prosimy o rozpatrzenie nast´pujàcych kwestii: 
1. Przyznanie ka˝dej ch´tnej rodzinie lub samotnemu obywatelowi prawa do otrzymania bezp∏atnie

jednego hektara ziemi w do˝ywotnie posiadanie z prawem dziedziczenia, bez prawa sprzeda˝y, w celu
stworzenia rodowej siedziby. 

2. Uproszczenie procedury uzyskania rosyjskiego obywatelstwa dla osób ch´tnych tworzyç swojà
ma∏à Ojczyzn´ i du˝à Rosj´, urodzonych na terytorium RFSRR lub innych republik by∏ego Zwiàzku Ra-
dzieckiego i posiadajàcych w przesz∏oÊci obywatelstwo ZSRR. 

Z wiarà i szacunkiem, przyszli obywatele Rosji. 
Niemcy, l60 podpisów. 

*          *          *
Niestety, na ten list nie by∏o z Rosji ˝adnej odpowiedzi. Nawet zwyk∏ej zdawkowej odpowiedzi ja-

kiegokolwiek urz´dnika. Ot i przechowujà rosyjsko j´zyczni Rosjanie, zamieszkali w Niemczech, kwitek
pocztowy, powiadamiajàcy ich o tym, ˝e administracja rosyjskiego Prezydenta otrzyma∏a ich list. Có˝, to
ju˝ regu∏a. Nie odpowiadajà nie tylko wam, lecz równie˝ nam, mieszkajàcym tutaj, w Rosji. Na stronie in-
ternetowej jest ju˝ ca∏a rubryka listów, napisanych równie˝ po angielsku, w tym tak˝e do prezydenta Ro-
sji. Pi´ç lat ludzie piszà na ten sam temat – rodowych siedzib, lecz nie ma odpowiedzi na ˝aden list-ode-
zw´. Nie ma odpowiedzi ani na listy zbiorowe, ani na indywidualne. 

Jak wkrótce zrozumiecie inaczej te˝ byç nie mog∏o, poniewa˝ sà w Rosji si∏y, które usytuowa∏y sie-
bie ponad Prezydentem i Rzàdem. Uwa˝ajà one, jakoby sta∏y równie˝ ponad ludem, tylko, jak myÊl´, nie-
potrzebnie tak uwa˝ajà. OczywiÊcie, mo˝na postawiç siebie nad pijanym narodem. Ale nad narodem,
w którego sercach ju˝ ˝yje marzenie o przysz∏oÊci i palàce pragnienie urzeczywistnienia tego marzenia,
nie ma i nie mo˝e byç ˝adnej si∏y. 

Przyjdzie mi i za urz´dników i za Prezydenta udzieliç wam odpowiedzi, drodzy byli wspó∏obywate-
le. 

Przede wszystkim dzi´kuj´ wam, mieszkajàcym obecnie w Niemczech, Ameryce Izraelu, Polsce,
Czechach i S∏owacji, W∏oszech i Francje, w Gruzji, Bia∏orusi i Kazachstanie, w Mongolii. To dzi´ki wa-
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szym staraniom ksià˝ki o Anastazji zosta∏y przet∏umaczone i wydrukowane w krajach waszego obecne-
go zamieszkania. Nie zna∏em was i dlatego nie mog∏em o to prosiç. Lecz wiem coÊ innego. Wiem, jak
dr˝a∏y wasze serca i jak chodziliÊcie do wydawców i t∏umaczy, a kiedy nie rozumieli was, próbowaliÊcie
przet∏umaczyç i wydawaç moje ksià˝ki sami. Tak na przyk∏ad by∏o w Czechach i Polsce, w Kanadzie
i Ameryce. 

A potem zacz´li was rozumieç! Po raz pierwszy poczu∏em to w Niemczech, wyst´pujàc przed czy-
telnikami w Berlinie i Stuttgarcie. 

Rosyjsko j´zyczni Niemcy, którzy wyemigrowali z Rosji do Niemiec i rodowici mieszkaƒcy, którzy
nie znajà j´zyka rosyjskiego, siedzieli wspólnie w przepe∏nionych salach. By∏o ich po równo. Wiem: nie-
zbyt sà ze sobà zaprzyjaênieni Niemcy, którzy przyjechali z Rosji i rdzenni mieszkaƒcy. A tu siedzieli ra-
zem i ˝yczliwie starali si´ objaÊniç sobie nawzajem pewnie nie zawsze zrozumia∏e t∏umaczenie z rosyj-
skiego. WczeÊniej uwa˝a∏em Niemców za nacj´ pedantycznà i niezbyt emocjonalnà. Ale ˝ycie pokaza∏o
co innego. W∏aÊnie niemiecki farmer, przeczytawszy ksià˝k´ o Anastazji, wsiad∏ do swego samochodu
i pojecha∏ na Syberi´. Pojecha∏, nie znajàc j´zyka ani rosyjskich dróg, rosyjskiego wydzia∏u kontroli ruchu
drogowego ani pogody. Dojecha∏. Wróci∏ do domu i przywióz∏ przyjacio∏om prezenty z Rosji.

OczywiÊcie, dzi´kuj´ ogromnie wszystkim tym, którzy z w∏asnej inicjatywy, a czasem i za w∏asne
pieniàdze t∏umaczyli i wydawali ksià˝ki za granicà. Jednak rzecz przecie˝ nie tylko w ksià˝kach. Sedno
tkwi w czymÊ innym. Dzi´kuj´ wam za zrozumienie i poparcie dla pochodzàcej z syberyjskiej Rosji idei
i marzenia. Teraz to marzenie jest nie tylko rosyjskie. W takim samym stopniu jest ono i wasze. Niech
uda si´ wam je zachowaç, ucieleÊniç i przekazaç dzieciom do udoskonalenia. 

Nie wiadomo, czyje dzia∏ania sà bardziej znaczàce: p∏omienne wypowiedzi Anastazji, ksià˝ki czy
wszyscy, którzy podchwycili ide´ jak pochodni´ i unieÊli jà... 

"Ja ludziom Dusz´ ca∏à oddam swojà, ja w ludziach przetrwam duszà swojà. Gotuj si´, z∏o, opuÊciç
Ziemi´" – powiedzia∏a Anastazja. 

MyÊla∏em, ˝e to sà proste s∏owa. Jednak ˝ycie pokaza∏o, ˝e nie sà to zwyczajne s∏owa. 
Maleƒkimi ognikami zap∏on´∏o jej marzenie w duszach milionów ludzi, rozproszonych po ró˝nych

krajach, ludzi ró˝nych narodowoÊci i wyznania. To marzenie sta∏o si´ju˝ nie tylko marzeniem Anastazji.
Jest ono dobrem wielu ludzi, jest nieprzemijajàce. Jest ono teraz, na wieki i wiecznoÊç! 

HEKTAR – KAWA¸ECZEK PLANETY ZIEMIA 

Czasem mi mówià: "A ty co, ciàgle o ten hektar si´ troszczysz – a sà wa˝niejsze rzeczy". Uwa˝am
jednak, ˝e nie ma w naszym ˝yciu dzisiaj niczego wa˝niejszego, ni˝ przywróciç ziemi pierwotny rozkwit. 

A dlatego te˝ mówi´ o hektarze ziemi rodowej, bo za nim stoi coÊ niepomiernie bardziej znaczàce-
go. Nie zawsze starcza rozumu intelektu, a byç mo˝e temperamentu na wyt∏umaczenie tego, ale kiedy
choç troszeczk´ to si´ udaje i ludzie rozumiejà – to jest zwyci´stwo.

Tak by∏o i tym razem. Rok 2003. Szwajcaria. Zurych. Forum mi´dzynarodowe. Zaprosili mnie na
nie organizatorzy i dali czas na wystàpienie. Zaczà∏em mówiç o zrodzonej w Rosji idei, ale sala nie za
bardzo to odbiera∏a. 

Pytanie z sali: 
– W jaki sposób ∏àczy pan hektar ziemi z duchowym rozwojem cz∏owieka? Byç mo˝e problem upra-

wy ziemi jest wa˝ny dla Rosji, ale w Europie te kwestie zosta∏y ju˝ dawno rozwiàzane. ZebraliÊmy si´ tu-
taj, aby pomówiç o duchowoÊci. 

Nieco zaniepokojony zaczà∏em odpowiadaç: 
– Mówi´ o hektarze ziemi, o urzàdzeniu na nim rodowej siedziby. Niektórzy pomyÊlà – to prymityw-

ne. Trzeba wi´c mówiç o wielkich naukach, o duchowoÊci, poniewa˝ taki jest temat tego presti˝owego
forum europejskiego. Wiem, powiedzieli mi o tym organizatorzy, ˝e teraz w tej sali siedzà przede mnà
znani w Europie pedagodzy-nowatorzy, filozofowie, pisarze, których tematem utworów jest duchowoÊç,
oraz inni nie mniej znaczàcy ludzie, rozmyÊlajàcy na temat duchowoÊci. Ale w∏aÊnie dlatego, ˝e zdaj´ so-
bie spraw´ z tego, kto znajduje si´ teraz przede mnà w tej sali, mówi´ o tym hektarze ziemi. 

Prosz´ paƒstwa, jestem przekonany, ˝e takie poj´cia, jak mi∏oÊç, duchowoÊç, koniecznie winny
mieç swoje materialne ucieleÊnienie. 

Hektar ziemi, który mam na uwadze i o którym mówi Anastazja to nie jest zwyk∏y hektar ziemi i tyl-
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ko to. To przestrzeƒ, poprzez którà b´dziecie zwiàzani z kosmosem. Na t´ przestrzeƒ, a wi´c i na was,
b´dà reagowaç wszystkie planety WszechÊwiata. B´dà one waszymi przyjació∏mi, pomocnikami i wspó∏-
twórcami. 

Spójrzcie, co si´ dzieje zgodnie z prawami natury: zwyk∏y kwiat rumianek – i ten nierozerwalnie
zwiàzany z kosmosem, z planetami, ze s∏oƒcem. Kwiat otwiera swoje p∏atki, kiedy wschodzi s∏oƒce i za-
myka, kiedy s∏oƒce zachodzi. Sà jedyne we wzajemnej harmonii. Tryliony kilometrów i lat Êwietlnych nie
mogà ich rozdzieliç. One sà razem ogromne s∏oƒce i ma∏y ziemski kwiat. Wiedzà, ˝e tylko razem sà twór-
cami wielkiej harmonii WszechÊwiata 

Jednak˝e nie tylko na s∏oƒce reaguje ka˝de ziemskie êdêb∏o trawy. Reaguje te˝ na inne planety,
reaguje na cz∏owieka, na energi´ jego uczuç. 

Naukowcy przeprowadzali taki eksperyment. Do roÊliny, kwiatka pokojowego, pod∏àczali nadajniki,
a strza∏ki przyrzàdu rejestrowa∏y najmniejsze impulsy energetyczne pochodzàce od kwiatka. Kolejno do
pokoju wchodzi∏o kilka osób. Jeden przechodzi∏ obok inny podchodzi∏ i podlewa∏ kwiatek, a jeszcze inny
wchodzi∏ i odrywa∏ listek. Przyrzàdy zarejestrowa∏y, ˝e kiedy wchodzi cz∏owiek, który odrywa listek, roÊli-
na zaczyna si´ niepokoiç i strza∏ka aparatu si´ odchyla. 

Cz´sto mo˝na obserwowaç i taki fenomen: kwiaty wi´dnà, kiedy gospodarz wyje˝d˝a. To znaczy,
rozumiemy, ˝e wszystkie roÊliny reagujà na cz∏owieka. Mogà cz∏owieka kochaç, a mogà go nie kochaç.
Zatem mi∏oÊç lub jej brak komunikowaç swoim planetom. 

A teraz oto wyobraêcie sobie, ˝e macie pewnà przestrzeƒ – hektar ziemi. Nie jest to zwyk∏y hektar
ziemi, na którym posadzono ziemniaki na sprzeda˝, ale hektar ziemi, na którym zacz´liÊcie tworzyç, ma-
jàc okreÊlony poziom ÊwiadomoÊci i okreÊlony poziom duchowoÊci. 

Macie swoje terytorium, a na nim mnóstwo roÊlin, wysadzonych nie przez naj´tych pracowników,
ale bezpoÊrednio przez was. Ka˝da roÊlina, ka˝de êdêb∏o trawy odnosi si´ do was z mi∏oÊcià i oto te ro-
Êliny, ˝ywe istoty, zdolne sà zgromadziç dla was wszystkie najlepsze energie W szechÊwiata. Zgroma-
dziç i oddaç wam. RoÊliny od˝ywiajà si´ nie tylko energià Ziemi. Przecie˝ wy te˝ wiecie, ˝e sà takie ro-
Êliny, które mogà rosnàç bez gleby. 

Pi´ç tysi´cy lat temu w staro˝ytnym Egipcie ˝yli kap∏ani, którzy stworzyli mnóstwo religii. I ci kap∏a-
ni kierowali ca∏ymi narodami. Owi kap∏ani byli naj bogatszymi ludêmi tamtych czasów. W podziemiach ich
pa∏aców przechowywane by∏y kufry ze z∏otem i kosztownoÊciami, znali oni wiele tajnych nauk, a po rad´
i pieniàdze przychodzi∏ do nich faraon. Lecz ka˝dy z kap∏anów zajmujàcych wysoki szczebel w hierarchii
mia∏ swój hektar ziemi, na którym nie pozwala∏ pracowaç niewolnikom. Ci najbogatsi ludzie, znajàc mnó-
stwo nauk, znali te˝ tajemnic´ hektara ziemi. Na Êcianach staro˝ytnych Êwiàtyƒ Egiptu, Êwiàtyƒ kap∏aƒ-
skich, by∏o napisane: "Nie przyjmuj po˝ywienia od niewolnika swojego". To jeden przyk∏ad. 

Drugi przyk∏ad. W staro˝ytnym Rzymie senatorzy wydali dekret, ˝e je˝eli niewolnik potrafi praco-
waç na roli i otrzyma∏ ziemi´, to tego niewolnika mo˝na sprzedaç innemu w∏aÊcicielowi tylko razem z zie-
mià, aby nie dopuszczaç obcych do tego, co na tej ziemi roÊnie. A dlaczego rzymscy senatorzy dawali
niektórym niewolnikom ziemi´? I jeszcze dawali pieniàdze, aby ci zbudowali tam sobie dom? Z jednej je-
dynej przyczyny – by zabraç im lO% plonu, wyhodowanego i wykarmionego przez mi∏oÊç i trosk´ cz∏o-
wieka, który go hodowa∏. Tylko z takiej produkcji mo˝e byç po˝ytek. 

Egipscy kap∏ani i senatorzy staro˝ytnego Rzymu wiedzieli, jakie po˝ywienie jest po˝yteczne dla
cz∏owieka. Produktów, które my teraz jemy, w po˝ywieniu w ˝adnym wypadku u˝ywaç nie wolno: to "mar-
twe" po˝ywienie. Istnieje ogromna ró˝nica mi´dzy tà jagodà, którà zrywacie z krzaka i od razu zjadacie,
a tà, którà sprzedaje si´ w sklepie. Rzecz nie tylko w tym, ˝e ona ju˝ zwi´d∏a. Chodzi o to, ˝e w niej nie
ma energii. Ona nie mo˝e nakarmiç ludzkiej duszy. Nie mówi´ ju˝ o tym, ˝e nasz technokratyczny Êwiat
stworzy∏ takie rodzaje roÊlin, które sà mutantami. 

Tak wi´c, je˝eli nie macie swojego hektara ziemi, nigdzie nie znajdziecie pokarmu godnego cz∏o-
wieka. Mo˝ecie wziàç pieniàdze i kupiç jakiekolwiek warzywa. Jednak wiedzcie: te warzywa ros∏y nie dla
was. One ros∏y w ogóle nie dla cz∏owieka. Ros∏y dla pieni´dzy. 

Nie istnieje choroba, której nie mog∏aby wyleczyç Przestrzeƒ Mi∏oÊci, ta przestrzeƒ, którà stworzy-
liÊcie w∏asnymi r´koma i duszà. 

Ludzie – to dzieci Boga. Âwiat roÊlinny i zwierz´cy, powietrze i przestrzeƒ nas otaczajàca te˝ sà
dzie∏em Boga. A wszystko razem jest niczym innym, jak materializacjà ducha Boga. Je˝eli ktoÊ nazywa
siebie cz∏owiekiem o wysokim poziomie duchowoÊci, to niech poka˝e materializacj´ swojej duchowoÊci. 
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Wyobraêcie sobie, ˝e teraz Bóg patrzy na was z góry. I widzi, jak ktoÊ kieruje tramwajem, któreÊ
z Jego dzieci buduje domy, ktoÊ stoi w sklepie i sprzedaje za ladà – to ekspedient. Takich zawodów Bóg
nie tworzy∏. To zawody dla niewolników. Bóg nie chcia∏, by jego dzieci by∏y niewolnikami. I On stworzy∏
cudowny Êwiat i odda∏ go, aby ten by∏ podporzàdkowany jego dzieciom. Bierzcie go i korzystajcie! Ale
w tym celu trzeba zrozumieç ten Êwiat. Zrozumieç, czym jest ksi´˝yc i zrozumieç, czym jest êdêb∏o tra-
wy, które nazywa si´ krwawnikiem. 

I czym˝e takim jest hektar ziemi? To miejsce, na którym cz∏owiek powinien pracowaç w pocie czo-
∏a? NIE! To miejsce, na którym cz∏owiek w ogóle nie powinien pracowaç! To miejsce, za poÊrednictwem
którego cz∏owiek powinien kierowaç Êwiatem. Powiedzcie, kto wi´cej zadowolenia przyniesie Bogu: cz∏o-
wiek, który kieruje tramwajem, czy cz∏owiek, który chocia˝by tylko ma∏y kawa∏eczek ziemi, ale zamieni∏
w raj? OczywiÊcie, ˝e ten drugi. 

Czy mo˝na przed dzisiejszymi ludêmi otworzyç drog´ w kosmos? I nauczyç ich zagospodarowywaç
Marsa, Ksi´˝yc? Nie wolno tego robiç! Dlatego ˝e tam pojawi si´ broƒ, tam pojawi si´ brud, b´dà tam ta-
kie same wojny, j ak na Ziemi. Jednak˝e cz∏owiek jest stworzony do tego, by opanowywaç inne Êwiaty.
A stanie si´ tak tylko wówczas, kiedy cz∏owiek zrozumie i opanuje Ziemi´. Sposób opanowywania planet
WszechÊwiata absolutnie nie jest sposobem technicznym, jest to sposób psychotelepatyczny. 

Cz∏owiek musi sobie uÊwiadomiç, w czym tkwi prawdziwe pi´kno WszechÊwiata. 
Wasze miasto Zurych uwa˝a si´ za przepi´kne. Mo˝emy tysiàc razy powiedzieç, ˝e jest ono prze-

pi´kne. A co konkretnie jest w nim przepi´kne? Tak, jest tu bardzo czysto i wielu ludzi z wyglàdu zasob-
nych, majàcych zapewniony byt. Ale czy przepi´kna jest ziemia pokryta tym oto asfaltem? Czy to dobrze,
˝e tylko w pewnych miejscach przebijajà si´ zielone wysepki? Czy dobrze, ˝e w centrum waszego mia-
sta umiera wspania∏e drzewo – cedr? On dusi si´ od spalenizny. Dusi si´ od spalin. Umiera nie tylko on
i dusi si´ te˝ nie tylko on. Od tych spalin dusi si´ cz∏owiek, który chodzi po tym mieÊcie. 

PowinniÊmy si´ zastanowiç, co nawyprawialiÊmy na tej Ziemi. I lepiej mówiç bardzo prosto. Niech
ka˝dy z nas weêmie po ma∏ej dzia∏ce swojej ziemi, zbierze ca∏y swój intelekt i ca∏à swojà duchowoÊç
i stworzy ma∏y, maleƒki, lecz konkretny raj. Zamieni ma∏y kawa∏eczek ziemi na du˝ej planecie w kwitnà-
cy ogród, materializujàc swojà duchowoÊç, jak uczyni∏ to Bóg. Je˝eli uczynià tak miliony ludzi w ró˝nych
krajach, to ca∏a Ziemia b´dzie kwitnàcym ogrodem i nie b´dzie wojen, poniewa˝ miliony ludzi b´dà po-
ch∏oni´te przez wielkie wspó∏tworzenie. A je˝eli nawet Rosjanie pójdà na Szwajcari´ albo na Niemcy, to
tylko po to, aby nacieszyç si´ kontemplowaniem przepi´knych ˝ywych oaz, przejàç doÊwiadczenie ma-
terializacji prawdziwej duchowoÊci. 

Rosja, niestety, stara si´ teraz upodobniç do Zachodu, rosyjscy politycy, mówiàc o zachodnich kra-
jach w swoich przemówieniach, u˝ywajà takich wyra˝eƒ, jak "rozwini´te", "cywilizowane", wzywajà ludzi,
aby dogoniç je pod wzgl´dem "stopnia rozwoju" i "ucywilizowania". Nasi politycy jeszcze nie wiedzà te-
go, ˝e mo˝na nie tylko szybko dogoniç, ale równie˝ znacznie przeÊcignàç. A zdarzyç si´ to mo˝e tylko
wtedy, gdy si´ pobiegnie w przeciwnym kierunku. 

Ja ˝adnà miarà nie chc´ bagatelizowaç ani obra˝aç waszej zachodniej cywilizacji. Lecz przecie˝
mówimy o duchowoÊci, powinniÊmy byç wobec siebie nawzajem szczerzy. Miernikiem duchowoÊci nie
mo˝e byç tylko materialny dobrobyt, osiàgni´cia techniczne. Taka jednostronna, technokratyczna droga
rozwoju ludzkoÊci niezmiennie wiedzie jà ku przepaÊci, co wy, tu zebrani, niewàtpliwie przyznajecie, lecz
w takim razie winniÊcie przyznaç i to, ˝e na dystansie do przepaÊci wy biegniecie pierwsi, a my za wa-
mi. Spróbujcie si´ zatrzymaç, pomyÊleç, co si´ sta∏o z naszym Êwiatem. Je˝eli b´dziecie w stanie sobie
to uÊwiadomiç, zawo∏ajcie do biegnàcych za wami: "Stójcie, dzieci, nie biegnijcie: tu jest przepaÊç, a my
ju˝ na jej kraw´dzi. Szukajcie innej drogi". 

Wspólnie, ws∏uchawszy si´ w g∏os swojego serca, winniÊmy od s∏ów o duchowoÊci przejÊç do jej
materializacji. Jeden hektar – to zaledwie malusieƒki punkt na planecie Ziemia. Lecz miliony takich punk-
tów zamienià ca∏à planet´ w kwitnàcy ogród. Trylionami p∏atków kwiatów, szcz´Êliwymi uÊmiechami dzie-
ci i staruszków oznajmià WszechÊwiatu: 

– Ludzie Ziemi sà gotowi do wielkiego stworzenia. 
– Czekamy na ciebie, cz∏owieku – odpowiedzà planety WszechÊwiata. 
– Czekamy na ciebie, godnego syna Boga. 
Poczàtek wielkiemu przekszta∏ceniu na Ziemi da∏o nasze tysiàclecie. Dziesiàtki tysi´cy rosyjskich

rodzin ju˝ skierowa∏y si´ do swojego hektara. Ojciec i matka, realnie tworzàcy Przestrzeƒ Mi∏oÊci dla swo-
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ich dzieci, bardziej uduchowieni ni˝ najbardziej znani m´drcy, którzy tylko mówià o duchowoÊci. 
Niech z Ziemi kie∏kuje duch ka˝dego cz∏owieka przepi´knym kwiatem, drzewem z aromatycznym

owocem i niech tak si´ dzieje na ka˝dym hektarze naszej planety. 
Po tych s∏owach w sali na pewien czas zapad∏a absolutna cisza, potem – burza oklasków. 
Wyst´powa∏em w Zurychu równie˝ nast´pnego dnia. I znów sala by∏a pe∏na. Byli tu i nasi rodacy. 
MyÊl´, ˝e mówi∏em niezbyt sk∏adnie, tym bardziej ˝e przez t∏umacza. Ale ludzie nie odchodzili, s∏u-

chali, poniewa˝ mówi∏em do ludzi na tej sali nie tylko ja – mówi∏a wielka si∏a. Bardzo prosta i konkretna,
a jednoczeÊnie niezwyk∏a, przez tysiàclecia przechowywana w g∏´binach ludzkiej duszy – nostalgia za
prawdziwym trybem ˝ycia cz∏owieka-stwórcy.

I wówczas pomyÊla∏em: "Czy trzeba komukolwiek udowadniaç, ˝e obowiàzkowo wrócà do Rosji
wszyscy jej synowie i córki, uniesieni przez niedobry wiatr? Wrócà!". Wy przypomnijcie sobie s∏owa Ana-
stazji: 

"Do Rosji tego dnia przyjadà goÊcie. Wszyscy ci, których Ziemia zrodzi∏a przez atlantów, powrócà
jak marnotrawni synowie. I bardowie niech wsz´dy grajà na gitarach. I staruszkowie napiszà listy do dzie-
ci, a dzieci wszystkie – do swoich rodziców. I my nagle staniemy si´ bardzo m∏odzi. Jak m∏odymi b´dà
ludzie po raz pierwszy". 

W∏ADZA NARODOWA

I jeszcze jeden apel-pytanie chcia∏bym skierowaç do czytelników serii ksià˝ek Dzwoniàce Cedry
Rosji. 

Teraz trwa proces tworzenia przez was narodowego programu rozwoju paƒstwa rosyjskiego. Cz´Êç
artyku∏ów publikuje si´ w almanachach, cz´Êç zamieszczana jest w Internecie na stronie "Anastazja". Jak
widz´, w przyt∏aczajàcej wi´kszoÊci materia∏y sà bardzo ciekawe. Aczkolwiek jedno zagadnienie – o w∏a-
dzy – naÊwietlone jest niedostatecznie. A to bardzo wa˝ne zagadnienie. Zastanówmy si´ wi´c nad tà
kwestià wspólnie. Na poczàtek podziel´ si´ swoimi wnioskami. 

W∏adza zmienia si´ cz´sto. Tylko przez ostatnie sto lat ludzie ˝yli i za cara i za komunistów i za kil-
ku rzàdzàcych-demokratów. W∏adza si´ zmienia, lecz ˝ycie na lepsze si´ nie zmienia. Dlaczego? Do w∏a-
dzy dochodzà bez przerwy êli ludzie? Wàtpliwe. Najprawdopodobniej upad∏y system czyni wszelkich po-
lityków, którzy doszli do w∏adzy, urz´dnikami niezdolnymi do dzia∏ania w rozwiàzywaniu problemu real-
nego polepszenia ˝ycia spo∏eczeƒstwa. 

Weêmy zgromadzenia ustawodawcze ostatnich kadencji. Niby g∏osujemy na normalnych ludzi, ma-
jàcych rodziny, a otrzymujemy podczas ich dzia∏alnoÊci, delikatnie mówiàc, dziwne projekty ustaw. Dla-
czego? Byç mo˝e, doszed∏szy do w∏adzy, trafiajà do innego Êwiata, oderwanego od narodu? Mieszkanie
w poselskim domu, samochód z lampà sygna∏owà, gabinet, do którego zwykli ludzie nie majà wst´pu,
wszelkie mo˝liwe ulgi – i marnoÊç nad marnoÊciami. 

Dziadek Anastazji zaproponowa∏ ciekawy projekt prawa dla deputowanych. Wszyscy oni winni
otrzymaç ziemi´ i mieszkaç koniecznie w zbudowanych na tej ziemi osadach, w sàsiedztwie z ludem.
Obywatelka Ukrainy, absolwentka wydzia∏u prawa, Tatiana Borodina uszczegó∏owi∏a ten projekt i jak sà-
dz´, zas∏uguje on na uwag´. Z tego te˝ wzgl´du zdecydowa∏em si´ wydrukowaç w tej ksià˝ce jego pod-
stawowe artyku∏y i prosiç czytelników o zaproponowanie go pos∏om na zgromadzenia ustawodawcze
wszystkich szczebli w swoich regionach. 

I jeszcze wzywam czytelników do obowiàzkowego wzi´cia udzia∏u w wyborach regionalnych i fede-
ralnych, lecz g∏osowania tylko na tych kandydatów na pos∏ów, którzy mieszkajà we w∏asnych rodowych
siedzibach. 

Czy˝ tylko stempel w dowodzie osobistym mówi o przynale˝noÊci tego lub innego obywatela do Ro-
sji? Jest mnóstwo przypadków, kiedy kandydujàcy ma rosyjskie obywatelstwo, mieszkanie z meldunkiem,
a jego wytworny majàtek znajduje si´ w innym kraju. 

Czy on b´dzie myÊla∏ o potrzebach rosyjskiego ludu? Pr´dzej jego zamys∏y b´dà skierowane na
zupe∏nie inny tor. 

Je˝eli kandydat ma swojà ma∏à Ojczyzn´ – swojà siedzib´ rodowà w Rosji – i mieszka w niej wÊród
rosyjskich obywateli, mo˝na si´ po nim spodziewaç pracy ukierunkowanej na dobro tych obywateli oraz
na dobro Wielkiej Ojczyzny.
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To staje si´ zrozumia∏e dla wielu ludzi. Studenci nawet zaczynajà pisaç ustawy w ramach pomocy
prawodawcom. 

Prawo Rosji o rodowych osadach, 
tworzonych przez narodowych pos∏ów Rosji 

wszystkich szczebli 
(projekt) 

Ustawa okreÊla prawne, spo∏eczne i ekonomiczne podstawy stworzenia i funkcjonowania rodowych
osad tworzonych przez narodowych deputowanych Rosji oraz rodowych siedzib, jak równie˝ zabezpie-
cza proklamowane w Konstytucji Rosji prawo obywateli Rosji do ziemi jako podstawowego bogactwa na-
rodowego. 

Ustawa jest ukierunkowana na stworzenie dobrych warunków dla wysokojakoÊciowej, owocnej pra-
cy narodowego pos∏a Rosji w zakresie opracowania, stworzenia i uchwalenia ustaw Rosji, jak równie˝ na
zapewnienie maksymalnego zbli˝enia go do wyborców. 

Artyku∏ 1. Podstawowe terminy iArtyku∏ 1. Podstawowe terminy i poj´cia wykorzystywane wpoj´cia wykorzystywane w Ustawie Ustawie 
W niniejszej Ustawie terminy wykorzystywane sà w takim znaczeniu: rodowa siedziba (dobra ro-

dzinne) – dzia∏ka gruntu o obszarze l do 1,3 hektara, oddana pe∏noletnim obywatelom Rosji w do˝ywot-
nie korzystanie z prawem przekazywania w spadku, bez opodatkowania ziemi i plonów; 

Rodowa osada – osiedle, zorganizowane w poczàtkowym etapie miejscowego samorzàdu, sk∏ada-
jàce si´ z siedzib rodowych (dóbr rodzinnych) i obiektów o przeznaczeniu socjalno-kulturalnym i spo∏ecz-
nym; 

Do˝ywotnie korzystanie – bezwarunkowe, bezterminowe, nieodp∏atne posiadanie i korzystanie
z dzia∏ki gruntu; ˝ywop∏ot – drzewiasta i krzewiasta roÊlinnoÊç, posadzona wzd∏u˝ obwodu rodowej sie-
dziby i rodowej osady. 

Artyku∏ 2. Ustawodawstwo oArtyku∏ 2. Ustawodawstwo o rodowych siedzibach irodowych siedzibach i rodowych osadachrodowych osadach
Relacje zwiàzane z udzieleniem narodowemu pos∏owi Rosji przydzia∏u gruntu w celu stworzenia ro-

dowej osady, okreÊlenie trybu prawnego rodowej siedziby i rodowej osady ich funkcjonowanie regulowa-
ne sà przez Konstytucj´ Rosji, Kodeks Ziemski Rosji, niniejszà Ustaw´, Prawo Rosji "O rodowych siedzi-
bach i rodowych osadach w Rosji" oraz Inne prawa. 

Artyku∏Artyku∏ 3. Podstawowe zasady prawodawstwa w3. Podstawowe zasady prawodawstwa w sferze rodowych osad sferze rodowych osad 
Przy tworzeniu przez narodowych deputowanych Rosji rodowych osad nale˝y si´ kierowaç nast´-

pujàcymi podstawowymi zasadami: 
a) przestrzeganie praworzàdnoÊci, 
b) stworzenie warunków do realizacji przez wszystkich obywateli Rosji prawa do ziemi, jako pod-

stawowego bogactwa narodowego, 
c) nieodp∏atnoÊç, bezwarunkowoÊç i bezterminowoÊç posiadania i korzystania z dzia∏ki gruntu, od-

danej w celu stworzenia siedziby rodowej, 
d) zwolnienie posiadaczy siedzib rodowych z p∏acenia podatków od sprzeda˝y produkcji, wyhodo-

wanej i wyprodukowanej w dobrach rodzinnych, 
e) stworzenie jednej rodowej osady przez jednego narodowego pos∏a Rosji bie˝àcej kadencji, 
f) inne zasady. 
Artyku∏ 4. Sfera dzia∏ania Prawa Artyku∏ 4. Sfera dzia∏ania Prawa 
Dzia∏anie niniejszego Prawa rozpowszechnia si´ na narodowych pos∏ów Rosji wszystkich szczebli,

wybranych zgodnie z ustawodawstwem o wyborach, jak równie˝ na pe∏noletnich obywateli Rosji, którzy
wyrazili ch´ç mieszkania w rodowej osadzie, zorganizowanej na zasadach wy∏o˝onych w tym Prawie. 

Artyku∏ 5. Udzielenie narodowemu pos∏owi Rosji przydzia∏u gruntu na stworzenie rodowejArtyku∏ 5. Udzielenie narodowemu pos∏owi Rosji przydzia∏u gruntu na stworzenie rodowej
osadyosady

l. Ka˝demu narodowemu pos∏owi Rosji tej i kolejnej kadencji w ciàgu roku od dnia jego wyboru od-
daje si´ przydzia∏ gruntu o wielkoÊci najmniej 150 hektarów na stworzenia rodowej osady (dalej – przy-
dzia∏ gruntu). 

2. Przy wyborze narodowego pos∏a Rosji w systemie proporcjonalnym w wielomandatowym ogólno
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paƒstwowym okr´gu wyborczym, w spisach wyborczych kandydatów na deputowanego z partii politycz-
nych, wyborczych bloków politycznych partii, przydzia∏u gruntu udziela si´ narodowemu pos∏owi Rosji
w jednym z regionów Rosji zgodnie z jego wyborem. 

Przy wyborze narodowego deputowanego Rosji w wi´kszoÊciowym systemie wzgl´dnej wi´kszoÊci
w jednomandatowych okr´gach wyborczych, przydzia∏u gruntu udziela si´ mu w ramach tego wyborcze-
go okr´gu, z którego deputowany zosta∏ wybrany. 

3. Zakazuje si´ tworzenia jednej rodowej osady przez dwu i wi´cej, pos∏ów Rosji, jak równie˝ za-
mieszkiwania w jednej rodowej osadzie dwu i wi´cej pos∏ów Rosji bie˝àcej kadencji. 

4. Przydzia∏u gruntu udziela si´jednym masywem wraz z usytuowanymi naƒ êród∏ami wodnymi,
z ziem w∏asnoÊci paƒstwowej lub komunalnej. Ziemia mo˝e byç tak˝e skonfiskowana osobom, które ma-
jà jà w sta∏ym korzystaniu i oddana narodowemu deputowanemu Rosji w celu stworzenia rodowej osa-
dy. 

5. W razie koniecznoÊci ziemia mo˝e byç wykupiona u w∏aÊcicieli gruntowych dzia∏ek dla spo∏ecz-
nych potrzeb. W∏aÊciciel gruntowej dzia∏ki nie póêniej ni˝ na rok przed przypuszczalnym terminem wyku-
pu powinien byç zawczasu uprzedzony pisemnie przez organ, który podejmuje decyzj´ o wykupie dzia∏-
ki gruntu. Wykupienie dzia∏ki gruntu dochodzi do skutku po zgodzie jego w∏aÊciciela. Jego wartoÊç kszta∏-
tuje si´ zgodnie z pieni´˝nà i ekspertyzowà wycenà ziem, którà przeprowadza si´ wed∏ug metody za-
twierdzonej przez Gabinet Ministrów Rosji. 

6. Dzia∏ka gruntu, którà proponuje si´ w∏àczyç w sk∏ad przydzia∏u gruntu na stworzenie przez pos∏a
Rosji rodowej osady, lecz znajdujàca si´ w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej, za zgodà w∏aÊcicie-
la mo˝e byç zamieniona na innà dzia∏k´ gruntu o równej wartoÊci w ramach danego regionu lub, na ˝y-
czenie w∏aÊciciela, w innym regionie Rosji. 

7. Obywatele Rosji – w∏aÊciciele dzia∏ek gruntowych i udzia∏ów gruntowych przyleg∏ych do teryto-
rium tworzonej rodowej osady, wyznaczonych w naturze (na miejscowoÊci) – majà prawo nieodp∏atnie
oddaç nale˝àce do nich dzia∏ki gruntowe na stworzenie przez deputowanych narodowych Rosji rodowej
osady i otrzymaç w powstajàcej rodowej osadzie na prawie do˝ywotniego korzystania dzia∏k´ gruntu na
stworzenia rodowej siedziby. 

8. Obywatel Rosji, posiadajàcy na w∏asnoÊç udzia∏ gruntu, nie wydzielony w naturze (na miejsco-
woÊci), ma prawo przy∏àczyç go ca∏kowicie lub cz´Êciowo (obszar najmniej jednego hektara) do tworzo-
nej przez narodowego deputowanego Rosji rodowej osady i otrzymaç w nim na prawie do˝ywotniego ko-
rzystania dzia∏k´ gruntu na stworzenie rodowej siedziby. 

Artyku∏ 6. Sk∏ad ziem wArtyku∏ 6. Sk∏ad ziem w rodowej osadzie rodowej osadzie 
l. Ziemie rodowej osady sk∏adajà si´ z takich rodzajów dzia∏ek gruntowych: 
* dzia∏ki gruntowe na stworzenie rodowej siedziby, 
* dzia∏ki gruntowe na stworzenie rodowej siedziby przez dzieci pos∏a Rosji (fundusz rezerwowy)

w iloÊci nie wi´kszej ni˝ dwie dzia∏ki na jednà rodowà osad´. 
2. Dzia∏ki gruntowe pod obiekty o przeznaczeniu spo∏eczno-kulturalnym i spo∏ecznym wyznaczane

sà zgodnie z generalnym planem rodowej osady. Obszar zajmowany przez te dzia∏ki gruntu winien sta-
nowiç nie wi´cej ni˝ 7% ogólnego obszaru rodowej osady. Te dzia∏ki gruntowe znajdujà si´ pod zarzà-
dem rady terytorialnej odpowiedniej rodowej osady. 

3. Pozosta∏a cz´Êç przydzia∏u gruntu podlega podzia∏owi na dzia∏ki gruntowe pod stworzenie rodo-
wych siedzib, o powierzchni co najmniej l hektara ka˝da. WielkoÊci dzia∏ki gruntowej mogà si´gaç do 1,3
hektara, z uwzgl´dnieniem rzeêby terenu miejscowoÊci i innych czynników. 

4. Pomi´dzy dzia∏kami gruntowymi wszystkich rodzajów powstanà przejÊcia o szerokoÊci przynaj-
mniej 3-4 metrów, rozmieszczone zgodnie z wytycznymi obowiàzujàcego porzàdku. Na obwodzie ka˝dej
dzia∏ki gruntowej, wyznaczonej na stworzenia rodowej siedziby, jej w∏aÊciciel ma prawo posadziç ˝ywo-
p∏ot. 

5. Na dzia∏kach gruntowych, przeznaczonych na stworzenia rodowej siedziby, obywatele Rosji ma-
jà prawo sadziç roÊlinnoÊç drzewnà i krzewiastà (w tym odmian leÊnych), tworzyç sztuczne zbiorniki wod-
ne, budowaç mieszkania, wznosiç pomieszczenia pomocnicze i inne obiekty, z przestrzeganiem zasad
dobrosàsiedzkich. 

Artyku∏ 7. Porzàdek rozdzia∏u pomi´dzy obywateli Rosji dzia∏ek gruntowych, przeznaczoArtyku∏ 7. Porzàdek rozdzia∏u pomi´dzy obywateli Rosji dzia∏ek gruntowych, przeznaczo--
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nych pod budow´ rodowych siedzib nych pod budow´ rodowych siedzib 
l. W tworzonej rodowej osadzie pose∏ ma prawo jako pierwszy otrzymaç jednà gruntowà dzia∏k´ na

stworzenie rodowej siedziby, zgodnie ze swoim wyborem, w do˝ywotnie korzystanie z prawem przeka-
zywania w spadku. 

2. Ka˝de z dzieci pos∏a, posiadajàce w∏asnà rodzin´, ma prawo otrzymaç w do˝ywotnie korzysta-
nie dzia∏k´ gruntu na stworzenia rodowej siedziby. 

3. Jedna lub dwie dzia∏ki gruntowe w rodowej osadzie, zgodnie z obowiàzujàcym porzàdkiem, prze-
znacza si´ dla dzieci – wychowanków domów dziecka, uchodêców. 

4. Narodowy pose∏ Rosji ma prawo do 30% iloÊci pozosta∏ych dzia∏ek gruntowych rozdaç obywate-
lom Rosji wed∏ug swojego uznania, aby mogli oni stworzyç na nich dobra rodzinne. 

5. Pozosta∏e dzia∏ki gruntowe winny byç rozdane obywatelom Rosji nale˝àcym do ró˝nych warstw
ludnoÊci (przedsi´biorcy, pracownicy spo∏ecznej sfery, emeryci, przedstawiciele twórczej inteligencji, woj-
skowi itp.). Dzia∏ki gruntowe rozdzielane sà pomi´dzy obywatelami Rosji drogà losowania, przeprowa-
dzanego otwarcie na walnym zebraniu przysz∏ych mieszkaƒców rodowej osady. 

Artyku∏ 8. Rada terytorialna rodowej osady Artyku∏ 8. Rada terytorialna rodowej osady 
l. Rada terytorialna rodowej osady – to mieszkaƒcy zjednoczeni sta∏ym zamieszkaniem w ramach

rodowej osady, stanowiàcej samodzielnà jednostk´ administracyjno-terytorialnà. 
2. Rada terytorialna rodowej osady ma prawo stworzyç przedstawicielski organ miejscowego samo-

rzàdu – rad´ rodowej osady, sk∏adajàcà si´ tylko z mieszkaƒców tej osady. 
3. Pos∏owi Rosji zakazuje si´ wysuwania swojej kandydatury w wyborach i zostania wybranym do

rady rodowej osady. W razie wyboru pos∏a Rosji do rady rodowej osady wybory uznaje si´ za niewa˝ne. 
4. W celu uregulowania charakterystyki stworzenia miejscowego samorzàdu rada terytorialna rodo-

wej osady ma prawo na zebraniu miejscowej rady lub na miejscowym referendum przyjàç Statut rady te-
rytorialnej rodowej osady (dalej – Statut). Statut podlega rejestracji w rejonowych organach sàdownictwa.

Artyku∏ 9. Status dzia∏ki gruntowej pod stworzenie rodowej siedziby Artyku∏ 9. Status dzia∏ki gruntowej pod stworzenie rodowej siedziby 
l. Dzia∏k´ gruntu na stworzenia rodowej siedziby oddaje si´ w do˝ywotnie korzystanie z prawem

przekazywania w spadku tylko obywatelowi Rosji. Zakazuje si´ nadawania dzia∏ek gruntu na tworzenie
rodowej siedziby zagranicznym obywatelom i osobom bez obywatelstwa, oprócz osób, które otrzyma∏y
w ustanowionym przez prawo trybie status uchodêcy (lecz nie wi´cej ni˝ dwie rodziny na jednà rodowà
osad´, tworzonà przez pos∏a Rosji)*. 

* Szczegó∏owy projekt ustawy i komentarz do niego b´dà opublikowane w kolejnym numerze almanachu "Dzwoniàce cedry Rosji".
Almanach mo˝na nabyç. I dobrze by by∏o, gdyby czytelnicy poradzili pos∏om wszystkich szczebli w∏adzy zapoznanie si´ z nim. 

*          *          *
Nie wiem, jak d∏ugo spacerowa∏em, podczas gdy dziadek Anastazji zapoznawa∏ si´ z zawartoÊcià

przywiezionej przez mnie teczki z dokumentami. Nagle us∏ysza∏em gromki, g∏oÊny i zupe∏nie nie starczy
Êmiech. Âmia∏ si´ nadal równie˝ wtedy, kiedy szybko do niego podszed∏em. 

– Dobrze... Oj, ubawi∏eÊ mnie... Dzi´kuj´ ci... Dzi´kuj´, W∏adimirze. A ja z poczàtku nie chcia∏em
tego zg∏´biaç. 

– Ale je˝eli dziadek zg∏´bi∏, to dlaczego si´ Êmieje? Sytuacja jest przecie˝ bardzo powa˝na. Bar-
dzo skomplikowana! 

– Dla kogo bardzo skomplikowana? – spyta∏ ponownie dziadek. 
– Dla mnie, dla czytelników, którzy zechcieli budowaç rodowe siedziby, o których mówi∏a Anasta-

zja. 
Mo˝liwe, ˝e ton mój by∏ nieco rozdra˝niony i ura˝ony, kiedy to mówi∏em. Dziadek przesta∏ si´ Êmiaç,

uwa˝nie na mnie spojrza∏ i odpowiedzia∏ spokojnie i powa˝nie: 
– Tak te˝ do tej pory nie mog´ zrozumieç, dlaczego wnuczka tak si´ z tobà cacka, a jeszcze i dzie-

ci rodzi. Ty tylko si´ nie obra˝aj na mnie, staruszka, W∏adimirze. Ja zrozumieç nie mog´ inni te˝ mo˝e
nie zrozumiejà, lecz w tym niepoj´ciu mo˝liwe jest, ˝e tkwi sens wielki. I dlatego do ciebie odnosz´ si´
bez niech´ci. Nie pot´piam wnuczki, a wr´cz zachwycam si´ tym, co si´ dokona∏o. 
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– A co do sedna tego, co napisane, mo˝e coÊ dziadek powiedzieç? 
– Przecie˝ powiedzia∏em – zachwycam si´ tym, co si´ dokona∏o. 
– Przez kogo si´ dokona∏o? 
– Przez wnuczk´. 
– Ale ja przecie˝ pyta∏em dziadka o to, co napisa∏em. 
Dziadek popatrzy∏ na teczk´ z papierami. Potem – milczàco i uwa˝nie – na mnie i odpar∏: 
– Nie wiem, W∏adimirze, na ile konieczny jest ten apel do ludzi. Mo˝e i on jest dla nich wa˝ny. Dla

mnie to, co przeczyta∏em, jest tylko potwierdzeniem przypuszczenia, ˝e wnuczka ju˝ dziesi´ç lat temu
przewidzia∏a wszystkie perypetie i wszystko to, co – jak si´ tobie wydaje dzieje si´ w ramach przeciwsta-
wienia, ona dawno w dobro przekszta∏ci∏a. 

– Jak˝e mo˝na uwa˝aç obra˝anie czytelników i mnie za dobro? 
– A zrozumia∏eÊ, kto ciebie obra˝a, twoich czytelników? 
– Pewna struktura, która: rozlokowa∏a si´ pod dachem Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. 
– Uczucie urazy w tobie powsta∏o? 
– Tak. 
– To i dobrze. Teraz nie rozumem, ale uczuciami, powsta∏ymi w tobie i mnóstwie ludzi, b´dziesz

móg∏ pojàç, jak waszych przodków przed potomnymi oczerniono. Nazwano ich poganami i na przestrze-
ni wieków przypisywano im czyny niegodne, których przodkowie si´ nie dopuszczali. Nie tylko ty próbo-
wa∏eÊ o tym pisaç. Na przestrzeni wieków znalaz∏o si´ wielu historyków, którzy obaliç oszczerstwo pró-
bowali. Lecz nadaremnie. 

Teraz powsta∏a sytuacja, kiedy w taki sam sposób spotwarza si´ ludzi, którzy zechcieli stworzeƒ
Boga dotknàç. Takich ludzi teraz niema∏o i oni na sobie czujà, jak ok∏amano ich przodków. Poprzez tych,
którzy dzisiaj sà oczerniani, odrodzone zostanà dusze dalekich przodków. Jak anio∏owie-stró˝owie, da-
lecy rodzice strzec zacznà swoich dzisiejszych dzieci. Nie b´dzie lepszej i jaÊniejszej si∏y od tej, która po-
wstaje teraz na Êwiecie. Uwierz. Je˝eli dzisiaj tak zdarzy∏o si´ dla ludzi... Je˝eli niewidzialna niç zdolna
b´dzie zjednoczyç dzisiejszego syna z jego rodzicem, który ˝y∏ dwa tysiàce lat temu i je˝eli dalej niç po-
∏àczenia przetrwa, to z Bogiem cz∏owiek dzisiejszy, z pierwszym rodzicem swoim si´ po∏àczy. 

Dziadek mówi∏ to, wyraênie powstrzymujàc wzruszenie. A ja chcia∏em uÊciÊliç: 
– Mo˝liwe, ˝e to, co dziadek mówi, jest czymÊ bardzo wa˝nym. Lecz przecie˝ nastàpi∏o zatrzyma-

nie tworzenia rodowych siedzib. 
– A mo˝e ono jest niezb´dne dla uÊwiadomienia sobie i stworzenia projektu przysz∏oÊci? 
– Byç mo˝e. Wszystko jakoÊ nadzwyczajnie si´ kr´ci. Niby pierwsza ksià˝ka zaczyna∏a si´ od pro-

stych dzia∏aƒ, nast´pnie – druga, czytelnicze kluby, a teraz – Ksi´ga Rodu si´ pojawi∏a i Rodzinna kro-
nika. 

Przy tych s∏owach dziadek ponownie si´ zaÊmia∏, lecz od razu zamilk∏, z dobrodusznym uÊmiechem
powiedzia∏: 

– Z Rodzinnà kronikà wnuczka wyraênie osobiÊcie si´ zabawi∏a. Mo˝e aby was jakoÊ pocieszyç. 
No i jak nale˝y, powsta∏a sytuacja, kiedy ide´ wnuczki poparli rzàdzàcy najwy˝szego szczebla

w kraju oraz Patriarcha. Ale samà tylko ide´, jej filozofi´ przemilczajàc bàdê jej nie rozumiejàc. Oni nie
wejdà do wiecznoÊci, sà tylko po∏owiczni, nie sà odwa˝ni. 

Do historii i do wiecznoÊci wejdà ci ludzie, którzy teraz, chocia˝by tylko w myÊlach, ale tworzà swo-
je mi∏e Bogu siedziby. Czy ide´ wybrali sami, czy ich wybrano – to ju˝ nie b´dzie wa˝ne. WiecznoÊç
przed tymi ludêmi, którzy wspó∏tworzà przysz∏oÊç dla dzieci. Swoich dzieci i dla siebie. Po raz pierwszy
na Ziemi cz∏owiek dla wiecznoÊci zrodzony zostanie wiecznoÊci przywrócony. 

W∏adimirze, zaczynam rozumieç dzia∏ania wnuczki. Przypuszczam, ˝e odkryto przed Anastazjà
wiele tajemnic bytu. Ale jest jedna, która do koƒca nie jest znana nawet najwy˝szym kap∏anom. Tylko oni
zawsze wiedzieli: ˝ycie ludzkie mo˝e byç wieczne. Cz´Êç wiedzy pozwala∏a im te˝ reinkarnowaç. Lecz
ich ponowne wcielenie nie by∏o pe∏ne. I dlatego czyny nie dawa∏y radoÊci ani im, ani ludzkoÊci. Teraz –
jestem pewien, uwierz i ty – Anastazja wie absolutnie, jakie twórcze dzia∏anie jest niezb´dne dla osià-
gni´cia wiecznoÊci ˝ycia. Zapytaj jà o to i staraj si´ zrozumieç. A je˝eli znajdzie w sobie s∏owa, zrozu-
mia∏e dla mnóstwa ludzi, otworzà si´ wtedy Êwiaty godne cz∏owieka-boga.

Idê, W∏adimirze, do wnuczki, porozmawiaj z nià. Teraz siedzi pod cedrem nad brzegiem jeziora.
Mo˝e si´ zdarzyç coÊ bardzo znaczàcego na Êwiecie, kiedy znajdà si´ s∏owa o wiecznoÊci, zrozumia∏e
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dla rozumu i uczuc. Trysnà w gór´ dà˝enia obudzonej wielkiej cywilizacji. Galaktyka poczuje wielkie dà-
˝enia i z dr˝àcym wzruszeniem b´dzie czekaç dotyku tych, którzy mogà obdarzyç planety cudownym ˝y-
ciem. Idê, nie zwlekaj. 

Zrobi∏em kilka kroków, ale wo∏anie dziadka Anastazji mnie zatrzyma∏o: 
– W∏adimirze, a tak w ogóle to nadesz∏a pora, abyÊcie wy, anastazjowcy, stworzyli parti´ rodzinnà. 
– Parti´? Jakà? 
– Przecie˝ mówi´. I nazwaç jà – Partia Rodzinna. 

NOWA CYWILIZACJA

Anastazja siedzia∏a pod cedrem w jasnoszarej, zrobionej na drutach lnianej sukience. Objàwszy r´-
koma kolana i nieco pochyliwszy g∏ow´, wpatrywa∏a si´ w wodnà tafl´ jeziora. Nie od razu do niej pod-
szed∏em. Przez jakiÊ czas sta∏em w oddali i obserwowa∏em cicho siedzàcà na brzegu pustelnic´. Nie. To
okreÊlenie nie pasuje do Anastazji. Pr´dzej ju˝ mo˝na nazwaç pustelnikami ludzi ˝yjàcych w nowocze-
snych mieszkaniach. 

Cz∏owiek mieszka w mieszkaniu i nie zna nawet sàsiadów z klatki schodowej. Idzie taki cz∏owiek
ulicà i nie obchodzà go przechodzàcy obok ludzie. Podobnie jak idàcy cz∏owiek nie obchodzi podà˝ajà-
cych z naprzeciwka czy w tym samym kierunku przechodniów. 

To znaczy, ˝e nie jest straszne, gdy cz∏owiek mieszka sam. Znacznie straszniejsza jest jego samot-
noÊç poÊród ludzi jemu podobnych. 

Anastazja siedzi sama na brzegu tajgowego jeziora, lecz jej serce bije unisono z milionami ludzkich
serc, ˝yjàcych w ró˝nych krajach. Jeden nazywa jà przyjació∏kà inny siostrà, niczym krewni. 

A jej cicho wypowiedziane s∏owa spokojnie przenikajà przez nieskoƒczony strumieƒ informacji,
grzmiàcej, wyjàcej z ekranów telewizorów i z mnóstwa innych êróde∏. Jej s∏owa przenikajà i sà odbiera-
ne przez ludzi. A ci, którzy je us∏yszeli, odpowiadajà pieÊnià i brzmieniem gitarowej struny, a cz´stokroç
i czynem. Inaczej ju˝ organizujà swoje ˝ycie. I dziadek. Po raz pierwszy widzia∏em, jak p∏omiennie si´
wypowiada∏, prosi∏, bym porozmawia∏ z Anastazjà o wiecznoÊci. 

Kiedy usiad∏em obok, ona odwróci∏a si´ do mnie. Czu∏e spojrzenie szaroniebieskich oczu koi∏o.
Przez jakiÊ czas po prostu tylko patrzyliÊmy na siebie. 

A ja, dos∏ownie wymknàwszy si´ sobie samemu spod kontroli, ujà∏em jej r´k´, szybko poca∏owa-
∏em i po∏o˝y∏em z powrotem na jej kolana. Na policzkach Anastazji zap∏onà∏ rumieniec, a rz´sy zatrzepo-
ta∏y. I mnie te˝ ni stàd, ni zowàd opanowa∏o jakieÊ onieÊmielenie. Jakie to dziwne: peszyç si´ na widok
kobiety po dziesi´ciu latach znajomoÊci z nià! I jak˝e przyjemne. 

˚eby pokonaç t´ niezr´cznoÊç zmieszania, przemówi∏em pierwszy: 
– Rozmawia∏em teraz, Anastazjo, z twoim dziadkiem. On jakoÊ tak w niezwyk∏y dla niego sposób,

w uniesieniu mówi∏ o tym, ˝e niezb´dne sà jakieÊ s∏owa o wiecznoÊci. Mówi∏, ˝e te s∏owa powinny byç
takie, aby cz∏owiek by∏ w stanie pojàç je nie tylko rozumem, lecz równie˝ uczuciami. Czy to rzeczywiÊcie
wa˝ne s∏owa? 

– Tak, wa˝ne, W∏adimirze. Lecz nie s∏owa sà wa˝ne, ale ludzka ÊwiadomoÊç. Aby wÊród ludzi za-
istnia∏o pe∏ne uÊwiadomienie sobie, naturalnie niezb´dne sà s∏owa. Ca∏kowite uÊwiadomienie sobie
wiecznego ˝ycia pomo˝e cz∏owiekowi uczyniç tryb swego ˝ycia doskona∏ym. 

– Ale jaki zwiàzek majà ze sobà tryb ˝ycia i pe∏ne uÊwiadomienie sobie wiecznoÊci? 
– BezpoÊredni. Dzisiejsi ludzie uwa˝ajà, ˝e mogà ˝yç tylko kilkadziesiàt lat, po czym na wieczne

czasy opuszczajà ˝ycie, odchodzàc donikàd. A ˝ycie cz∏owieka mo˝e byç wieczne. Trzeba o tym powie-
dzieç, a˝eby zrozumia∏ to ka˝dy cz∏owiek lub wi´kszoÊç ludzi. 

– Ale ty o tym mówi∏aÊ. I twoje s∏owa zapisywa∏em w ró˝nych ksià˝kach. 
– Tak, mówi∏am, lecz widocznie moja mowa by∏a niezrozumia∏a przez tysiàclecia bàdê wpajane su-

gestie dotyczàce przemijalnoÊci ludzkiego istnienia by∏y bardzo silne. Trzeba znaleêç nowe s∏owa i argu-
menty.

– Spróbuj zatem znaleêç. 
– Spróbuj´. Trzeba ich widocznie szukaç razem z tymi ludêmi, którzy zrozumiejà. 
– Lecz ty najpierw przytocz swoje. 
– Dobrze. Byç mo˝e trzeba powiedzieç tak. 
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Wi´kszoÊç ludzi ˝yjàcych na Ziemi uwa˝a, ˝e sami planujà swoje ˝ycie. Wybierajà zawód, zak∏a-
dajà rodzin´, rodzà im si´ dzieci albo przeciwnie – rezygnujà z posiadania dzieci. Jednak ich decyzje sà
w znacznej mierze niesamodzielne. Silny wp∏yw wywiera cudza wola, dzia∏ajàca za poÊrednictwem opi-
nii publicznej. Na przyk∏ad posiadacie taki przedmiot, nazywa si´ go "wieszakiem na ubrania". Pewnego
razu ktoÊ postanowi∏ udoskonaliç ten przedmiot: wykorzystywaç w charakterze wieszaka na ubrania sa-
mego cz∏owieka. I powsta∏ zawód, tak zwana modelka – od s∏owa "model". Zawód nie do pozazdrosz-
czenia, który nie przystoi cz∏owiekowi i jego przeznaczeniu. 

KtoÊ jednak postanowi∏ uczyniç ten zawód jednym z najatrakcyjniejszych zawodów i tak te˝ uczy-
ni∏. Zacz´li pokazywaç ˝ywe manekiny w ró˝nych kolorowych czasopismach i programach telewizyjnych,
opowiadaç o ich jakoby szcz´Êliwym ˝yciu. Zacz´li mówiç o tym, jak wiele zarabiajà pieni´dzy i jak bo-
gaci m´˝czyêni si´ z nimi ˝enià. 

Miliony m∏odziutkich dziewczàt marzà o tym, ˝eby zostaç najlepszà na Êwiecie modelkà, a zatem –
szcz´Êliwà. Miliony m∏odziutkich dziewczàt w ró˝nych krajach zacz´∏y podejmowaç wszelkie mo˝liwe
dzia∏ania, starajàc si´ zdobyç z∏udnà s∏aw´. Jedna na milion stawa∏a si´ znanà modelkà, w istocie pozo-
stajàc przy tym zaledwie ˝ywym wieszakiem na ubrania. Pozosta∏e ogarnia∏o rozczarowanie w ˝yciu, po-
niewa˝ ich marzenie si´ nie zrealizowa∏o. 

A zdarzy∏o si´ tak dlatego, ˝e nie by∏y one w stanie samodzielnie okreÊliç swojego przeznaczenia,
poniewa˝ próbowa∏y budowaç swoje ˝ycie pod wp∏ywem cudzej woli. 

Mo˝na przytoczyç mnóstwo podobnych przyk∏adów, kiedy m´˝czyêni, kobiety i nawet dzieci dà˝à
ku z∏udnym wartoÊciom, lekcewa˝àc swoje przeznaczenie. 

A ogólnie ca∏a spo∏ecznoÊç ludzka, sk∏adajàca si´ z takich w∏aÊnie ludzi – dokàd mo˝e zmierzaç?
Jak uwa˝asz, W∏adimirze? 

– Ta ludzka spo∏ecznoÊç nie zmierza w ˝adnym kierunku. Weêmy nasz kraj, Rosj´: ani ˝adna par-
tia, ani paƒstwo ogólnie ˝adnego programu w zakresie budowania przysz∏oÊci nie posiada. Z tego, co po-
wiedzia∏aÊ, Anastazjo, zainteresowa∏o mnie okreÊlenie przeznaczenia cz∏owieka. Na czym ono polega?
Jak to okreÊliç? 

– Niech myÊl twoja, W∏adimirze i myÊl innych ludzi spróbuje poznaç dzie∏a Boga, Jego program-ma-
rzenie. 

– A czy to mo˝liwe, aby poznaç marzenie Boga? 
– Mo˝liwe. On przecie˝ niczego nie ukrywa∏ i nie ukrywa przed ludêmi – swoimi dzieçmi. Zawi∏ych

tekstów nie pisa∏, wszystko pokaza∏ na przyk∏adach. I pierwszà, niezb´dnà ka˝demu rzeczà jest zrozu-
mieç, poczuç: jakie czyny prowadzà cz∏owieka do wiecznoÊci. PomyÊl sam, W∏adimirze, dlaczego Bóg,
który stworzy∏ tak ró˝norodny i ˝ywy Êwiat, nie stworzy∏ samochodu, telewizorów, rakiety w ich obecnej
postaci? 

– Mo˝e po prostu nie potrafi∏ stworzyç, a ludzie – potrafili?... 
– On stworzy∏ wszystko niezb´dne dla cz∏owieka: cz∏owiek ma takà wyobraêni´ i sposoby prze-

mieszczania si´, dzi´ki którym mo˝na widzieç obrazki lepiej, ni˝ rysujàce si´ na ekranie telewizorów.
Cz∏owiek te˝ mo˝e oswajaç planety WszechÊwiata bez pomocy sztucznych, prymitywnych urzàdzeƒ. 

On okreÊli∏ przeznaczenie cz∏owieka i program rozwoju ˝ycia ca∏ego WszechÊwiata. Aby zrozumieç
Jego program, nie powinno si´ niszczyç, ale badaç, studiowaç i okreÊlaç znaczenie wszystkiego, co
ziemskie. 

NieÊmiertelnoÊç 

– Bóg stworzy∏ cz∏owieka nieÊmiertelnym, lecz aby tak by∏o, trzeba spe∏niaç tylko trzy warunki.
Pierwszy: stworzyç ˝ywà przestrzeƒ, która przyciàgn´∏aby do siebie cz∏owieka i do której cz∏owiek by dà-
˝y∏. 

Drugi: na Ziemi powinien byç chocia˝by jeden cz∏owiek myÊlàcy o tobie dobrze i z mi∏oÊcià. 
Trzeci: nigdy nie dopuszczaç do siebie myÊli o tym, ˝e Êmierç b´dzie w stanie ciebie dosi´gnàç. To

jest bardzo wa˝ne. Je˝eli zasypiajàcemu cz∏owiekowi tylko si´ zasugeruje, ˝e umiera i on sam w to uwie-
rzy, to umrze, podporzàdkowujàc si´ swej myÊli. Ale jeÊli nawet cz∏owiek w podesz∏ym wieku, w ziem-
skim poj´ciu, b´dzie mia∏ zniedo∏´˝nia∏e cia∏o i le˝a∏ na ∏o˝u Êmierci, lecz nie b´dzie myÊla∏ o Êmierci, tyl-
ko wyobrazi sobie swoje ˝ycie w stworzonej przez siebie ˝ywej przestrzeni, to odrodzi si´ ponownie, ta-
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kie jest prawo WszechÊwiata – on nie mo˝e dopuÊciç do tego, ˝eby umar∏a myÊl stwarzajàca ˝ycie. 
Macie takie poj´cie, jak dobór naturalny. Oto i teraz program Boga wybiera dla ponownego wciele-

nia wszystko co najlepsze. Jednak mo˝liwoÊç wyboru nie by∏a zbyt wielka. Teraz wzrasta ona wielokrot-
nie. Ten, kto b´dzie z mi∏oÊcià budowa∏ siedzib´, zacznie wcielaç si´ ponownie i ponownie. 

Wszystko, co im przeszkadza, na wieczne czasy b´dzie znikaç z Ziemi, ust´pujàc miejsca nowej,
rodzàcej si´ cywilizacji. 

– Dlaczego nowej cywilizacji: ci sami ludzie, roÊliny, ta sama planeta? 
– Nowa cywilizacja, W∏adimirze, charakteryzuje si´ nowà ÊwiadomoÊcià i nowym odczuwaniem ota-

czajàcego Êwiata. Ten wielki poczàtek, zrodzony w dzisiejszym cz∏owieku, niewidoczny zwyczajnym
wzrokiem, tymczasem zmieni oblicze ca∏ej planety o nazwie Ziemia. Przejawi wp∏yw na ˝ycie ca∏ego
WszechÊwiata. 

– Ale w jaki sposób z powodu zmiany oblicza Ziemi mo˝e zmieniaç si´ WszechÊwiat? 
– Mo˝e, W∏adimirze. Przecie˝ nasza planeta – jest ma∏à czàsteczkà, jednak˝e ÊciÊle wspó∏dzia∏a-

jàcà z innymi cz´Êciami WszechÊwiata. JeÊli nawet ma∏a czàsteczka si´ zmienia, swoimi zmianami mo-
˝e wp∏ynàç na ca∏à ró˝norodnoÊç WszechÊwiata. 

– Tak interesujàce. Anastazjo, a czy nie mog∏abyÊ pokazaç jakiegoÊ obrazu z przysz∏oÊci, w jaki
sposób WszechÊwiat mo˝e si´ zmieniaç? 

– Mog∏abym, zatem patrz. 

Mi∏oÊç tworzàca Êwiaty 

Na planecie Jalmeza rozkwita∏a wiosna. Zio∏a, podobne do ziemskich kwiaty na drzewach
i krzewach roztacza∏y rozkosznà woƒ. Âcie˝kà poÊród wiosennej wspania∏oÊci szed∏ na sympozjum W∏a-
dys∏aw. Czeka∏o go wyg∏oszenie referatu o pochodzeniu ˝ycia na planecie Jalmeza. Jako oponent b´-
dzie wyst´powa∏ jego przyjaciel z dzieciƒstwa, Radomir. 

W wieku dziewi´tnastu lat W∏adys∏aw posiada∏ wystarczajàco du˝o informacji, aby przedstawiç
swojà teori´ na radzie naukowej dowolnego szczebla. Ale wiedza jego przyjaciela Radomira by∏a nie
mniejsza. Radomir i grupa jego popleczników wykorzystajà ka˝dy s∏aby punkt referatu lub niewystarcza-
jàcà argumentacj´ majàcych miejsce w przesz∏oÊci wydarzeƒ. Na sympozjum b´dzie i Ludmi∏a. Ludmi-
∏a... Tak si´ zdarzy∏o, ˝e obaj kochali t´ dziewczyn´ od wczesnego dzieciƒstwa. Kochali, lecz nie przy-
znawali si´ do swojej mi∏oÊci ani sobie nawzajem, ani dziewczynie, tylko ciàgle czekali na jakikolwiek
znak ze strony Ludmi∏y: którego obdarzy ona swoimi wzgl´dami. 

W∏adys∏aw specjalnie poszed∏ dalszà drogà, aby jeszcze raz przemyÊleç swoje wystàpienie. Lecz
coÊ przeszkadza∏o mu si´ skupiç. Pojawi∏o si´ odczucie, jakby ktoÊ go obserwowa∏. I kiedy z ty∏u rozleg∏
si´ jakiÊ szmer, W∏adys∏aw gwa∏townie si´ odwróci∏. Ze Êcie˝ki ktoÊ si´ rzuci∏ w krzaki i zastyg∏ w trawie.
W∏adys∏aw zrobi∏ kilka kroków w powrotnym kierunku i zobaczy∏ swojà czteroletnià siostr´ Kati´, która
przyczai∏a si´ w trawie pod krzakami. 

– Tak, Katierinka, znowu si´ do mnie przyczepi∏aÊ – czule powiedzia∏ do siostry W∏adys∏aw. 
– Czeka mnie powa˝na sprawa. Ty nie rozumiesz, ˝e mo˝esz przeszkodziç? Rozumiesz, oczywi-

Êcie, dlatego te˝ chowasz si´ w trawie. 
– Ja si´ nie chowam, le˝´ po prostu. Kwiatkowi, robaczkom ró˝nym si´ przyglàdam – oÊwiadczy∏a

maleƒka Katia i uda∏a, ˝e niby rzeczywiÊcie interesuje jà maleƒki kwiatuszek. 
– Ot co. Zatem le˝ sobie dalej i oglàdaj. A ja id´. 
Katia z miejsca wyskoczy∏a, podbieg∏a do W∏adys∏awa i szybko powiedzia∏a: 
– Idê, W∏adeczku. Ja b´d´ sz∏a za tobà cichuteƒko, aby nie przeszkadzaç ci myÊleç. Kiedy przyj-

dziemy do tego miejsca, gdzie ludzie si´ zebrali, weê mnie za ràczk´, ˝eby wszyscy widzieli, jakiego mam
∏adnego i màdrego braciszka. 

– No dobrze. Nie podlizuj si´. Dawaj swojà ràczk´. Tylko zapami´taj: kiedy ja lub ktoÊ inny b´dzie
wyst´powaç, niech ci nie przyjdzie do g∏owy komentowaç to, co powiedzieli doroÊli, tak jak zesz∏ym ra-
zem. 

Zadowolona Katierinka schwyci∏a W∏adka za r´k´ i obieca∏a: – Ze wszystkich si∏, W∏adeczku, b´d´
si´ staraç nie komentowaç. 
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*          *          *
Naturalny amfiteatr zape∏niali starsi i m∏odzi przedstawiciele ró˝nych regionów planety Jalmeza. Nie

mieli ˝adnych d∏ugopisów ani notesów lub jakichkolwiek aparatów nagrywajàcych. Naturalna pami´ç po-
zwala∏a zapami´tywaç to, co zosta∏o powiedziane, w naj drobniej szych szczegó∏ach. W∏adys∏aw, który
wyszed∏ przed audytorium, tak˝e nie mia∏ ˝adnych pomocy. Si∏à swojej myÊli móg∏ on budowaç w prze-
strzeni hologramy, pokazujàce dowolne obrazy przesz∏oÊci, rekonstruowaç przedmioty u˝ytkowe i nawet
uczucia. 

Denerwujàc si´ nieco, W∏adys∏aw zaczà∏ swój referat: 
– Planeta, na której ˝yjemy, nazywa si´ Jalmeza. Jej wiek okreÊla si´ na ponad dziewi´çdziesiàt

tryliardów lat. Jednak ˝ycie powsta∏o na niej zaledwie trzysta lat temu. Pojawienie si´ tutaj ˝ycia zawdzi´-
czamy naszym przodkom, dwojgu mieszkaƒcom planety Ziemia. ÂciÊlej mówiàc, ˝ycie na planecie Jal-
meza powsta∏o pod wp∏ywem energii mi∏oÊci i marzenia dwojga mieszkaƒców planety Ziemia. Z tej przy-
czyny przedstawiam historycznà informacj´ z ˝ycia Ziemian. 

Wysoce prawdopodobne, ˝e pierwotny okres ˝ycia ludzi Ziemi by∏ taki sam, jak i nasz. Oni dobrze
znali i czuli swojà planet´ i przeznaczenie WszechÊwiata. 

Ziemianie okreÊlali przeznaczenie wszystkich ˝ywych organizmów swojej planety, màdrze zeƒ ko-
rzystajàc. 

Lecz pewnego razu wydarzy∏a si´ katastrofa. Do ÊwiadomoÊci jednego z mieszkaƒców Ziemi wtar-
gnà∏ wirus, który zaczà∏ si´ intensywnie rozpowszechniaç wÊród innych mieszkaƒców planety. Nasi na-
ukowcy nazwali ten wirus s∏owem "Êmierç". Zewn´trzne przejawy tego wirusa, jak Êwiadczà historyczne
dane, wyglàdajà nast´pujàco: ludzie nim dotkni´ci zaczynajà niszczyç ˝ywà doskona∏à ró˝norodnoÊç
planety, w zamian budujàc prymitywny sztuczny Êwiat. Ten okres ˝ycia sami Ziemianie nazywali techno-
kratycznym. 

Ludzie zara˝eni wirusem Êmierci zacz´li si´ przekszta∏caç z istot rozumnych w istoty antyrozumne.
Gromadzili si´ w wielkiej liczbie na niewielkich dzia∏kach ziemi i budowali sobie mieszkania podobne do
kamiennych grobowców, stawione jedno na drugim. 

Wyobraêcie sobie kamiennà gór´ z mnóstwem wybitych w niej nor. Podobne do niej kamienne gó-
ry ludzie budowali w∏asnymi r´koma i nazywali je domami. Nory-grobowce w sztucznej górze nazywali
mieszkaniami. Wielkie skupisko przylegajàcych do siebie sztucznych kamiennych gór z grobowcami na-
zywali miastami. 

W tak zwanych miastach powietrze nie nadawa∏o si´ do wdychania, woda by∏a niezdatna do picia,
a po˝ywienie nieÊwie˝e. Poszczególne organy ludzkiej istoty jeszcze za ˝ycia zaczyna∏y gniç i rozk∏adaç
si´. OczywiÊcie, trudno sobie wyobraziç poruszajàce si´ ludzkie cia∏o, wewnàtrz którego gnijà i rozk∏ada-
jà si´ organy. Ale tak by∏o. 

èród∏a historyczne Êwiadczà o tym, ˝e ludzie technokratycznego okresu mieli nawet nauk´, która
nazywa∏a si´ medycynà. Za wielkie osiàgni´cie tej nauki uznawali oni mo˝liwoÊç zamiany wewn´trznych
organów. Ludzie nie rozumieli, ˝e ju˝ samo istnienie podobnej nauki Êwiadczy o niepe∏nowartoÊciowoÊci
ich ÊwiadomoÊci. 

Rozk∏adowi ulega∏o nie tylko ludzkie cia∏o, ale tak˝e mia∏a miejsce intensywna degradacja ich Êwia-
domoÊci – rozumu, spowolnieniu ulega∏a ich myÊl, ludzie zacz´li nawet traciç umiej´tnoÊç liczenia i wy-
naleêli kalkulator. Zacz´li traciç zdolnoÊç budowania w przestrzeni hologramów – i wynaleêli telewizor,
takie prymitywne urzàdzenie, pokazujàce coÊ na podobieƒstwo hologramów. 

Utraciwszy zdolnoÊç przenoszenia si´ w przestrzeni, zacz´li stwarzaç sztuczne udogodnienia, na-
zywajàc je samochodami, samolotami, rakietami. 

Od czasu do czasu jedne grupy ludzi napada∏y na inne i mordowa∏y si´ nawzajem. Lecz co najbar-
dziej niezwyk∏e – wirus Êmierci zasugerowa∏ ludziom, ˝e nie sà wieczni, lecz tylko czasowo znajdujà si´
w uÊwiadamianej sobie przestrzeni. 

Dzia∏ania ludzi technokratycznego okresu zamienia∏y coraz to bardziej planet´ Ziemia w cuchnàcy,
kopcàcy fetorem punkt we WszechÊwiecie. A Uniwersalny Rozum ciàgle jeszcze na coÊ czeka∏, nie nisz-
czàc tego szkodliwego punktu. 

– Prosz´ si´ na minutk´ zatrzymaç – referat W∏adys∏awa przerwa∏ g∏os dochodzàcy z grupy opo-
nentów, na czele której sta∏ jego przyjaciel Radomir. 

– Paƒskie dalsze wystàpienie jest bezsensowne. CoÊ takiego nie mog∏o si´ dziaç na Ziemi. 

84



– Dobrze, przerw´ swój referat, je˝eli rzeczywiÊcie udowodnicie nieprawdziwoÊç tego, co powie-
dzia∏em. 

Z grupy oponentów wsta∏ m∏ody cz∏owiek i oznajmi∏ rzecz nast´pujàcà: 
– Z wiarygodnych êróde∏ wiadomo o istnieniu religii w spo∏ecznoÊci Ziemian. W religijnych trakta-

tach by∏a mowa o tym, ˝e Ziemi´ i wszystko, co na niej roÊnie, stworzy∏ Uniwersalny Rozum, a oni nazy-
wali go Bogiem. Czcili go i ku jego czci dokonywali mnóstwa obrz´dów. Mam nadziej´, szanowny refe-
rencie, ˝e nie b´dzie pan negowa∏ tego faktu? 

– Nie, nie b´d´ – odpowiedzia∏ W∏adys∏aw. 
– W takim razie prosz´ powiedzieç, jak mo˝na dokonywaç obrz´dów na czeÊç swojego bóstwa,

a jednoczeÊnie niszczyç to, co ono stworzy∏o? Równolegle tego czyniç nie sposób. A zatem nie mog∏o
byç na Ziemi g´sto zaludnionych miast. Ludzie nie mogli zanieczyszczaç wody, stworzonej przez wiel-
bionego przez nich Boga. Uniwersalny Rozum nie móg∏ te˝ dopuÊciç do takich bachanaliów, gdy˝ ina-
czej jego samego nie mo˝na by nazywaç Rozumem, wr´cz przeciwnie, trzeba zakwestionowaç rozum-
noÊç tego, co stworzy∏, a w pierwszym rz´dzie cz∏owieka. Co powie na to szanowny referent? 

– Powiem, ˝e istnienie Rozumu, a tym bardziej Uniwersalnego, to jednoÊç dwóch wielkich pier-
wiastków – Rozumu i Antyrozumu. 

Antyrozumny okres ˝ycia ludzi planety Ziemia by∏ niezb´dny. I je˝eli pozwolicie, w swojej kolejnej
wypowiedzi udowodni´ istnienie w cz∏owieku dwu wielkich poczàtków. 

– Dobrze, prosz´ kontynuowaç – zgodzi∏ si´ m∏ody cz∏owiek i usiad∏ na swoje miejsce. 
– Uniwersalny WszechÊwiat – to jednoÊç przeciwieƒstw – kontynuowa∏ pewnie W∏adys∏aw.
– Cz∏owiek równie˝ odzwierciedla sobà jednoÊç przeciwieƒstw. W nieprawdopodobnym chaosie,

który ogarnà∏ ÊwiadomoÊç ludzi Ziemi, nagle pojawiali si´ ludzie, którzy potrafili zrozumieç... Ludzie ci nie
w s∏owach, nie za poÊrednictwem religijnych traktatów zmienili swój stosunek do stworzeƒ ziemskich. Za-
cz´li zmieniaç swój tryb ˝ycia. Jeszcze sami do koƒca nie zdajàc sobie sprawy ze skali swojego aktu
twórczego, nazywali oni swoje dzia∏ania po prostu "budowaniem rodowej siedziby". 

Nie wiedzieli jeszcze, ˝e dotykajàc ziemi z nowà ÊwiadomoÊcià, zaczynajà o˝ywiaç planety
WszechÊwiata. ˚e dla nich nie b´dzie istnia∏a Êmierç. A dzieci z nich zrodzone potomni nazwà bogami.
Oni po prostu budowali swoje rodowe siedziby na planecie Ziemia. Rozum Uniwersalny zamar∏, z dr˝e-
niem Êledzàc ich poczynania. I nasta∏ okres, kiedy wszyscy ludzie Ziemi zacz´li ˝yç w swoich przepi´k-
nych siedzibach. I nasta∏ dzieƒ, kiedy... Spójrzcie, poka˝´ wam hologram, a w nim dwoje ludzi. 

W przestrzeni przed audytorium powsta∏ ziemski pejza˝. Drogà wiodàcà do lasu sz∏o ze swego ro-
dowego majàtku, ujàwszy si´ za r´ce, dwoje starszych ludzi, m´˝czyzna i kobieta. Mieli wyraênie ponad
sto lat. Zmierzcha∏o, na niebie pojawi∏y si´ ledwie jeszcze widoczne gwiazdy. Ludzie podeszli do cedru
i starsza kobieta przylgn´∏a do niego plecamI. 

– Ju˝ zosta∏am babcià i prababcià, a ty mnie ciàgle namawiasz, jak w m∏odoÊci, do spacerów pod
rozgwie˝d˝onym niebem – kobieta zwróci∏a si´ czule do swojego wspó∏towarzysza. 

– Czy˝byÊ ty sama tego nie chcia∏a? 
– OczywiÊcie, ˝e chc´, ukochany. 
Ujà∏ jà za ramiona, objà∏ gwa∏townie i poca∏owa∏ w usta. 
Nast´pnie, odsunàwszy ramiàczko jej sukienki, obna˝y∏ jej rami´. W ksi´˝ycowym Êwietle na lewym

ramieniu kobiety wyraênie by∏y widoczne trzy pieprzyki, u∏o˝one w rzàdku. M´˝czyzna poca∏owa∏ ka˝dy
z nich. 

– Ciàgle tak samo jak przedtem, mój ukochany, nie chc´ si´ z tobà rozstawaç. 
– Ale my si´ przecie˝ nie rozstaniemy. Umrzemy i odrodzimy si´ ponowme. 
– Nie wolno si´ nam odradzaç – smutno powiedzia∏a kobieta.Spójrz, wolnej ziemi na Ziemi pozo-

staje coraz mniej, dooko∏a ogrody, siedziby. I mo˝e nie wystarczyç miejsca dla naszych wnuków. Z pew-
noÊcià czegoÊ nasz Stwórca nie uwzgl´dni∏, stwarzajàc naszà Ziemi´. 

– Ja tak nie myÊl´. Jest jakieÊ wyjÊcie, tylko my go jeszcze nie znamy. Jestem jednak pewien, ˝e
nasza mi∏oÊç nie mo˝e si´ skoƒczyç. Umrzemy razem, a˝eby wcieliç si´ ponownie. 

– Ale gdzie? 
– Popatrz, ukochana – na tej gwieêdzie. Niech nasza myÊl stworzy ˝ycie, podobne do ziemskiego,

na nowej planecie. Sama pomyÊl, w jakim celu On powzià∏ zamys∏ stworzenia tak wielu planet? Wszyst-
ko to – nie ot tak sobie. Nasza myÊl jest materialna i stworzy dla nas ˝ycie na planecie bez ˝ycia. B´-
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dziemy wcielaç si´ znowu i znowu. Nasza mi∏oÊç... 
– Dzi´kuj´ za przepi´kne marzenie, ukochany mój. Z tobà. .. pomog´ ci zrodziç ˝ycie na nowej pla-

necie. 
– Jak nazwiemy, ukochana, planet´ naszego nowego ˝ycia? 
– Jalmeza – niech tak si´ ona nazywa. 
– Jalmezo, poczekaj na nas, a tymczasem ogrodami rozkwitaj, pokryj si´ trawami, tak jak pragn´ –

˝arliwie i z przekonaniem powiedzia∏ m´˝czyzna. 
– I ja – odpowiedzia∏a mu kobieta. 
Hologram zginà∏. W∏adys∏aw uk∏oni∏ si´ audytorium i odszed∏ na bok, ust´pujàc miejsca swojemu

przyjacielowi i oponentowi Radomirowi. 
Radomir stanà∏ na miejscu W∏adys∏awa, obrzuci∏ wzorkiem audytorium i przemówi∏: 
– Powinienem by∏ oponowaç swojemu przyjacielowi. I od razu powiem: w jego wersji jest bardzo

du˝o informacji nie do udowodnienia, a nawet sprzecznych. Zarówno ja, jak i moi przyjaciele nie mo˝e-
my uwierzyç w istnienie ca∏kowicie absurdalnego okresu ˝ycia ludzi. 

Pokazany przez niego hologram, jak wszyscy rozumiemy, to wola jego myÊli, jego wyobraêni – to
wymaga potwierdzenia. Chocia˝ ten hologram wzbudzi∏ we mnie jakieÊ dziwne odczucie. Wyda∏o mi si´,
˝e mój przyjaciel zaczerpnà∏ go z historii ju˝ znanych, tylko po prostu nie mog´ sobie przypomnieç, z ja-
kiego êród∏a. 

Przez amfiteatr przebieg∏ szmer i rozleg∏y si´ okrzyki: 
– Czy˝by plagiat?! Nies∏ychane! Mo˝liwe jednak, referent nie wiedzia∏.. . 
– Plagiat. RzeczywiÊcie pojawia si´ wra˝enie, ˝e to ju˝ widziano. W∏adys∏aw sta∏ z boku, opuÊciw-

szy g∏ow´. Drgnà∏, kiedy us∏ysza∏ dobiegajàcy z dalekich rz´dów dzieci´cy krzyk. "A–a–a...
a–a–a–a"krzycza∏a jego nieposkromiona siostra Jekatierinka. 

"Dobrze, ˝e chocia˝ po prostu krzyczy, a nie komentuje tego, co si´ dzieje" – pomyÊla∏ W∏adys∏aw.
Lecz si´ pomyli∏. 

Doczekawszy si´ chwili, kiedy nastàpi∏a cisza, Jekatierina g∏oÊno oÊwiadczy∏a: 
– I nawet nie myÊlcie spieraç si´ z moim braciszkiem. Poniewa˝ on jest bardzo màdry i czu∏y. 
– Tak, wa˝ki argument – rozleg∏y si´ kpiny. 
– Dok∏adnie, bardzo wa˝ki – kontynuowa∏a ma∏a Jekatierinka.I ty, Radomirku, ju˝ wi´cej si´ tak nie

wpatruj w Ludmi∏´. Nie wpatruj si´ w nià i ju˝! 
– Katia, zamilknij! – krzyknà∏ W∏adys∏aw. 
– Nie zamilkn´. Ludmi∏ka ciebie kocha i ty jà kochasz, ja to dok∏adme wiem. 
– Katia! – jeszcze raz krzyknà∏ W∏adys∏aw i skierowa∏ si´ w stron´ siostry. 
– Ludmi∏ko, a ty co tak siedzisz? – wykrzykn´∏a Katia. – Zatrzymaj go. Nie pozwoli mi dokoƒczyç

mówiç. Zabierze mnie stàd teraz. Si∏à. 
Z dalekiego rz´du wsta∏a jasnow∏osa dziewczyna, wysz∏a W∏adys∏awowi naprzeciw i zagrodzi∏a mu

drog´. Na policzkach Ludmi∏y p∏onà∏ rumieniec. OpuÊciwszy g∏ow´, wyszepta∏a: 
– Twoja siostra ma racj´, W∏adys∏awie. 
Jej szept us∏ysza∏a wyciszona sala. G∏owy obecnych zwróci∏y si´ ku ma∏ej Jekatierince, ludzie

uÊmiechali si´ do niej i oklaskiwali. I natchniona poparciem sali dziewczynka pobieg∏a do stojàcego przed
audytorium Radomira, stan´∏a obok niego i unios∏a w gór´ ràczki, gestem uspokajajàc sal´. 

Kiedy wszyscy ucichli, ponownie przemówi∏a, zwracajàc si´ do Radomira: 
– A ty, Radomirku, o ma∏o zdrajcà nie zosta∏eÊ. Nie krytykuj mojego brata. On wszystko pokaza∏

w∏aÊciwie. Jest twoim przyjacielem. A ty jesteÊ jego przyjacielem. I nie krytykuj. 
Radomir spojrza∏ pob∏a˝liwie z góry na dó∏ na ma∏à dziewczynk´ i z takà samà pob∏a˝liwoÊcià zwra-

cajàc si´ do niej i do siedzàcych w amfiteatrze ludzi, powiedzia∏: 
– Ja nie krytykuj´. Po prostu konstatuj´ fakt. Na ukazany hologram brak potwierdzeƒ. Ich po pro-

stu nie ma – ani jednego. 
– Jest jedno. Albo nawet dwa – twardo oÊwiadczy∏a Katierinka. 
– A zatem gdzie ono lub one, je˝eli sà dwa? 
– Jedno – to ja. Drugie – to ty, Radomirku – pewnie powiedzia∏a dziewczynka. 
Przy tych s∏owach rozpi´∏a dwa guziczki swojej sukienki i obna˝y∏a ramionko. Na lewym ramionku

ma∏ej Jekatierinki Radomir zobaczy∏ trzy pieprzyki, dok∏adnie takie same, jak u starszej ziemskiej kobie-
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ty, pokazanej w hologramie. Radomir wpatrywa∏ si´ w pieprzyki na ramiàczku ma∏ej dziewczynki i krew
coraz intensywniej pulsowa∏a w jego ˝y∏ach. Przypomina∏ sobie z wysi∏kiem. Pojawi∏ si´ przed nim wi-
doczny tylko dla niego samego hologram. 

Ziemski pejza˝. On ca∏uje trzy pieprzyki na ramieniu swojej ukochanej. Potem ona go obejmuje.
Stroszy ze Êmiechem w∏osy na jego g∏owie i jak zawsze ze Êmiechem ca∏uje koniuszek jego nosa. 

Hologram zginà∏. 
Radomir jeszcze przez pewien czas patrzy∏ na Jekatierink´, stojàcà przed nim z obna˝onym jak

przedtem ramionkiem. Potem nachyli∏ si´ szybko, wzià∏ dziewczynk´ na r´ce i przycisnà∏ do siebie. Ona
obj´∏a go, ze Êmiechem potarga∏a w∏osy na jego g∏owie i szybko poca∏owa∏a w koniuszek nosa. On trzy-
ma∏ ma∏à Jekatierink´ na r´kach, a ona szepta∏a mu do ucha: 

– Za szybko si´ urodzi∏eÊ, Radomirku, albo ja za póêno. Teraz poczekaj, a˝ podrosn´. Czekaj czter-
naÊcie lat. A z innymi nie b´dziesz szcz´Êliwy: to ja jestem twojà po∏ówkà. 

– Doczekam si´, a˝ podroÊniesz, ukochana – odpowiedzia∏ cicho m∏odzieniec. 
Zm´czona ca∏ym zamieszaniem Jekatierinka uspokoi∏a si´, po∏o˝y∏a g∏ówk´ na ramieniu Radomira

i s∏odko zasn´∏a, a on milczàco sta∏ przed audytorium, które przycich∏o i ostro˝nie trzyma∏ na r´kach swo-
jà przysz∏à ˝on´. 

MyÊlà pisa∏ w przestrzeni litery. Zebrani przeczytali tekst stworzonego przezeƒ hologramu: "Po-
twierdzenie jest. One sà w ka˝dym z nas! Nieograniczona i wieczna mi∏oÊç we WszechÊwiecie". 

Nast´pnie powoli i ostro˝nie, by nie rozbudziç Êpiàcej na jego ramieniu dziewczynki, Radomir skie-
rowa∏ si´ do wyjÊcia. 

Zapomnia∏ wy∏àczyç z przestrzeni swojà myÊl i hologram dalej zape∏nia∏ si´ literami. Zebrani rozu-
mieli, ˝e ju˝ nie do nich adresowane sà te s∏owa, jednak mimo woli je czytali: 

"Ty bosymi nó˝kami bieg∏aÊ po gwiazdach. Nie szuka∏aÊ mi∏oÊci dla siebie. W przestworzach
WszechÊwiata ty sama ochrania∏aÊ to, co winniÊmy chroniç razem". 

S∏owa przeznaczone dla ma∏ej dziewczynki z planety Jalmeza i ziemskiej kobiety – bogini, która po-
darowa∏a ˝ycie ich planecie. 

Ma∏a bogini s∏odko spa∏a na ramieniu Radomira i byç mo˝e we Ênie te˝ s∏ysza∏a s∏owa swojego uko-
chanego. 

*          *          *

– Pi´knie, Anastazjo! To znaczy, ˝e kiedy ludzie, realizujàc Boski program, zagospodarujà ca∏à Zie-
mi´, b´dà mieli mo˝liwoÊç zasiedlaç inne planety? 

– OczywiÊcie. W przeciwnym razie samo istnienie planet we WszechÊwiecie by∏oby bezsensowne.
A On wszystkiemu nada∏ wielki sens. Mi∏oÊç dwojga, marzenie zrodzone w mi∏oÊci, jest w stanie tchnàç
˝ycie w ka˝dà planet´. " 

– I jeszcze, jak zrozunria∏em, ludzie, budujàcy teraz rodowe siedziby, nie b´dà umieraç, tylko zmie-
niaç cia∏a i z miejsca w ˝yciu si´ wcielaç. 

– OczywiÊcie ich dzia∏ania na Ziemi sà najpotrzebniejsze. Oni sà mili Bogu. I nawet ci ludzie, któ-
rzy jeszcze nie zdà˝yli ziemi dotknàç r´kà, lecz dopiero w myÊlach zacz´li budowaç swój przysz∏y rajski
˝ywy kàcik, wielekroç bardziej potrzebni sà Boskiemu programowi ani˝eli setki m´drców, którzy za ka-
miennymi Êcianami, odgrodzeni od stworzeƒ Boga, mówià o Bogu i o duchowoÊci. 

Ich mowy sà bluêniercze i smutne, czeka ich Êmierç bez wcielenia. Straszna ich dola, lecz nie jest
to kara Bo˝a, tylko wybór w∏asnego losu! 

B∏ysnà∏ On we WszechÊwiecie myÊlà nowà – jest to pot´˝na energia, lecz równie˝ i s´dzia. O sà-
dzie Bo˝ym mówiono wiele w traktatach i legendach. Sàd Bo˝y nadszed∏ cichy i niewidzialny. Dotknie on
wszystkich ludzi ˝yjàcych obecnie na planecie. A ka˝dy sam sobie s´dzià b´dzie. 

Kto wybiera ˝ycie i ˝ycie tworzy – b´dzie wieczny i upodobni si´ do wielkiego stwórcy WszechÊwia-
ta. 

Kto w poj´ciu swoim Êmierç kreuje – na Êmierç te˝ jest skazany przez myÊl swojà. 
Te jej s∏owa, powiedziane na brzegu rzeki tonem spokojnym i pewnym, przestrzeƒ jakby podchwy-

ci∏a, niosàc echem po Ziemi. W ciàgu dziesi´ciu lat nie tylko ja pozna∏em, jak Anastazja jest w stanie kre-
owaç przysz∏oÊç swoimi myÊlami, s∏owami. 
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*          *          *

Odchodzi∏em wzd∏u˝ rzeki. Anastazja sta∏a na brzegu. Przestrzeƒ powtarza∏a jej s∏owa o ˝yciu
wiecznym znowu i znowu. Nagle pomyÊla∏em – z jakich WszechÊwiatów czy z jakich galaktyk pojawi∏a
si´ stojàca na brzegu Anastazja w swoim ziemskim obliczu i podarowa∏a planecie o nazwie Ziemia uÊwia-
domienie sobie wiecznoÊci? Nie rzuca s∏ów na wiatr. I potwierdza to ˝ycie.

A skoro tak, koniecznie musz´ pogratulowaç Wam, moi Czytelnicy. I gratuluj´ Wam uÊwiadomie-
nia sobie! B´dziemy ˝yç wiecznie, ˝ycie we WszechÊwiecie stwarzajàc. 

Do nast´pnego, radosnego spotkania, przyjaciele! 

Koniec cz´Êci pierwszej Koniec cz´Êci pierwszej 
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