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PRZESTRZE¡ MI¸OÂCI 

“Istniej´ dla tych, dla których istniej´” 

ksi´ga III 

KOLEJNY PIELGRZYM 

Oto i ona! Znów przede mnà ogromna syberyjska rzeka – Ob. Dotar∏em do tej wioski syberyjskiej, na której
koƒczy si´ regularna komunikacja rzeczna, i... stoj´ na brzegu. ˚eby dotrzeç do miejsca, z którego móg∏bym
dojÊç pieszo przez tajg´ do polany Anastazji, musia∏bym wynajàç ∏ódk´ lub motorówk´. 

Przy jednej z ∏odzi, licznie stojàcych na brzegu, sortowa∏o po∏ów trzech m´˝czyzn. Przywita∏em si´ i powie-
dzia∏em, ˝e jestem gotowy dobrze zap∏aciç temu, kto dowiezie mnie na wskazane miejsce. 

— Tym zajmuje si´ u nas Jegorycz (syn Jegora). Bierze pó∏ miliona rubli za dowóz – odpowiedzia∏ jeden
z m´˝czyzn. 

Natychmiast nabra∏em podejrzeƒ, gdy us∏ysza∏em o tym, ˝e ktoÊ tu specjalnie zajmuje si´ transportem lu-
dzi do zapomnianej poÊród tajgi, maleƒkiej, syberyjskiej wioski. 

Stamtàd przecie˝ jest zaledwie dwadzieÊcia pi´ç kilometrów do polany Anastazji. Na dodatek jeszcze ˝à-
dajà takiej wysokiej kwoty. To znaczy, ˝e majà teraz ch´tnych. Popyt rodzi poda˝ i cen´. Na pó∏nocy nie tar-
gujà si´, wi´c tylko spyta∏em: 

— Jak mog´ znaleêç Jegorycza? 
— Jest gdzieÊ w wiosce, najpr´dzej przy sklepie. Ko∏o jego motorówki ∏obuzujà podlotki i wnuk Jegorycza,

Wasjatka, jest z nimi. Jego poproÊ, to po niego skoczy. 
Wasjatka, sprytny podrostek, lat dwanaÊcie, zatrajkota∏ nagle, ledwie si´ przywita∏em: 
— Musicie jechaç? Do Anastazji? Chwila moment! W try miga dziadka zawo∏am! 
Wasjatka, nie czekajàc na odpowiedê, w podskokach pobieg∏ do wioski. By∏o dla mnie jasne, ˝e nie potrze-

bowa∏ odpowiedzi. Widaç wszyscy tutejsi nieznajomi, wed∏ug Wasjatki, majà tylko jeden cel. 
Usiad∏em nad brzegiem rzeki i czeka∏em. Nie mia∏em nic do roboty, wi´c patrzy∏em na wod´ i rozmyÊla∏em. 
Tutaj to pewnie b´dzie z kilometr od brzegu do brzegu. 

PoÊród tajgi, której kraƒców nie widaç nawet z samolotu, statecznie poprzez wieki p∏ynie woda. Ile˝ z prze-
sz∏oÊci unios∏a w dal, Êladu nie zostawiwszy? Co z tego pami´tajà dzisiaj wody Obu? Byç mo˝e pami´ta jesz-
cze, jak Ermak, Syberii zdobywca, przyparty do brzegu Obu przez wrogów, sam jeden z mieczem atak odpie-
ra∏. A do wody z rany Êmiertelnej krew si´ sàczy∏a, by potem woda cia∏o omdla∏e w dal unios∏a. Có˝ zdoby∏ Er-
mak? Byç mo˝e jego dzia∏ania przypominajà wspó∏czesny haracz, ale przypuszczam, ˝e odpowiedê na to py-
tanie zna tylko rzeka. 

Byç mo˝e bardziej znaczàce sà dla rzeki najazdy wojsk Czyngis-chana? W zamierzch∏ych czasach horda
jego uwa˝ana by∏a za pot´˝nà. W województwie nowosybirskim znajduje si´ gmina Ordynskoje [od hordy-
przyp. t∏um.], a w niej wieÊ Czyngis. Mo˝e pami´ta ta woda, jak wycofywa∏y si´ hordy Czyngis–chana z zagra-
bionymi dobrami. Jak zwiàzali m∏odà Sybiraczk´ i pot´˝ny wezyr b∏aga∏ jà s∏owami pe∏nymi nami´tnoÊci i za-
kochanymi oczami, aby z w∏asnej woli, bez oporu pojecha∏a z nim. Sybiraczka milcza∏a, spuÊciwszy wzrok.
Wszyscy podlegli mu wojownicy ju˝ uciekli, a on wcià˝ coÊ do niej mówi∏, b∏aga∏ o mi∏oÊç. Potem jà i sakw´
swà ze z∏otem na grzbiet konia zarzuci∏, na siod∏o wskoczy∏ i w stron´ Obu, ratujàc si´ przed pogonià, pocwa-
∏owa∏ na wiernym swym rumaku. Pogoƒ ju˝ go dopada∏a. Wezyr rzuca∏ im z∏oto, a gdy sakwa by∏a pusta,
z siebie zrywa∏ drogocenne ozdoby, które otrzyma∏ za podboje innych paƒstw, i na traw´, pod nogi Êcigajàcym
go rzuca∏, lecz Sybiraczki z ràk nie wypuszcza∏. Spieniony koƒ przywióz∏ go do czó∏en nad brzeg Obu. Wezyr
mocno zwiàzanà niewiast´ delikatnie z konia zdjà∏ i wsadzi∏ do ∏odzi. Potem sam wskoczy∏. Lecz nie by∏o mu
dane uciec, bo gdy odpycha∏ ∏ódê wios∏em od brzegu, strza∏a doganiajàcej go pogoni przeszy∏a cia∏o. 

Pràd rzeki unosi∏ ∏ódê. Wezyr przeszyty strza∏à le˝a∏ na rufie. Nie patrzy∏, jak trzy czó∏na z wojownikami co-
raz bli˝ej podp∏ywa∏y, tylko na niewiast´, siedzàcà spokojnie i milczàco, patrzy∏ czule i sam milcza∏, si∏ nie ma-
jàc, by cokolwiek mówiç. I Sybiraczka patrzy∏a na niego, potem na pogoƒ spojrza∏a, troch´ si´ uÊmiechn´∏a do
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nich, a mo˝e do siebie samej, rozerwa∏a wi´zy na r´kach i sznury do wody rzuci∏a. Za wios∏a chwyci∏a... I nie
zdo∏ali dogoniç ∏odzi z Sybiraczkà. 

Do jakich miejsc i czasów uniós∏ ich nurt rzeki? I obecnie, w tej chwili, jakà pami´ç o nas niesie zmàcona
woda rzeki? 

Byç mo˝e, ˝e dla ciebie, rzeko, najwa˝niejsze sà du˝e miasta? Stoi teraz na brzegach Obu, bli˝ej êróde∏,
ogromne miasto – Nowosybirsk. Czy odczuwasz, rzeko, jego rozmiar i wielkoÊç? To dla mnie jasne, co mo-
˝esz powiedzieç – bo wiesz, brudnych Êcieków z miasta wiele i wody z rzeki, która kiedyÊ o˝ywczà by∏a, piç
teraz ju˝ si´ nie da. Ale có˝ mamy robiç, gdzie wylewaç nieczystoÊci przemys∏owe? Wszak my si´ rozwijamy,
nie to, co nasi przodkowie. Mamy wielu uczonych, wiele jest naukowych miasteczek wokó∏ Nowosybirska. Je-
Êli nieczystoÊci z nich nie b´dziemy wlewaç do ciebie, to sami si´ udusimy. I tak ju˝ w mieÊcie od smrodu
ci´˝ko jest nam oddychaç, a w niektórych dzielnicach w ogóle Êmierdzi nie wiadomo czym. Spróbuj to wszyst-
ko, rzeko, zrozumieç. Wiesz przecie˝, jakà mamy teraz technik´, i po twoich wodach teraz nie czó∏na bezg∏o-
Êne, ale statki na rop´ p∏ywajà. I mój p∏ywa∏ po twoich wodach. Ciekawe, czy rzeka pami´ta mnie? Gdy p∏ynà-
∏em statkiem, najwi´kszym z pasa˝erskich w naszej ˝egludze. Nie by∏ nowy, to fakt, wszystkie Êruby silnika na
pe∏nych obrotach tak ∏omota∏y, ˝e w barze nie pozwala∏y s∏uchaç muzyki. 

Co rzeka uwa˝a za najwa˝niejsze i co w swej pami´ci zachowuje? WczeÊniej patrzy∏em na te brzegi z wy-
sokiego pok∏adu swego statku, przez okna baru, przy dêwi´kach pieÊni i romansów Malinina: 

Chcia∏em wjechaç do miasta na koniu bia∏ym, 
Lecz karczmarka uÊmiech mi pos∏a∏a, 

Choç na moÊcie m∏ynarz spojrza∏ na mnie krzywo, 
To zosta∏em na noc z tà dziewczynà mi∏à. 

Wtenczas wydawali mi si´ ma∏ostkowi i ma∏o znaczàcy kr´càcy si´ na brzegach ludzie. A teraz sam sta∏em
si´ jednym z nich. 

MyÊla∏em te˝ o tym, jak przekonaç Anastazj´, by nie sprzeciwia∏a si´ moim kontaktom z synem. Dziwnie
si´ to wszystko z∏o˝y∏o. Ca∏e ˝ycie marzy∏em o synu. Wyobra˝a∏em sobie, jak b´d´ si´ bawi∏ z moim maleƒ-
stwem, b´d´ wychowywaç. A gdy doroÊnie, b´dzie moim pomocnikiem. Razem b´dziemy zajmowaç si´ biz-
nesem. Teraz mam syna. I chocia˝ nie jest ze mnà, mimo to przyjemnie jest uÊwiadamiaç sobie, ˝e jest na
Êwiecie rodzona istota najbli˝sza mi i tak upragniona. Przed wyjazdem z olbrzymim zadowoleniem kupowa-
∏em dla swego malca wszelkie niezb´dne dzieci´ce rzeczy. Kupowaç kupowa∏em, ale czy uda si´ je wr´czyç
– oto pytanie? Gdyby matkà mojego syna by∏a zwyk∏a kobieta, czy wiejska, czy miastowa – nieistotne, wszyst-
ko by∏oby proste i jasne. Ka˝dej kobiecie by∏oby przyjemnie, ˝e ojciec troszczy si´ o dziecko, stara si´ zapew-
niç mu wszystko, co niezb´dne, uczestniczyç w wychowywaniu. JeÊli nie robi si´ tego z w∏asnej woli, wiele ko-
biet ˝àda sàdownie alimentów. Ale Anastazja jest pustelniczkà z tajgi i ma odmienne poglàdy na ˝ycie, w∏asne
pojmowanie wartoÊci. Jeszcze przed narodzinami syna oÊwiadczy∏a mi: “˚adne materialne dobra, w twoim
poj´ciu, nie sà mu potrzebne. B´dzie mia∏ wszystko dane od pocz´cia. Zrodzi si´ w tobie pragnienie przynie-
sienia niemowl´ciu jakiejÊ bezsensownej grzechotki, lecz ona jemu absolutnie nie jest potrzebna. Ona jest po-
trzebna tobie dla w∏asnej satysfakcji: «Jaki jestem dobry, troskliwy»”. 

Jak mo˝na powiedzieç: “Nie potrzebuje ˝adnych materialnych dóbr”. To co wobec tego mo˝e daç rodzic
nowo narodzonemu? Zw∏aszcza ojciec? Jeszcze za wczeÊnie, ˝eby wychowywaç niemowlaka po ojcowsku.
Jak wi´c wyraziç swoje uczucia do niego? Matka karmi piersià, jej jest l˝ej, bo ju˝ dzia∏a, a co ma zrobiç oj-
ciec? W cywilizowanych warunkach mo˝na pomagaç w gospodarstwie, w domu, zajmowaç si´ materialnym
zabezpieczeniem rodziny. Ale Anastazji to niepotrzebne. Nic nie ma, tylko t´ polank´ w tajdze. Jej gospodar-
stwo samo si´ o siebie troszczy i w pe∏ni jà obs∏uguje. To znaczy, ˝e b´dzie te˝ obs∏ugiwaç malucha, gdy zo-
baczy, ˝e on jest z niej. Ciekawe, za jakie pieniàdze mo˝na coÊ takiego mieç? Kupiç z pi´ç hektarów ziemi al-
bo wziàç w wieczystà dzier˝aw´. W obecnych czasach nie jest to a˝ takie skomplikowane. Ale w jaki sposób
i za jakie pieniàdze kupiç mi∏oÊç i oddanie wilczycy, niedêwiedzicy, ˝uczków i or∏a? Mo˝e Anastazji niczego
nie trzeba z naszych osiàgni´ç cywilizacji, ale dlaczego z powodu Êwiatopoglàdu matki ma cierpieç dziecko?
Pozbawione jest nawet normalnych zabawek, bo i w tej sferze ona wszystko widzi po swojemu. “Niepotrzebne
sà dziecku bezmyÊlne grzechotki, szkodzà mu, odciàgajà od sedna...” – twierdzi. 

Wyglàda na to, ˝e nieêle przegina, a mo˝e jest ca∏kowicie pod wp∏ywem zabobonów. Czy˝ na darmo ludz-
koÊç wymyÊli∏a dla dzieci tyle zabawek? ˚eby jednak nie k∏óciç si´ z Anastazjà, nie kupi∏em grzechotek, ale
kupi∏em dzieci´cego konstruktora z napisem na pude∏ku: “Zabawka rozwijajàca u dzieci inteligencj´”. Kupi∏em
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te˝ jednorazowe pieluszki, których u˝ywa ca∏y Êwiat. Nakupowa∏em te˝ jedzenia dla dzieci. To niesamowite:
otwierasz pude∏ko, w którym jest hermetycznie zapakowana w wodoodpornà foli´ torebka. Przecinasz no-
˝yczkami torebk´, wysypujesz proszek do ciep∏ej wody, mieszasz i gotowe. Kaszka mo˝e byç ró˝na: grycza-
na, ry˝owa bàdê zbo˝owa. 

Na pude∏ku jest te˝ napisane, ˝e zawiera witaminowe dodatki. Pami´tam, ˝e kiedyÊ, gdy jeszcze moja cór-
ka Polinka by∏a ca∏kiem ma∏a, codziennie trzeba jej by∏o osobno wszystko gotowaç. Teraz kupujesz kilka tore-
bek i karmisz swoje dziecko bez problemów. Gotowanie przesta∏o byç koniecznoÊcià. Rozpuszczasz w wo-
dzie i koniec. Wiedzia∏em, ˝e Anastazja nie gotuje wody, wi´c zanim kupi∏em wi´cej, wzià∏em na prób´ jedno
opakowanie. Spróbowa∏em rozrobiç kaszk´ z torebki w wodzie o pokojowej temperaturze – rozrobi∏a si´.
Spróbowa∏em – smak normalny, tyle ˝e md∏y, bo bez soli, ale dla dzieci widocznie trzeba bez soli. Stwierdzi-
∏em, ˝e ˝adnych argumentów przeciw tej kaszce Anastazja nie b´dzie mog∏a znaleêç. To absurd odmawiaç
sobie takiej wygody. Mo˝e z tego powodu zacznie szanowaç Êwiat technokratyczny. Wytwarza on nie tylko
broƒ, lecz i myÊli o dzieciach. Ale najbardziej z tego wszystkiego, co powiedzia∏a Anastazja, denerwowa∏o
mnie, ˝e do tego, abym móg∏ kontaktowaç si´ z synem, powinienem posiàÊç okreÊlonà czystoÊç intencji,
oczyÊciç si´ wewn´trznie. Nie rozumiem tylko, co konkretnie mam sobie w Êrodku wyczyÊciç. 

By∏oby to dla mnie bardziej jasne, gdyby powiedzia∏a, ˝e mam si´ ogoliç, nie paliç, gdy podchodz´ do
dziecka, za∏o˝yç czyste ubranie. A ona – o ÊwiadomoÊci, o wewn´trznym oczyszczeniu. Ale gdzie sprzedajà
takà szczotk´, którà mo˝na coÊ w swoim wn´trzu wyczyÊciç? No, bo co takiego bardzo brudnego jest we
mnie? Mo˝e lepszy od innych to ja nie jestem, ale i gorszy nie jestem. JeÊli ka˝da kobieta mia∏aby podobne
wymagania wobec m´˝czyzn, trzeba by stworzyç publiczny czyÊciec dla ludzkoÊci. To bezprawie. Dlatego
wioz´ Anastazji wyciàg z Kodeksu Praw Obywatelskich, gdzie jest powiedziane, ˝e jeden rodzic nie mo˝e
bezpodstawnie pozbawiaç drugiego widywania swojego dziecka, nawet jeÊli rodzice sà w separacji. Oczywi-
Êcie, dla Anastazji nasze prawa ma∏o co znaczà, ale mimo wszystko jest to niebagatelny argument. Wi´k-
szoÊç ludzi przecie˝ przestrzega prawa. Z Anastazjà trzeba by∏oby porozmawiaç mo˝e bardziej zdecydowa-
nie. Prawa do dziecka powinniÊmy mieç równe. Mia∏em ju˝ wczeÊniej myÊl, by porozmawiaç z nià bardziej
zdecydowanie. Jednak˝e teraz zaczà∏em wàtpiç w swoje pierwotne postanowienie, a wiecie dlaczego? Mia-
∏em w plecaku ze sobà oprócz ró˝nych ró˝noÊci tak˝e listy od czytelników. Nie wzià∏em wszystkich ze sobà,
bo przychodzi ich bardzo du˝o. Nie zmieÊci∏yby si´ nawet wszystkie do plecaka. W wielu listach czytelnicy ze
zrozumieniem odnoszà si´ do Anastazji. Zwà jà mesjankà, leÊnà nimfà, Boginià, dedykujà jej wiersze i piosen-
ki. Niektórzy zwracajà si´ do niej jak do przyjaciela. Ten potok listów zmusi∏ równie˝ mnie do podj´cia wysi∏ku,
by zastanowiç si´ nad w∏asnym zachowaniem i wypowiedziami. 

Trzy godziny musia∏em czekaç przy kutrze Jegorycza. Nadchodzi∏ wieczór, gdy wreszcie zobaczy∏em idà-
cych w moim kierunku dwóch m´˝czyzn, a z nimi wnuka Jegorycza. Pierwszy, starszy, wyglàda∏ na szeÊç-
dziesiàt lat, w brezentowym p∏aszczu i gumiakach, z zaczerwienionà twarzà wyraênie podpity, bo szed∏, lekko
si´ zataczajàc. Drugi, m∏odszy, lat trzydzieÊci, mocnej budowy. Gdy zbli˝yli si´, zobaczy∏em, ˝e w∏osy m∏ode-
go, szatyna, poprzeplatane by∏y siwymi kosmykami. Ten starszy, gdy podszed∏, od razu powiedzia∏: 

— CzeÊç, w´drowcze! Chcesz do Anastazji? Zawieziemy ci´. Pi´çset tysi´cy szykuj za przewóz i dwie bu-
telki na dok∏adk´. 

By∏o jasne – nie jestem jedyny, który próbuje dotrzeç do Anastazji, dlatego te˝ zap∏ata taka wysoka. Je-
stem dla nich tylko kolejnym pielgrzymem. Mimo to spyta∏em: 

— Dlaczego uwa˝acie, ˝e jad´ do jakiejÊ tam Anastazji, a nie po prostu na wieÊ? 
— Na wieÊ czy nie na wieÊ, wszystko jedno, szykuj pi´çset. Jak nie masz pi´ciuset, to i do wsi nie zawie-

ziemy. 
Jegorycz rozmawia∏ ze mnà niezbyt mi∏o. “Takà wysokà kwot´ biorà za przewóz, a rozmawiajà nie˝yczliwie

– pomyÊla∏em – dlaczego tak si´ zachowujà?” 
Niemniej jednak nie mia∏em wyboru, wi´c musia∏em si´ zgodziç. Jegorycz, zamiast si´ cieszyç z pieni´dzy,

a przede wszystkim z dwóch butelek wódki, po które pos∏a∏ swojego m∏odszego wspó∏pracownika, sta∏ si´
jeszcze bardziej nieprzychylny. Usiad∏ obok mnie na kamieniu i mamrota∏: 

— Do wsi... Jaka tam wieÊ? SzeÊç domów na krzy˝ – ca∏a wieÊ. Po co komu ta wieÊ? 
— Cz´sto macie okazj´ woziç goÊci do Anastazji? Dobry biznes z przewozu? – pyta∏em Jegorycza, ˝eby

rozkr´ciç rozmow´ i z∏agodziç jego niech´ç. Lecz Jegorycz odrzek∏ z rozdra˝nieniem: 
— Zaprasza∏ ich kto w goÊci? Lezà jak g∏upcy w pokrzywy. Nic ich nie jest w stanie powstrzymaç. Czy ona

ich zaprasza∏a? Zaprasza∏a? Nie zaprasza∏a! Jednemu opowiedzia∏a o ˝yciu. Napisa∏ ksià˝k´. Dobrze. Niech
ci b´dzie – pisz sobie. Ale po co zdradza∏ miejsce? My nie zdradziliÊmy. On tylko raz si´ spotka∏ – i o jej ˝yciu
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napisa∏, i miejsce zdradzi∏. Nawet baby to zrozumia∏y: nie b´dzie ju˝ mia∏a spokoju. 
— Wi´c czytaliÊcie ksià˝k´ o Anastazji? 
— Ksià˝ek nie czytam. Saszka, mój wspó∏pracownik, w ksià˝kach si´ rozczytuje. A ciebie nie od razu do

wsi dostarczymy, to daleko. Mam s∏aby silnik. Dop∏yniemy do chatki rybackiej i tam przenocujemy. Rano
Saszka zawiezie ci´ dalej, a ja b´d´ ∏owiç ryby. 

— Niech b´dzie – zgodzi∏em si´ i pomyÊla∏em: “Dobrze, ˝e Jegorycz nie wie, ze to ja jestem tym autorem. 
Saszka, wspó∏pracownik Jegorycza, przyniós∏ wódk´. Nast´pnie w∏o˝yli do ∏ódki sprz´t rybacki i wtedy

wnuk Jegorycza, Wasjatka, o ma∏o co nie popsu∏ wyprawy. Zaczà∏ prosiç Jegorycza o pieniàdze na nowe ra-
dio. 

— Ju˝ ˝erdê do anteny przynios∏em, wymyÊli∏em, jak jà ustawiç mówi Wasjatka – i mam kabel do anteny.
Gdy pod∏àczy si´ anten´ do radia, b´dzie mo˝na odbieraç du˝o ró˝nych stacji. 

PIENIÑDZE NA G¸UPSTWA? 

— Widzisz, jakiego mam obrotnego wnuka? – z ciep∏em w g∏osie che∏pi∏ si´ Jegorycz. – Majsterkowicz
z zami∏owania. Zuch, Wasjatka, trzeba mu daç te pieniàdze. 

Sugestia by∏a oczywista i zaczà∏em ju˝ wyjmowaç pieniàdze, a Wasjatka, pokrzepiony pochwa∏à, kontynu-
owa∏: 

— Musz´ s∏uchaç wszystkiego o kosmonautach. O naszych i o amerykaƒskich. Gdy dorosn´, sam zostan´
kosmonautà. 

— Co? CoÊ ty powiedzia∏? – nasro˝y∏ si´ nagle Jegorycz. 
— Gdy dorosn´, zostan´ kosmonautà. 
— Na takà niestworzonà g∏upot´ nie dostaniesz ode mnie ani grosza. 
— Nie taka znów g∏upota – byç kosmonautà. Wszyscy kochajà kosmonautów. To bohaterzy, pokazujà ich

w telewizji. Latajà wielkimi statkami kosmicznymi wokó∏ Ziemi. Rozmawiajà bezpoÊrednio z kosmosu z ró˝ny-
mi uczonymi. 

— I jaki z nich po˝ytek? Latajà, a w rzece coraz mniej ryb. 
— Kosmonauci informujà wszystkich o pogodzie. Zawczasu wiedzà, jaka b´dzie jutro pogoda na ca∏ej Zie-

mi – dalej broni∏ nauki Wasjatka. 
— Te˝ mi coÊ. Idê do babki Marfy, zapytaj bab´ Marf´, a powie ci wszystko o pogodzie jutrzejszej, poju-

trzejszej i na nast´pny rok. I nie weêmie od ciebie pieni´dzy, a twoi kosmonauci? Ci twoi kosmonauci trwonià
pieniàdze Pietki i pieniàdze twego ojca. 

— Paƒstwo daje du˝o pieni´dzy kosmonautom. 
— A to twoje paƒstwo skàd bierze pieniàdze? Od Pietki i twego ojca – stàd bierze paƒstwo pieniàdze. Z∏o-

wi∏em ryby, Pietka sprzeda∏ je w mieÊcie. Zachcia∏o mu si´ byç inteligentnym biznesmenem, a paƒstwo mu
mówi: “P∏aç podatki, oddawaj nam wszystkie pieniàdze, bo wiesz, mamy du˝o wydatków”. W Sejmie tylko ga-
dajà i gadajà gorzej od bab u krynicy. Ró˝ne rzeczy wymyÊlajà, uwa˝ajà si´ za màdrali. Majà ró˝ne wygody,
chodzà do tych swoich czyÊciutkich toalet, kulturalni... a w rzece woda coraz brudniejsza. Nie dostaniesz, Wa-
sjatka, pieni´dzy, dopóki ci g∏upota z g∏owy nie wywietrzeje. I nie b´d´ wi´cej nigdzie jeêdzi∏, nie b´d´ pieni´-
dzy na g∏upstwa zarabiaç. 

Jegorycz po pijanemu tak si´ rozjàtrzy∏, ˝e o ma∏o nie odmówi∏ mi przeprawy. Gdy wypi∏ ju˝ wprost z gwin-
tu wódk´ przyniesionà przez Saszk´ i zapali∏, dopiero troch´ si´ uspokoi∏ i wleêliÊmy do kutra. Nie da∏ w koƒ-
cu Wasjatce tych pieni´dzy, ale ca∏à drog´ mamrota∏ jeszcze pod nosem coÊ o g∏upocie. Stary silnik kutra
mocno terkota∏, wi´c trudno by∏o rozmawiaç. W milczeniu dotarliÊmy do stareƒkiej myÊliwskiej izdebki z jedy-
nym oknem. Na nocnym niebie zacz´∏y pojawiaç si´ pierwsze gwiazdy. Jegorycz, dopiwszy w kutrze zacz´tà
na brzegu butelk´ wódki, wymamrota∏ do swojego Saszki: 

— Spaç pp–pójd´. U∏ó˝cie si´ przy ognisku albo w izbie na pod∏odze. PrzejaÊni si´, to odstawisz go do na-
szego miejsca. 

Jegorycz ju˝ si´ pochyli∏, by przejÊç przez niskie drzwi izdebki, ale jeszcze raz obróci∏ si´ i ostro powtórzy∏: 
— Do naszego! Z–zrozumiano, Saszka? 
— Zrozumia∏em – spokojnie odpowiedzia∏ Saszka. 
Gdy tak siedzieliÊmy przy ognisku i jedliÊmy upieczonà na w´glach ryb´, zada∏em Saszce pytanie na temat

zwrotu Jegorycza, który mnie zaniepokoi∏. 
— Aleksander, czy mo˝esz mi powiedzieç, co to jest to “wasze miejsce”, gdzie Jegorycz kaza∏ ci mnie za-
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wieêç? 
— Nasze miejsce... znajduje si´ na przeciwleg∏ym brzegu wioski, od której mo˝na dojÊç do polanki Ana-

stazji – odpar∏ spokojnie Aleksander. 
— No, prosz´! Bierzecie takie ogromne pieniàdze, a dostarczacie nie tam, gdzie trzeba? 
— Tak robimy. Tylko tyle mo˝emy zrobiç dla Anastazji, ˝eby odkupiç swojà win´ przed nià. 
— Jakà win´? Dlaczego powiedzia∏eÊ mi prawd´? Jak teraz b´dziesz móg∏ wysadziç mnie w “waszym

miejscu”? 
— Przycumuj´ kuter tam, gdzie wska˝esz. Co si´ zaÊ tyczy pieni´dzy, zwróc´ ci mojà dzia∏k´. 
— Czym zas∏u˝y∏em na takie ulgi? 
— Rozpozna∏em ci´. Od razu ci´ pozna∏em, W∏adimirze Megre. Czyta∏em twojà ksià˝k´ i widzia∏em zdj´cie

na ok∏adce. Zawioz´ ci´, gdzie wska˝esz. Tylko musz´ ci powiedzieç... Potraktuj to, co us∏yszysz, ze spoko-
jem, rozsàdnie. Nie powinieneÊ iÊç w tajg´. Nie dojdziesz... Anastazja odesz∏a. MyÊl´, ˝e odesz∏a w g∏àb tajgi
albo jeszcze gdzie indziej, w nieznane. Teraz nie dojdziesz. Sam zginiesz... albo myÊliwi ci´ ustrzelà. MyÊliwi
nie cierpià obcych w swoich rewirach. Z obcymi rozprawiajà si´ na odleg∏oÊç, ˝eby nie nara˝aç si´ niepo-
trzebnie na niebezpieczeƒstwo. 

Z pozoru Aleksander mówi∏ ca∏kiem spokojnie i tylko patyk, którym grzeba∏ w ognisku, zadr˝a∏ mu odrobin´
i z trwogà jakàÊ strzeli∏y niczym fajerwerk iskry i ulecia∏y w noc. 

— CoÊ si´ tutaj wydarzy∏o? Co? Rozpozna∏eÊ mnie, wi´c mów: co si´ wydarzy∏o? Dlaczego Anastazja ode-
sz∏a? 

— Sam mam ochot´ ci powiedzieç – st∏umionym g∏osem odpar∏ opowiedzieç komukolwiek, kto by potrafi∏ to
zrozumieç. Nie wiem, od czego zaczàç, ˝eby to by∏o zrozumia∏e, ˝eby samemu zrozumieç... 

— Mów, jak jest. 
— Jak jest? Dobrze, to wszystko jest proste. Tyle ˝e wstrzàsajàco proste. Wys∏uchaj spokojnie i jeÊli dasz

rad´ – nie przerywaj. 
— Przecie˝ nie przerywam. Wal prosto z mostu, nie przeciàgaj. 

NIEPROSZENI  GOÂCIE

Aleksander zaczà∏ mówiç spokojnie, tak jak mówià na Syberii. Czu∏o si´ jednak wewn´trzne napi´cie szpa-
kowatego, choç m∏odego Sybiraka. 

— Gdy czyta∏em twojà ksià˝k´ Anastazja, by∏em aspirantem na Uniwersytecie Moskiewskim. Pasjonowa-
∏em si´ filozofià i psychologià, zg∏´bia∏em religie Wschodu i studiowa∏em je z zaanga˝owaniem. A˝ tu nagle
Anastazja... Nie za siedmioma górami, a tu˝ ko∏o mojego domu, na Syberii, tu, gdzie si´ urodzi∏em. Wielkà si-
∏´, logicznoÊç i sens poczu∏em w jej s∏owach! Poczu∏em coÊ swojskiego, coÊ o wielkim znaczeniu! Wobec te-
go niezwyk∏ego odczucia, zrodzonego we mnie, zblad∏y zamorskie màdroÊci. Rzuci∏em wszystko i pop´dzi∏em
do domu, niczym z mroku ku Êwiat∏u. Zapragnà∏em zobaczyç Anastazj´, porozmawiaç z nià. Wróci∏em do do-
mu i zaczà∏em przyp∏ywaç z Jegoryczem do miejsca na brzegu, opisanego przez ciebie w ksià˝ce. Wyliczyli-
Êmy je z Jegoryczem. Z czasem tak˝e inni próbowali spotkaç si´ z Anastazjà. Wypytywali o to miejsce, ale ni-
kogo na nie dotàd nie zawieêliÊmy. Miejscowym starczy∏o rozumu, ˝eby zorientowaç si´ w sytuacji i nie wspie-
raç pielgrzymów. Jednak któregoÊ razu my... ja, dok∏adniej ja, bez Jegorycza, zawioz∏em na to miejsce ca∏à
grup´. 

— Dlaczego to uczyni∏eÊ? 
— Wtedy zdawa∏o mi si´, ˝e robi´ s∏usznie, ˝e w imi´ dobra. By∏o ich szeÊcioro... W tym dwóch wielkich

uczonych. Widaç by∏o, ˝e mieli mo˝liwoÊci. Albo ci, co za nimi stali i ich pos∏ali, du˝o mogli. Pozostali czworo
ochroniarzy – to by∏a ochrona. Ochrona by∏a uzbrojona w pistolety. Mieli te˝ i innà broƒ w swoim arsenale,
mieli radiotelefony. Zaproponowali mi rol´ przewodnika. Zgodzi∏em si´. Nie dla pieni´dzy. Najpierw d∏ugo z ni-
mi rozmawia∏em. Nie ukrywali, ˝e celem ekspedycji jest spotkanie z Anastazjà. Ich kierownik, siwy, bogobojny
cz∏owiek, Borys Moisiejewicz by∏ Êwiadomy, ˝e jedna Anastazja mo˝e zrobiç dla nauki wi´cej ni˝ wiele nauko-
wych instytutów. 

Szykowali si´, ˝eby wywieêç jà z tajgi i stworzyç dla niej warunki ˝ycia w rezerwacie. Zapewniç ochron´.
Borys Moisiejewicz mówi∏: 

— Je˝eli my tego nie zrobimy, zrobi to ktoÊ inny. Wszystko si´ mo˝e zdarzyç. Anastazja jest niezwyk∏ym
zjawiskiem, powinniÊmy je chroniç i zg∏´biaç. 

Pomocnik Borysa Moisiejewicza, Stanis∏aw, inteligentny, m∏ody cz∏owiek, by∏ zakochany w Anastazji, choç
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jej nie zna∏. Zgodzi∏em si´ z ich argumentami. Wynaj´li niewielki statek od prywaciarzy. Samochodem dowieê-
li na statek beczki z paliwem lotniczym. 

Gdy dotarliÊmy na miejsce, na urwistym brzegu rozbili namioty i przez radiotelefon wezwali Êmig∏owiec. 
Âmig∏owiec wyposa˝ony by∏ w aparatur´ do robienia zdj´ç z powietrza, w kamer´ wideo i jeszcze jakiÊ inny

niezwyk∏y sprz´t. Dzieƒ w dzieƒ lata∏ nisko nad tajgà i kwadrat po kwadracie robi∏ zdj´cia. 
Dwóch uczonych ka˝dego dnia oglàda∏o materia∏ zdj´ciowy. Niekiedy sami latali Êmig∏owcem nad interesu-

jàcym ich miejscem. Szukali polany Anastazji, na której chcieli wylàdowaç. Wyobrazi∏em sobie, z jakim ha∏a-
sem b´dzie siada∏ Êmig∏owiec na polanie, p∏oszàc wszystko, co ˝yje. Przypomnia∏em sobie maleƒkie dziecko
Anastazji i pomyÊla∏em, ˝e ryczàcy Êmig∏owiec równie˝ i je mo˝e wystraszyç. Zaproponowa∏em uczonym, ˝e-
by gdy znajdà polan´, sporzàdzili map´ i doszli tam piechotà. Ale Stanis∏aw wyt∏umaczy∏ mi, ˝e Borysowi Mo-
isiejewiczowi ci´˝ko b´dzie iÊç przez tajg´ tak daleko. Stanis∏aw równie˝ podziela∏ moje obawy dotyczàce za-
k∏ócenia spokoju mieszkaƒców tajgi, lecz twierdzi∏ ˝e Borys Moisiejewicz powoli zdo∏a uspokoiç zarówno Ana-
stazj´, jak i malca. I to sta∏o si´ czwartego dnia. 

— Co si´ sta∏o? 
— Gdy Êmig∏owiec odlecia∏ na kolejnà sesj´ zdj´ciowà i ka˝dy czymÊ by∏ zaj´ty, jeden z ochroniarzy zoba-

czy∏ zbli˝ajàcà si´ do naszego obozowiska, od strony tajgi, samotnà kobiecà postaç. Powiadomi∏ o tym Bory-
sa Moisiejewicza. Wkrótce ca∏y obóz patrzy∏ na zbli˝ajàcà si´ kobiet´. Mia∏a na sobie cienkà bluzk´, d∏ugà
spódnic´ i chustk´ na g∏owie zawiàzanà w taki sposób, ˝e zas∏ania∏a zarówno czo∏o, jak i szyj´. StaliÊmy
w grupie. Na przedzie Borys Moisiejewicz i Stanis∏aw. Kobieta podesz∏a do nas. Na jej twarzy nie malowa∏ si´
strach ani speszenie. A oczy... Jej niezwyk∏e oczy ˝yczliwie i z mi∏oÊcià patrzy∏y na ludzi. A˝ cieplej si´ robi∏o
od tego spojrzenia. Wyda∏o mi si´, ˝e nie patrzy na wszystkich naraz, ale na ka˝dego oddzielnie. JakieÊ nie-
zrozumia∏e podniecenie ow∏adn´∏o nami. Jakby zapominajàc o ca∏ym Êwiecie, ka˝dy upaja∏ si´, rozkoszowa∏
ciep∏em, które promieniowa∏o z tych niezwyk∏ych oczu. Jej samej nawet nikt nie zaproponowa∏, ˝eby usiad∏a
i odpocz´∏a po przebytej drodze... 

Anastazja pierwsza przemówi∏a. Spokojnym i niezwykle ˝yczliwym g∏osem powiedzia∏a: 
— Dzieƒ dobry, ludzie. 
Stoimy i milczymy. 
— Witaj – odpowiedzia∏ za wszystkich Borys Moisiejewicz. – Prosz´ powiedzieç, kim pani jest? 
– Nazywam si´ Anastazja. Mam do was proÊb´. Odwo∏ajcie, prosz´, Êmig∏owiec. èle oddzia∏uje na okolic´.

Szukacie mnie, wi´c jestem. Odpowiem na wszystkie pytania, na które b´d´ mog∏a odpowiedzieç. 
— Tak, rzeczywiÊcie to pani szukaliÊmy. Dzi´kujemy, ˝e pani przysz∏a. Tyle problemów to rozwiàza∏o – wy-

zna∏ Borys Moisiejewicz. Ale i on nie zaproponowa∏ jej, by usiad∏a, chocia˝ przed namiotem sta∏ stó∏ i rozk∏a-
dane krzes∏a; poprosi∏ Anastazj´ na bok, dalej od nas. Zapewne z powodu jej nag∏ego pojawienia si´ równie˝
i on straci∏ g∏ow´. Od razu zaczà∏ mówiç o celu przyjazdu: – Tak, to bardzo dobrze... Pani sama do nas przy-
sz∏a, a my w∏aÊnie po panià przybyliÊmy. Prosz´ si´ nie denerwowaç, zaraz odwo∏amy Êmig∏owiec. 

Borys Moisiejewicz rozkaza∏ dowódcy ochrony, ˝eby po∏àczy∏ si´ przez radiotelefon z dowódcà Êmig∏owca
i zawróci∏ go do obozu. Jego polecenie zosta∏o natychmiast wykonane. Po czym odwróci∏ si´ do Anastazji i ju˝
z wi´kszym spokojem i pewnoÊcià kontynuowa∏ rozmow´: 

— Anastazjo, zaraz przyleci Êmig∏owiec. Wsiàdzie pani razem z naszymi pracownikami. Âmig∏owiec wylà-
duje na polanie, którà pani wska˝e, i zabierze pani syna. Dostarczymy was oboje do podmoskiewskiego re-
zerwatu. W rezerwacie wszystko b´dzie przyszykowane tak, jak pani powie. Tak trzeba. Tam nikt pani nie b´-
dzie niepokoi∏. Ten rezerwat znajduje si´ pod sta∏à ochronà. Po waszym zamieszkaniu ochrona zostanie
wzmo˝ona. Tylko czasami w dogodnym dla pani czasie b´dà si´ z panià spotykali naukowcy. B´dà to dobrze
przygotowani i wykwalifikowani ludzie. Kontakt z nimi b´dzie dla pani ciekawy. Dla nich te˝ b´dzie ciekawe
pani uj´cie niektórych zjawisk przyrodniczych i spo∏ecznych, pani filozofia. JeÊli pani zechce, b´dzie pani mia-
∏a najgodniejszego pomocnika. To cz∏owiek, który b´dzie stale obok pani, on zrozumie panià w pó∏ s∏owa. Po-
mimo swojego m∏odego wieku jest powa˝nym, utalentowanym naukowcem. Na dodatek jest w pani zakocha-
ny. I myÊl´, ˝e jesteÊcie siebie godni i moglibyÊcie staç si´ dobrà, szcz´Êliwà parà. Jest pani wart nie tylko
dlatego, ˝e jest naukowcem, lecz te˝ ze wzgl´du na sposób widzenia ˝ycia. Jest tutaj – Borys Moisiejewicz
odwróci∏ si´ w kierunku Stanis∏awa, wskaza∏ go r´kà i zawo∏a∏: – A ty co? Stanis∏aw, podejdê, przedstaw si´. 

Stanis∏aw podszed∏, stanà∏ przed Anastazjà i troch´ speszony powiedzia∏: – Borys Moisiejewicz prawie si´
za mnie oÊwiadczy∏. Dla pani, Anastazjo, to mo˝e wydaç si´ niespodziewane, lecz rzeczywiÊcie jestem goto-
wy si´ pani oÊwiadczyç. Jestem gotów usynowiç pani syna i traktowaç go jak w∏asne dziecko. Jestem gotów
pomóc pani w rozwiàzywaniu wielu problemów, prosz´ dysponowaç mnà jak przyjacielem. 
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Stanis∏aw szarmancko pochyli∏ przed nià g∏ow´, wzià∏ za r´k´ i poca∏owa∏. By∏ elegancki i przystojny. Gdy-
by tak Anastazj´ przebraç w inny strój... RzeczywiÊcie wyglàdaliby na pi´knà i godnà siebie par´. 

Anastazja odpowiedzia∏a Stanis∏awowi ∏agodnie i powa˝nie: 
— Dzi´kuj´ panu za dobre traktowanie mnie... Dzi´kuj´ za trosk´ – i doda∏a: – JeÊli rzeczywiÊcie uwa˝a si´

pan za wystarczajàco silnego, by kierowaç swojà mi∏oÊcià, uczyniç ˝ycie drugiego cz∏owieka szcz´Êliwszym
i spe∏nionym, prosz´ sobie przypomnieç, mo˝e wÊród otaczajàcych pana ludzi, znajomych kobiet, jest nieusa-
tysfakcjonowana ˝yciem, z jakiegoÊ powodu nieszcz´Êliwa kobieta. Prosz´, niech na nià zwróci pan uwag´,
niech pan jà pokocha, uczyni szcz´Êliwà. 

— Ale ja chc´ kochaç panià, Anastazjo. 
— Jestem szcz´Êliwa z innym. Niech pan nie marnuje na mnie swoich wysi∏ków. Sà kobiety, którym jest

pan bardziej potrzebny. Stanis∏aw zamilk∏ i Borys Moisiejewicz postanowi∏ go wspomóc. 
— Tego innego, z którym przysz∏o si´ pani spotkaç... Ma pani oczywiÊcie na myÊli W∏adimira? On nie jest

najlepszym reprezentantem naszego spo∏eczeƒstwa. 
— Podobne oceny, które wychodzà z paƒskich ust, nie zmienià moich uczuç. Nie w mojej mocy kierowanie

uczuciami. 
— Ale dlaczego pani spotka∏a si´ w∏aÊnie z W∏adimirem? Cz∏owiekiem dalekim od duchowoÊci, nauki,

a nawet od normalnego sposobu ˝ycia. Przecie˝ to zwyk∏y przedsi´biorca. Dlaczego pokocha∏a pani w∏aÊnie
jego?... 

— W którymÊ momencie zaczà∏em nagle rozumieç – kontynuowa∏ Aleksander: – Borys Moisiejewicz, Stani-
s∏aw i ca∏a ekipa majà jasno postawiony cel – zabraç, schwytaç Anastazj´ w ka˝dy mo˝liwy sposób i wykorzy-
staç jà w jakichÊ jedynie osobistych interesach, wykorzystaç wbrew jej woli. To niewa˝ne, czyj to pomys∏, ich
w∏asny czy na czyjÊ rozkaz, kogoÊ b´dàcego wy˝ej. Oni i tak postarajà si´ zrealizowaç ten zamiar. Nie po-
wstrzymajà ich ˝adne, nawet najbardziej wa˝kie dowody, przytaczane przez Anastazj´. Mo˝e i ona to rozu-
mia∏a. Bez wàtpienia nie mog∏a tego nie wiedzieç, nie czuç ich zamiarów. Niemniej do koƒca traktowa∏a stojà-
cych przed sobà m´˝czyzn jak dobre i bliskie sobie osoby. Szczerze i otwarcie rozmawia∏a z nimi o tym, co
dla niej najbardziej osobiste, i to jej zachowanie i szczeroÊç powstrzymywa∏y, a dok∏adniej – opóênia∏y prze-
moc. Ona tak skutecznie odparowywa∏a próby ostudzenia jej uczuç do ciebie, ˝e ca∏à dyskusj´ na ten temat
uczyni∏a bezsensownà. 

Mówià, ˝e zakochana kobieta widzi w tym, którego kocha, wszystko co najlepsze, cokolwiek by robi∏, kim-
kolwiek by by∏. Ale jej argumenty by∏y innego typu. Gdy min´∏o pierwsze zdenerwowanie z powodu pojawienia
si´ Anastazji, mog∏em cichutko w∏àczyç dyktafon.

Cz´sto póêniej przes∏uchiwa∏em i analizowa∏em jej wypowiedzi. Wszystko pami´tam... I to “wszystko” wy-
wraca ÊwiadomoÊç. 

— Co takiego wywraca ÊwiadomoÊç? – By∏em ciekaw, jak Anastazja wypowiada si´ o mnie, wi´c Aleksan-
der kontynuowa∏: 

— Na pytanie Borysa Moisiejewicza: “Dlaczego pani pokocha∏a w∏aÊnie jego?” – Anastazja odpowiedzia∏a
najpierw po prostu: 

— Takie pytanie bez sensu jest zadawaç. ˚adna zakochana osoba nie zdo∏a wyjaÊniç, dlaczego kocha
w∏aÊnie tego, kogo kocha. Dla ka˝dej zakochanej kobiety najlepszy i najwa˝niejszy na Êwiecie b´dzie ten je-
dyny, jej wybranek. I mój ukochany jest dla mnie najlepszy.

— W dalszym ciàgu, Anastazjo, nie mo˝e pani negowaç absurdalnoÊci swego wyboru. Mo˝liwe, ˝e to
przypadek, ale jednak absurd. Pani wola, zdolnoÊci, umys∏ analityczny powinny ostudziç pierwotny instynkt,
przet∏umaczyç pani ca∏à t´ bezpodstawnoÊç wyboru tego cz∏owieka spoÊród innych. Prosz´ si´ nad tym za-
stanowiç. 

— Zastanawianie si´ nad tym akurat dowodzi czegoÊ przeciwnego. W tym przypadku akurat jest nieprzy-
datne i szkoda na nie czasu. Zwi´ksza tylko zagadkowà koniecznoÊç tego, co si´ zdarzy∏o. To trzeba po pro-
stu zaakceptowaç. 

— Pogodziç si´ z absurdem? Z paradoksem? 
— Tylko na pierwszy rzut oka tak to wszystko wyglàda. PrzebyliÊcie d∏ugà drog´ z Moskwy. Z k∏opotami

dotarliÊcie tutaj na brzeg. Pytacie si´ o mojà mi∏oÊç. Nie podejrzewacie jednak, i˝ paradoksem jest w∏aÊnie to,
˝e na si∏´ mojej mi∏oÊci mia∏o w∏aÊnie wp∏yw to, co zdarzy∏o si´ w Moskwie. Lepiej jakbyÊcie tam to sobie
przemyÊleli. Nie trzeba by∏o wcale jechaç tak daleko. Nie podejrzewacie jednak tego, ˝e odpowiedzià na wa-
sze pytanie sà zdarzenia, które mia∏y miejsce w Moskwie. 

— Co zasz∏o w Moskwie? 
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— Pozornie to proste. Ale tylko z pozoru. W∏adimir, jak pan twierdzi, ten prosty, niczym si´ nie wyró˝niajà-
cy, zepsuty cz∏owiek, zostawiwszy wszystko, przyjecha∏ do Moskwy z Syberii natychmiast po spotkaniu ze
mnà. Przyjecha∏, ˝eby dotrzymaç danego mi s∏owa – zorganizowaç stowarzyszenie przedsi´biorców o czy-
stych intencjach. Nie mia∏ ju˝ pieni´dzy, ale jednak dzia∏a∏. 

W Moskwie, pod adresem: zau∏ek Tokmakowa czternaÊcie, stoi pi´trowy budynek. WczeÊniej pracowali
tam ludzie, którzy tworzyli pierwsze stowarzyszenie przedsi´biorców. Potem liderzy stowarzyszenia odeszli.
Stowarzyszenie umiera∏o. 

W∏adimir wszed∏ do tego budynku i w jego opustosza∏e ma∏e i du˝e gabinety wróci∏o ˝ycie. To tam pisa∏
ró˝ne listy, zwraca∏ si´ do przedsi´biorców. Pracowa∏ od wczesnego ranka do póênego wieczora w swoim ga-
binecie i tam spa∏. Znaleêli si´ ludzie, którzy zacz´li mu pomagaç, uwierzyli w niego i w to, co robi∏. To ja go
o to prosi∏am, gdy by∏ w tajdze, na mojej polanie. Mówi∏am W∏adimirowi, jakie to wa˝ne. 

Stworzy∏am i przedstawi∏am mu plan wydarzeƒ. Cel mo˝na by∏o osiàgnàç, wype∏niajàc plan z zachowa-
niem kolejnoÊci mojego marzenia. Najpierw jednak nale˝a∏o napisaç ksià˝k´. Przy jej pomocy wiele by si´ wy-
jaÊni∏o i rozpowszechni∏o informacj´. Ta ksià˝ka powinna by∏a znaleêç i zjednoczyç przedsi´biorców o czy-
stych intencjach. Daç W∏adimirowi Êrodki na realizacj´ planu. 

Ale on robi∏ wszystko tak, jak sam rozumia∏ i uwa˝a∏ za w∏aÊciwe. Prawie nie wspomina∏ o mnie. Zrozumia∏
wag´ mego planu i tym ˝y∏. Szed∏ swoim torem rozumowania, zaburzajàc kolejnoÊç. 

W ten sposób nie mo˝na by∏o osiàgnàç celu. Ale on tego nie wiedzia∏. I dzia∏a∏ z niesamowitym uporem,
pomys∏owoÊcià. Zacz´li pomagaç mu inni ludzie, którzy uwierzyli w ide´. Powoli kie∏kowa∏o nowe stowarzy-
szenie przedsi´biorców. To by∏o nieprawdopodobne, lecz troch´ mu si´ uda∏o. Spotykali si´. I byli to przedsi´-
biorcy o czystych intencjach. Istnieje lista ich adresów, mo˝e si´ pan przekonaç. 

— CzytaliÊmy ten spis. By∏ opublikowany w pierwszym wydaniu ksià˝ki. Ale musz´ panià rozczarowaç,
Anastazjo. Rozczarowaç. Na spisie by∏y te˝ i takie przedsi´biorstwa, jak na przyk∏ad zak∏ad “Kryszta∏”(Kpbc-
nfkk), moskiewski zak∏ad produkujàcy napoje alkoholowe. Taka produkcja nie idzie w parze z duchowymi po-
j´ciami. 

— Na Êwiecie wszystko jest wzgl´dne. I mo˝liwe, ˝e “Kryszta∏” nie jest najgorszy w porównaniu z innymi.
Bo w∏aÊnie chodzi o pomys∏y zdolne wszystko zmieniç. Materia dnia dzisiejszego – to p∏ód pomys∏u wczoraj-
szego. 

— Mog´ si´ zgodziç z takà wypowiedzià. Jednak˝e pani wybranek nie zdo∏a∏ zorganizowaç stowarzysze-
nia przedsi´biorców o czystych intencjach. Zapewniam panià, Anastazjo: postawi∏a pani nie na tego cz∏owie-
ka. 

— ¸amiàc zaplanowanà kolejnoÊç wydarzeƒ, W∏adimir nie mia∏ szans osiàgnàç celu. Nie posiada∏ podsta-
wowych mo˝liwoÊci i Êrodków rozpropagowania informacji, nawet poza granice Moskwy. Z∏o˝y∏y si´ na to nie-
przychylne okolicznoÊci. Pozbawili go gabinetu, Êrodków komunikacji i noclegu, by kontynuowaç dzie∏o. Wy-
szed∏ z budynku przy Tokmakowskim zau∏ku z niewielkà grupà osób – moskwian pomagajàcych mu. Wyszed∏
bez Êrodków do ˝ycia. Nie b´dàc w stanie zap∏aciç swoim pomocnikom, nie majàc ˝adnego mieszkania, a na-
wet zimowego ubrania. Zostawiwszy rodzin´ i opuszczony przez rodzin´. A wiecie, o czym rozmawia∏ z nie-
wielkà grupkà moskwian, idàc do metra mroênà ulicà? Omawia∏, jak zaczàç wszystko od nowa. Nawet w takiej
sytuacji tworzy∏ plan, próbujàc coÊ przedsi´braç. On – przedsi´biorca. Oni, moskwianie, szli za nim, s∏uchali
go i wierzyli mu. Kochali go. 

— Za co, jeÊli wolno mi spytaç? 
— W∏aÊnie ich zapytajcie, za co, co w nim takiego zobaczyli. Pójdêcie do budynku przy Tokmakowskim za-

u∏ku i zapytajcie ochron´ budynku, dlaczego, przychodzàc na swój dy˝ur, przynosili w s∏oiczkach i ró˝nych za-
winiàtkach jedzenie, za ka˝dym razem starajàc si´ pocz´stowaç go kolacjà. Starali si´ robiç to tak, by nie ura-
ziç go tym pocz´stunkiem. Ci m´˝czyêni – ochroniarze nie podlegali mu, ale gotowali w domu rozmaite zupy,
barszcze i przynosili, ˝eby zjad∏ chocia˝ troch´ czegoÊ domowego. Kochali go. Dlaczego? 

Porozmawiajcie jeszcze, gdy b´dziecie w tym budynku, z pi´knà kobietà, która pracowa∏a tam jako sekre-
tarka, z by∏à aktorkà. Gra∏a g∏ównà rol´ w filmie “Przez ciernie do gwiazd”, zagra∏a dobrà dziewczyn´ z innej
planety. Bardzo dobrze zagra∏a, i to w bardzo dobrym filmie, nawo∏ujàcym do tego, by chroniç i kochaç Zie-
mi´. Jà niech pan zapyta. Dlaczego ona, pracujàca w innej firmie znajdujàcej si´ w tym˝e budynku, stara∏a si´
niezauwa˝enie pomóc W∏adimirowi i naprawd´ pomaga∏a. Nie by∏a jego sekretarkà, ale pomaga∏a. Dlaczego
stara∏a si´ mojemu ukochanemu przynieÊç kaw´ czy herbat´ w porze obiadu? Wszystko obmyÊli∏a tak, ˝e to
niby firma zaopatruje jà w cukier, ciasto, herbat´. Ale tak naprawd´ przynosi∏a to ze swojego domu, choç bo-
gata nie by∏a. Kocha∏a go. Dlaczego? 
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A on, W∏adimir, i tak traci∏ si∏y i umiera∏. Wyczerpa∏y si´ jego fizyczne si∏y. Ale nawet w stanie bliskim Êmier-
ci usi∏owa∏ osiàgnàç cel. Bo jest przedsi´biorcà. I ma silnego Ducha. 

— Anastazjo, mówi pani alegoriami, co znaczà s∏owa “i tak umiera∏”? To przenoÊnia? 
— Mówi´ dos∏ownie. Przez kilka dni, gdy by∏ w Moskwie, jego cia∏o by∏o prawie martwe. Zazwyczaj w takim

stanie cz∏owiek le˝y bez ruchu. Ale on chodzi∏ i dzia∏a∏. 
— Czy to dzi´ki pani, Anastazjo? 
— Ca∏e te straszne czterdzieÊci dwie godziny nawet na sekund´, ani na jeden moment nie przestawa∏am

ogrzewaç go swoim Promieniem. Ale to nie wystarcza∏o. Mój Promieƒ nie móg∏by utrzymaç ˝ycia w ciele,
w którym s∏abnie Duch. Ale Duch W∏adimira walczy∏. W swoich dà˝eniach Duch nie zauwa˝a∏, ˝e przysz∏a
Êmierç. To On pomóg∏ Promykowi. Potem na pomoc mojemu przysz∏y inne Promyki. Ca∏kiem s∏abiutkie i nie-
Êwiadome, ale dzia∏a∏y. To Promyki tych, którzy otaczali go w Moskwie i kochali. 

Prawie zupe∏nie martwe cia∏o zacz´∏o wype∏niaç si´ ˝yciem. Przed szczerà Mi∏oÊcià, jeÊli jest wystarczajà-
ca, Êmierç si´ wycofuje. W mi∏oÊci – nieÊmiertelnoÊç cz∏owieka, w zdolnoÊci rozpalenia do siebie mi∏oÊci in-
nych. 

— Martwe cia∏o nie mo˝e chodziç. Wcià˝ mówi pani alegoriami, nie naukowo. 
— Kryteria ludzkich nauk zawsze majà charakter tymczasowy. Sà jednak Prawdy nie tylko na dzieƒ dzisiej-

szy. 
— Ale jak dzisiejsi uczeni majà si´ o tym przekonaç? Dla nas jest konieczne, by wykaza∏y to bezstronne

przyrzàdy. 
— Dobrze. Dworzec Kurski. Stoi tam w metrze automat do fotografowania. W∏adimir w jeden z takich dni

zrobi∏ tam sobie ma∏e kolorowe zdj´cie do przepustki. To zdj´cie mo˝e jeszcze byç pod adresem: prospekt
Lenina czterdzieÊci dwa. W∏adimir te˝ mo˝e je mieç. JeÊli przypatrzycie si´ uwa˝nie, zobaczycie wszystkie
oznaki martwego cia∏a, nawet plamy poÊmiertne. Aparat zarejestrowa∏ plamy na twarzy. Zobaczycie równie˝
˝ycie w oczach. Ducha walki. 

— Ale jednak tylko pani mog∏a go uratowaç, Anastazjo. Prosz´ powiedzieç, dlaczego poÊwi´ci∏a pani w∏a-
Ênie dla niego tyle wysi∏ku? Dlaczego?

— Nie tylko ja przyczyni∏am si´ do uratowania. Zapytajcie trzech moskiewskich studentów, dlaczego za
w∏asne pieniàdze wynaj´li dla niego mieszkanie? Dlaczego, gdy w koƒcu zrozumia∏ i zaczà∏ pisaç ksià˝k´,
oni, zdajàc sesj´, dorabiajàc gdzie si´ da, nocami wprowadzali do komputera napisany przez W∏adimira r´ko-
pis? Dlaczego? Mo˝ecie zadaç to pytanie wielu moskwianom, którzy byli obok w tych trudnych chwilach. Roz-
wiàzanie tajemnicy tkwi w nich, a nie we mnie. Dlaczego Moskwa, jej ludzie troszczyli si´, pomagali i wierzyli
mu?

To ona, Moskwa, równie˝ pisa∏a ksià˝k´. Jestem zachwycona tym miastem! Pokocha∏am je! ˚adne ryczà-
ce stalowe samochody, zwariowane kataklizmy wytworzone przez technokratyczny Êwiat nie zdo∏ajà nigdy
wymazaç z Dusz ˝yjàcych w tym mieÊcie ludzi daru dostrzegania dobra i mi∏oÊci. Wielu ludzi tego miasta dà-
˝y do dobra, do Êwietlistego – do Mi∏oÊci. Poprzez ryczàce mechanizmy i krzàtanin´ oni i tak czujà jej wielkà
si∏´ i jej B∏ogos∏awieƒstwo. 

— Anastazjo, to, co pani opowiada, faktycznie jest wstrzàsajàce i nieprawdopodobne. To nie mog∏o zda-
rzyç si´ tak po prostu. Po raz kolejny jest to potwierdzenie pani zdolnoÊci, niebywa∏ych mo˝liwoÊci pani Pro-
mienia, którym pani w∏ada. Pani zapewne oÊwietla∏a nim moskwian kontaktujàcych si´ z W∏adimirem. Pani
przecie˝ nie zaprzeczy, ˝e oÊwietla∏a. W szystkie cuda tworzy∏a przecie˝ pani. 

— Mi∏oÊç tworzy∏a cuda. 
RzeczywiÊcie dotyka∏am delikatnie wszystkich tych, którzy spotykali si´ z W∏adimirem, ale zaledwie odrobi-

n´ nasili∏am w nich to, co mieli: uczucia dobroci, mi∏oÊci, dà˝enia do wznios∏ych rzeczy. Tylko wzmog∏am
w nich to, co w sobie mieli. Ksià˝ka te˝ zosta∏a wydana przez Moskw´. Pierwszy nak∏ad by∏ maleƒki i ksià-
˝eczka by∏a cieniutka, ale ludzie jà kupowali. Rozchodzi∏a si´ szybko. W∏adimir nie przeinaczy∏ wydarzeƒ z taj-
gi, uczciwie opisa∏ uczucia, jakich doÊwiadczy∏. Dla wielu czytajàcych wyglàda∏am na màdrà i dobrà, a W∏adi-
mir – na g∏upiego i ograniczonego. 

Ludzie, siedzàc w swoich domach, czytali to, co napisa∏, bez brania pod uwag´ tego, ˝e W∏adimir by∏ ze
mnà sam na sam w g∏uchej syberyjskiej tajdze. Wtedy wszystko by∏o dla niego zbyt niezwyk∏e. Nie wiadomo,
któ˝ inny móg∏by iÊç tak daleko w tajg´ bez wyposa˝enia. I jak by si´ zachowa∏, zobaczywszy to, co on. W∏a-
dimir uczciwie opisa∏ wydarzenia. A dla wielu wyszed∏ na g∏upca. Panowie te˝ pytajà: Dlaczego w∏aÊnie on?
I dlaczego tak go kocham? Gdy pisana by∏a ksià˝ka, W∏adimir ju˝ wiele rzeczy pojmowa∏ inaczej. On bardzo
szybko wszystko ∏apie. Ci, którzy mieli okazj´ rozmawiaç z nim, nie mogli tego nie zauwa˝yç. Lecz W∏adimir
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nie stara∏ si´ ubarwiç swojej osoby z tamtych chwil. 

NUTY WSZECHÂWIATA 

— Anastazja mówi∏a o tobie ciep∏o – kontynuowa∏ Aleksander. Wiedzia∏a wszystko o ludziach i wydarze-
niach. Mówi∏a: “Pierwszy, niewielki jeszcze nak∏ad ksià˝ki napisanej przez W∏adimira ukaza∏ si´ w Moskwie –
i natychmiast: jeden zachwyt, wiersze, obrazy, piosenki. 

W ksià˝ce zachowa∏y si´ dzi´ki przekazowi z czystego serca odszukane, odnalezione przeze mnie w Ko-
smosie zwroty i symbole. To one wywo∏ywa∏y w ludziach niezwyk∏e, b∏ogos∏awione, wszystko uzdrawiajàce –
uczucia”. 

Borys Moisiejewicz zaniepokoi∏ si´ na te s∏owa, usiad∏ nagle przy stole przed namiotem. Zobaczy∏em, ˝e
postara∏ si´ niepostrze˝enie w∏àczyç dyktafon. Zapewne w pogoni za jakàÊ wa˝nà informacjà w ogóle przesta∏
zwracaç uwag´ na otaczajàcych. Nie zaproponowa∏, ˝eby Anastazja usiad∏a, myÊla∏ tylko o tym, jak dostaç od
niej szybciej i wi´cej informacji. Denerwujàc si´, siwy uczony zadawa∏ pytania: 

— Uczeni w ró˝nych paƒstwach Êwiata specjalistycznymi urzàdzeniami wysokiej klasy próbujà zarejestro-
waç niecodzienne dêwi´ki z Kosmosu. Te dêwi´ki istniejà, nauka je zna, ale mo˝liwe, ˝e nie wszystkie. Mo˝li-
we, ˝e jest to zaledwie milionowa cz´Êç. To jakim przyrzàdem pani je wychwytuje, Anastazjo? Jakim przyrzà-
dem mo˝na dokonaç selekcji dêwi´ków, zdolnych celowo wp∏ywaç na ludzkà psychik´? 

— Przyrzàd taki od dawna istnieje, nazywa si´ – Dusza cz∏owiecza. Nastrój Duszy i jej czystoÊç przyciàga-
jà bàdê odpychajà dêwi´ki... 

— No, dobrze. Tak. Bardzo mo˝liwe. Uda∏o si´ pani. Uda∏o si´ znaleêç i wybraç z miliardów te lepsze
dêwi´ki WszechÊwiata, a nast´pnie ich uk∏ady. Ale dêwi´k mo˝na odtworzyç jedynie przy pomocy przyrzàdu,
okreÊlonego instrumentu muzycznego. Co ma do tego ksià˝ka? Przecie˝ nie mo˝na na niej graç. 

— To prawda, ksià˝ka nie gra. S∏u˝y jako zapis nutowy. Czytajàcy bezwiednie wypowiada wewnàtrz siebie
czytane dêwi´ki. Tak ukryte w tekÊcie zwroty brzmià w Duszy w nie ska˝onej , pierwotnej formie. Niosà one
prawd´ i ozdrowienie i Dusz´ przepe∏niajà natchnieniem. Brzmieƒ, dêwi´ków Duszy nie jest w stanie wydaç
˝aden sztuczny instrument. 

— W jaki sposób W∏adimir zachowa∏ wszystkie pani znaki, sam niczego o nich nie wiedzàc? 
— Pozna∏am zwroty mowy W∏adimira. Zresztà wczeÊniej ju˝ wiedzia∏am: wydarzeƒ, sensu tego, co us∏y-

szy, W∏adimir wypaczaç nie b´dzie, siebie nawet przedstawi takim, jaki jest. Ale wszystkich nie przekaza∏
zwrotów. Powinien by∏ dalej pisaç. Przedstawi∏ wszak niewiele z tego, co wiedzia∏ i uÊwiadamia∏ sobie, gdy za-
czyna∏ pisaç. Pisaç nale˝a∏o dalej. I s∏awa jego ju˝ go dotkn´∏a. Niebywa∏a s∏awa. Jeszcze troch´ wysi∏ku –
i by∏oby zorganizowane stowarzyszenie przedsi´biorców. I nagle W∏adimir wykona∏ znów nieprzewidziany
w moim marzeniu krok. Zostawi∏ ju˝ op∏acone moskiewskie mieszkanie otaczajàcym go moskwianom, da∏ im
mo˝liwoÊç odbierania komplementów od czytelników, a sam wsiad∏ do pociàgu i wyjecha∏ z Moskwy. 

— Dlaczego to uczyni∏? 
— W cià˝ pragnà∏ odnaleêç potwierdzenie tego, co mu powiedzia∏am. Naukowe potwierdzenie autentycz-

noÊci ró˝nych rzeczy, o których mówi∏am. Dotknàç ich. Dlatego zdecydowa∏ si´ dalej nie pisaç. Wyjecha∏ na
Kaukaz. Wyjecha∏ z Moskwy, ˝eby na w∏asne oczy zobaczyç w górach Kaukazu dolmeny – staro˝ytne budow-
le, do których udawali si´ ludzie dziesi´ç tysi´cy lat temu, by umieraç, medytujàc. Opowiada∏am mu o tym.
Opowiedzia∏am te˝ o tym, jakie wa˝ne funkcje majà te dolmeny tak˝e dla obecnie ˝yjàcych. 

W∏adimir przyjecha∏ do miasta zwanego Gelend˝yk. W muzeach Krasnodaru, Noworosyjska, Gelend˝yka
zebra∏ materia∏y o dolmenach. Nast´pnie spotyka∏ si´ z ró˝nymi uczonymi, archeologami, przewodnikami,
którzy zajmowali si´ dolmenami. Zebra∏ wi´cej informacji o dolmenach ni˝ w pojedyƒczym muzeum. Oczywi-
Êcie stara∏am si´ niepostrze˝enie mu pomóc. Poprzez usta ludzi przychodzàcych do niego przekaza∏am mu
sporo nowych informacji, by samodzielnie móg∏ wyciàgnàç wnioski. Jednak on sam te˝ dzia∏a∏ szybko i zdecy-
dowanie. Gdy tylko zestawi∏ wszystkie zebrane informacje z tym, co mu powiedzia∏am, gdy archeolodzy wska-
zali mu stojàcy najbli˝ej drogi dolmen i dowiedzia∏ si´, ˝e by∏y jeszcze inne, lecz je zniszczyli, poniewa˝ miej-
scowi nie przywiàzywali do nich odpowiedniego znaczenia, w ogóle ma∏o ich interesowa∏y, wtedy W∏adimir
zrobi∏ to, co mog∏oby si´ wydaç niewiarygodne. W ciàgu trzech miesi´cy zmieni∏ podejÊcie miejscowych do
dolmenów. Zacz´li przychodziç do nich z kwiatami. Z inicjatywy kobiet – krajoznawców Gelend˝yka powsta∏o
stowarzyszenie. Nazwali je na mojà czeÊç – “Anastazja”. Oddzia∏ ten otworzy∏ szko∏´ dla przewodników wy-
cieczek, ˝eby opowiadaç o dolmenach przyjezdnym, ˝eby chroniç dolmeny, strzec ich, zamiast je niszczyç.
Zacz´li te˝ przygotowywaç nowe trasy wycieczek, nazwali je “Wycieczki w ÊwiadomoÊç”. 

12



W Gelend˝yku przewodnicy wycieczek zacz´li mówiç o znaczeniu Praêród∏a i o wielkim dziele Stwórcy –
o Przyrodzie. 

— Anastazjo, czy uwa˝a pani, ˝e to dzi´ki niemu? Nie ma w tym pani wk∏adu? 
— JeÊlibym mog∏a tak wiele zdzia∏aç bez niego, zrobi∏abym to ju˝ wczeÊniej. Bardzo chcia∏am to zrobiç.

W jednym z bardziej odleg∏ych dolmenów w tych górach umiera∏o materialne cia∏o mojej pramateƒki. 
— Ale jak? Jak to mo˝liwe, ˝e jeden cz∏owiek, i to na dodatek nikomu nie znany, zmieni∏ podejÊcie innych

ludzi i zdo∏a∏ zorganizowaç stowarzyszenie? Mówi pani, ˝e materia∏y naukowe i rozmaite publikacje znane by-
∏y ju˝ wczeÊniej miejscowym, bo w muzeach wiedzieli o nich, jednak nie obchodzi∏y okolicznych ludzi. 

— Owszem, by∏y znane i nie interesowa∏y ich. 
— Dlaczego w∏aÊnie jego pos∏uchali? Jak mu si´ to uda∏o? Nieprawdopodobieƒstwem jest zmienienie tak

szybko ÊwiadomoÊci ludzi. 
— W∏adimir o tym nie wiedzia∏. Nie wiedzia∏, ˝e nie da si´ szybko zmieniç ÊwiadomoÊci, i dlatego dzia∏a∏ i...

zmieni∏. Niech pan jedzie do tego miasta, popyta ró˝nych ludzi b´dàcych w tym stowarzyszeniu. Dowie si´
pan, jak i dlaczego uÊmiechnà∏ si´ do W∏adimira los. 

Cieszy∏am si´ z procesów, które zachodzà w tym mieÊcie. Stowarzyszenie ,,Anastazja”... On zgodzi∏ si´ na
t´ nazw´, gdy go zapytali. MyÊla∏am, ˝e to z mojego powodu. MyÊla∏am, ˝e zaczyna mnie rozumieç i kochaç.
On rzeczywiÊcie wiele zrozumia∏, ale nie pokocha∏ mnie. Nie pokocha∏, poniewa˝ zrobi∏am du˝o b∏´dów i na-
grzeszy∏am. 

UÊwiadomienie przysz∏o niebawem... Zrozumieç, ˝e marzenie moje ziÊci si´ na jawie i ludzie zostanà prze-
niesieni przez odcinek czasu si∏ ciemnych. I b´dà szcz´Êliwi! ZiÊci si´ to, o czym marzy∏am, wszystko oprócz
odwzajemnionej mi∏oÊci. I to jest zap∏ata za pope∏nione b∏´dy, mojà niedoskona∏oÊç i niedostatecznà czystoÊç
pomys∏ów. 

— Co si´ zdarzy∏o? Dlaczego tak pani sàdzi? Zresztà, wszyscy od dawna wiedzà, ˝e on jest prostacki i nie-
ociosany. Niech mi pani wierzy, Anastazjo, jako cz∏owiek doÊwiadczony i ojciec rodziny powiem pani, ˝e i pa-
ni rodzice nie pochwalaliby takiego zwiàzku. 

— Nie wolno tak mówiç, prosz´. Niech pan nie mówi w ten sposób o drogiej mi osobie. W∏adimir mo˝e wy-
dawaç si´ komuÊ prostacki, ale ja go znam innego.

— Jakiego? Có˝ takiego mo˝na o nim wiedzieç? Wiadomo, co mo˝e reprezentowaç sobà przedsi´biorca,
a jest on typowym przedsi´biorcà naszych czasów, to dla wszystkich oczywiste. Anastazjo, pani stosunek do
W∏adimira jest tendencyjny.

— Jakikolwiek by by∏, to jest mój stosunek. A co dotyczy zdania moich rodziców, tutaj te˝ si´ pan myli. 

DUCH  PRAMATKI 

— KtóregoÊ ranka zrozumia∏am... – rzek∏a cicho Anastazja i jej wzrok jakby zag∏´bi∏ si´ w przesz∏oÊç. – Te-
go ranka W∏adimira nie by∏o w domu, w mieszkaniu, które chwilowo wynajmowa∏. Nie mog∏am szukaç go swo-
im Promieniem. Zaczyna∏ si´ bowiem dzieƒ, w którym wiele wieków temu umiera∏a w dolmenie moja prama-
teƒka. W ten dzieƒ zawsze jà wspominam. Staram si´ rozmawiaç z nià i ona rozmawia ze mnà. Wy te˝ idêcie
na cmentarz w rocznic´ Êmierci swoich bliskich, ˝eby o nich pomyÊleç, porozmawiaç z nimi. Ja robi´ to, nie
opuszczajàc polany. Mój Promieƒ pomaga mi rozmawiaç i widzieç na odleg∏oÊç, i zmarli czujà mój Promieƒ.
W ten dzieƒ wspomina∏am mojà pramateƒk´, próbowa∏am z nià porozmawiaç jak zawsze, lecz nie czu∏am jej
odpowiedzi, zupe∏nie nie czu∏am. Nie reagowa∏a na mnie. Nigdy wczeÊniej nic takiego si´ nie zdarza∏o. Wów-
czas zacz´∏am szukaç Promykiem jej dolmenu. Znalaz∏am. Âwieci∏am na niego z ca∏ych si∏, ale pramateƒka
nie reagowa∏a. Zdarzy∏o si´ coÊ, o czym nie wiedzia∏am. W dolmenie nie by∏o Ducha mojej pramateƒki. 

— Pani Anastazjo, prosz´ mi wyjaÊniç, czym jest Duch cz∏owieka? Z czego jest zrobiony? 
— Ze wszystkiego niewidzialnego, co jest w cz∏owieku, w∏àcznie z niektórymi przyzwyczajeniami, nawyka-

mi, odczuciami nabytymi w czasie istnienia cia∏a. 
— Czy Duch posiada jakàkolwiek energi´ porównywalnà ze znanymi nam? 
— Tak. Jest to kompleks energetyczny sk∏adajàcy si´ z mnóstwa energii. Po skoƒczeniu cielesnego bytu

oddzielnej ludzkiej osobowoÊci niektóre z tych kompleksów energii podlegajà rozpadowi na pojedyncze ener-
gie, wykorzystywane nast´pnie w roÊlinnych i zwierz´cych uk∏adach, niezb´dnych zjawiskach przyrody. 

— Jaka jest ich si∏a? Jaki energetyczny potencja∏ ma kompleks nie podzielonych energii? 
— U ka˝dego jest inny. Najs∏abszy nie mo˝e nawet przezwyci´˝yç si∏y grawitacji. Zresztà potem i tak si´

rozpada. 
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— Si∏y grawitacji? Najs∏abszy... Czy jego przejaw istnienia mo˝na zobaczyç? Odczuç? Poczuç? 
— OczywiÊcie. Na przyk∏ad tràb´ powietrznà. 
— Tràb´? Tràb´, która wyrywa z korzeniami drzewa, wywraca je... Wi´c jakà energià dysponuje najsilniej-

szy z nich? 
— Najsilniejszà? To wszak On. Nie umiem do koƒca pojàç si∏y Jego energii. 
—To powiedzmy jakiÊ Êredni? 
— W kompleksie energii wielu Êrednich Duchów istnieje ju˝ wyzwolona energia myÊli. 
— Jaki potencja∏ energetyczny posiada taki Êredni kompleks? 
— Przecie˝ ju˝ panu odpowiedzia∏am: jest nim uwolniona energia myÊli. 
— Co to znaczy? Z czym to mo˝na porównaç? Jak okreÊliç? 
— Z czym? Jak okreÊliç? A jakà paƒski umys∏, paƒska myÊl najmocniejszà energi´ jest sobie w stanie wy-

obraziç? 
— Energi´ wybuchu jàdrowego, albo nie... energi´ procesów zachodzàcych na S∏oƒcu. 
— To, co pan wymieni∏, jest zaledwie równe sile maleƒkiej czàsteczki wyzwolonej energii myÊli. Co zaÊ si´

tyczy okreÊlenia, to wy sami je wymyÊlacie i wykorzystujecie przy kontaktach s∏ownych z innymi. Nie pasuje
tutaj ˝adne z wymyÊlonych przez was okreÊleƒ. Mo˝ecie si´ pos∏ugiwaç tym, co wiecie, pomno˝onym do nie-
skoƒczonoÊci. 

— Jaka jest si∏a Ducha pani pramatki? 
— Jest w nim obecna wyzwolona energia myÊli. 
— Jak si´ pani dowiedzia∏a o swojej pramatce? Jak i gdzie umar∏a? Przecie˝ to si´ zdarzy∏o dziesi´ç tysi´-

cy lat temu! 
— Rodzice moi przekazywali sobie o niej informacj´ z pokolenia na pokolenie – o mojej pramateƒce, która

odesz∏a, by umrzeç w dolmenie. – Matka pani o niej opowiada∏a? 
— Gdy moja mamusia zgin´∏a, by∏am ma∏a, niezdolna zrozumieç takiej informacji. Dziadek i pradziadek

opowiedzieli wszystko o moich mateczkach. 
— Czy mo˝na zobaczyç Ducha zwyk∏ym ludzkim wzrokiem? 
— Cz´Êciowo. JeÊli zmieniç spektrum, widzialnoÊç barw, zmieniç wewn´trzny rytm. 
— Czy jest to w ogóle mo˝liwe? 
— Znane wam zjawisko daltonizmu sugeruje, ˝e to mo˝liwe. Uwa˝acie, ˝e zachodzi ono pomimo woli cz∏o-

wieka, ˝e to tylko choroba, ale to nie tak. 
— Powiedzia∏a pani, ˝e prarodzicielka, pani matka jest godna, by przekazywano o niej informacj´ z pokole-

nia na pokolenie przez tysiàclecia. Na czym polega wartoÊç tej informacji? 
— Pramateƒka by∏a ostatnià z przodków, która posiada∏a zdolnoÊç i wiedzia∏a, jak i o czym powinna my-

Êleç kobieta podczas karmienia piersià niemowl´cia. To wiedza ludzi ˝yjàcych dziesi´ç tysi´cy lat temu, która
zacz´∏a zanikaç w cywilizacji. Obecnie wiedza ta w zasadzie ca∏kowicie zosta∏a utracona. Pramateƒka nie by-
∏a jeszcze ca∏kiem stara, ale posz∏a umieraç do dolmenu, ˝eby zachowaç ca∏à wiedz´ Praêróde∏. I gdy do lu-
dzi zacznie powracaç uÊwiadomienie... obudzi si´ w nich potrzeba... by przekazaç t´ wiedz´ kobietom kar-
miàcym. Nast´pnie wiedz´ t´ b´dà przekazywaç sobie nawzajem. Poprzez Êmierç w dolmenie pramateƒka
pozna∏a jeszcze inne Prawdy niezb´dne kobietom. 

— Dlaczego odesz∏a w∏aÊnie do dolmenu? Czym ró˝ni si´ dolmen od zwyk∏ego kamiennego grobowca?
Dlaczego, nie doczekawszy staroÊci, postanowi∏a umrzeç w dolmenie? Czy kierowa∏a nià ÊwiadomoÊç celu,
czy przesàd? 

— Ju˝ wówczas przywiàzywano coraz mniejsze znaczenie do karmienia matczynà piersià niemowlàt, a ko-
bietom nie oddawano na ich ˝yczenie dolmenów. Stary wódz szanowa∏ mojà pramateƒk´ i rozumia∏, ˝e jeÊli
nie spe∏ni proÊby, nowy wódz nawet nie b´dzie chcia∏ jej wys∏uchaç i wszystkie jej zamiary uzna jedynie za ka-
prys. Stary wódz jednak nie zdo∏a∏ zmusiç m´˝czyzn, by zbudowali dolmen dla mojej pramateƒki, i wtedy od-
da∏ on swój dolmen mojej pramateƒce. M´˝czyêni nie zgodzili si´ z decyzjà wodza. Odmówili zdj´cia pokrywy
dolmenu, by mog∏a do niego wejÊç moja pramateƒka. Wszystkie kobiety przez ca∏à noc próbowa∏y same pod-
nieÊç ci´˝kà kamiennà p∏yt´, ale ona ani drgn´∏a. O brzasku przyszed∏ stary wódz. Nie chodzi∏ ju˝ samodziel-
nie, a jednak przyszed∏, podpierajàc si´ kosturem. Stary wódz uÊmiechnà∏ si´ do kobiet, powiedzia∏ s∏owa za-
ch´ty i kobiety podnios∏y ci´˝kà kamiennà p∏yt´, i pramateƒka do dolmenu wesz∏a... 

— Czym ró˝ni si´ dolmen od zwyk∏ego kamiennego grobowca? 
— Zewn´trznie niewiele, ale do kamiennego grobowca, jak si´ u was nazywa dolmen, szli umieraç ˝ywi lu-

dzie. Dolmeny to nie tylko zwyk∏e, kultowe kamienne budowle, jak myÊlà wspó∏czeÊnie. To pomnik màdroÊci
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i wielkiej samoofiary Ducha na rzecz przysz∏ych pokoleƒ. On i dzisiaj spe∏nia swojà wa˝nà funkcj´. Równie˝
Êmierç w takim dolmenie nie ca∏kiem by∏a zwyczajna. S∏owo “Êmierç” w ogóle tu nie pasuje. 

— Wyobra˝am sobie. ˚ywy cz∏owiek zamurowany w kamiennej celi... To rzeczywiÊcie niezwykle m´czeƒ-
ska Êmierç. 

— Wchodzàcy do dolmenu ludzie nie m´czyli si´ wcale. Niezwyk∏oÊç ich Êmierci polega∏a na tym, ˝e me-
dytowali. Medytowali wiecznoÊç w Duchu, na zawsze pozostajàc na Ziemi i zachowujàc niektóre ziemskie
uczucia. Ale Dusza zosta∏a wtedy na wieki pozbawiona mo˝liwoÊci wcielania si´ na Ziemi w materialne cia∏o.

— Jak medytowali? 
— Wiecie obecnie, co to jest medytacja. Zw∏aszcza w religiach Dalekiego Wschodu. Sà nauki pomagajàce

poznaç ma∏à cz´Êç zjawisk medytacji, lecz niestety nie jej prawdziwe przeznaczenie. I dziÊ sà ludzie, którzy
umiejà medytowaç: oddzieliç od swego cia∏a na pewien czas Ducha, a potem wróciç. Z pomocà medytacji
w dolmenie jeszcze za ˝ycia cia∏a Duch oddziela∏ si´ ca∏kowicie i powraca∏ wiele razy, dopóki ˝y∏o cia∏o, by
potem pozostaç na zawsze w dolmenie. Duch, samotnie, czekaç b´dzie wiecznoÊç ca∏à, a˝ zbli˝y si´ ktoÊ
i podejdzie, by ten móg∏ przekazaç mu màdroÊç èróde∏. Cia∏o, je˝eli nawet mog∏o ˝yç jakiÊ czas, i tak by∏o
uwi´zione. Ale dopóki ˝y∏o, Duch móg∏ bywaç w ró˝nych wymiarach i powracaç. Dawa∏o to mo˝liwoÊç analizo-
wania z nieprawdopodobnà szybkoÊcià naszej wyobraêni, precyzowania posiadanej Prawdy. Zmar∏y, czy te˝
ten, który odszed∏ w wiecznà medytacj´ poprzez dolmen, wiedzia∏ – jego Dusza, Duch nigdy ju˝ nie zdo∏ajà
si´ zmaterializowaç. Nigdy ju˝ nie b´dà mog∏y wcieliç si´ w ˝adne ziemskie cia∏o, materi´. Nigdy nie zdo∏ajà
na d∏u˝szy czas i na wi´kszà odleg∏oÊç oddaliç si´ od dolmenu, b´dà jednak zdolne kontaktowaç si´ z czàst-
kà Duszy podchodzàcego do dolmenu, ˝yjàcego cz∏owieka. JeÊli ju˝ mowa o cierpieniach Êmierci, o cierpieniu
w ogóle, to w tym przypadku polegajà one na tym, ˝e ca∏ymi tysiàcleciami nikt do ciebie nie przychodzi, ˝eby
wziàç t´ wiedz´. Brak tej potrzeby u ludzi – to ich wielka tragedia. Potrzeby, w imi´ której... 

— Anastazjo, czy uwa˝a pani za bardzo wa˝ne dla kobiety – matki karmiàcej piersià niemowl´, posiadanie
tej wiedzy, umiej´tnoÊci? 

— Bardzo wa˝ne. 
— Ale dlaczego? Przecie˝ mleko matki ˝ywi tylko cia∏o niemowl´cia. 
— Nie tylko cia∏o. Mo˝e byç ono noÊnikiem ogromu informacji i wra˝liwoÊci. PowinniÊcie przecie˝ wiedzieç,

˝e ka˝da substancja ma swojà informacj´, promieniowanie, wibracj´... 
— Tak, wiem. Ale jak pokarm matki mo˝e przekazywaç wra˝liwoÊç? 
— Mo˝e. On jest niezwykle wra˝liwy. Jest nierozerwalnie zwiàzany z uczuciami matki. W zale˝noÊci od

nich zmienia si´ nawet smak pokarmu. A od stresu, jeÊli dosi´gnie karmiàcà matk´, mleko w piersiach mo˝e
nawet zaniknàç, mo˝e si´ zwarzyç. 

— Tak, mo˝e, rzeczywiÊcie... Mo˝e... Wi´c do pani prarodzicielki nikt nie przychodzi? Nie przychodzi od
wielu tysiàcleci? 

— Na poczàtku przychodzili. G∏ównie pokolenia z rodziny i mieszkajàcy w pobli˝u ludzie. Potem Ziemi´ za-
cz´∏y nawiedzaç kataklizmy, migracje. Dolmen ocala∏. Ale przez ostatnie tysiàclecia do dolmenu mojej prama-
teƒki nie przyszed∏ nikt, ˝eby si´ dowiedzieç... W ogóle teraz niszczone sà dolmeny... gdy˝ ludzie nie wie-
dzà... 

Gdy opowiada∏am W∏adimirowi w tajdze o dolmenach, o pramateƒce, powiedzia∏, ˝e mo˝liwe, i˝ pojedzie
do jej dolmenu. WyjaÊni∏am mu wówczas, ˝e nie zdo∏a zrozumieç, poczuç Ducha, Duszy pramateƒki i przyjàç
od niej informacji. M´˝czyzna nie zna uczuç, odczuç karmiàcej kobiety – matki. I moja pramateƒka oczekuje
tysiàcami lat kobiet, nie m´˝czyzn. Jednak kobiety nie przychodzà do dolmenu. Tylko ja jedna raz do roku
kontaktuj´ si´ z nià, z mojà pramateƒkà. I tego dnia chcia∏am si´ skontaktowaç, powiedzieç jej coÊ dobrego.
Jednak nie zdo∏a∏am. 

Nie by∏o Ducha pramateƒki obok dolmenu. Nie rozumiejàc dlaczego, zacz´∏am szybko wodziç Promieniem
wokó∏ dolmenu, wcià˝ wi´ksze zataczajàc kr´gi. I nagle... Ujrza∏am! Ujrza∏am! W niewielkim wàwozie, na ka-
mieniach... Na kamieniach le˝y zemdlony W∏adimir. A moja pramateƒka, jej Duch, pochyla si´ nad nim pod
postacià zag´szczenia niewidzialnych energii. Zrozumia∏am. Ju˝ wczeÊniej wiedzia∏am, ˝e W∏adimir szuka∏
przewodników, ˝eby w górach przejÊç do dolmenów stojàcych dalej od drogi, ale nie znalaz∏. Nikt nie zgodzi∏
si´ z nim iÊç za darmo, wi´c W∏adimir poszed∏ w góry sam. Spad∏ ze Êcie˝ki do wàwozu. Mia∏ zwyk∏e buty, nie
do chodzenia po górach. Nie mia∏ w ogóle ˝adnego górskiego wyposa˝enia. Chcia∏ si´ przekonaç o istnieniu
dolmenów, dotknàç ich. Sam poszed∏ w góry. Szed∏ w rocznic´ Êmierci mojej pramatki do dolmenów oddalo-
nych od dróg. 

Pramateƒka nie wiedzia∏a, dlaczego znalaz∏ si´ w górach ten zupe∏nie nieprzygotowany do chodzenia po
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górskich Êcie˝kach cz∏owiek. Patrzy∏a na niego. I gdy poÊlizgnà∏ si´, runà∏ i zaczà∏ staczaç si´ w dó∏, nagle
ona... Jej Duch spr´˝onà kulkà powietrza rzuci∏ si´ w dó∏. Pramateƒka uratowa∏a W∏adimira. Nie rozbi∏ g∏owy
o kamienie, tylko straci∏ przytomnoÊç od wielu uderzeƒ, gdy si´ stacza∏. Pramateƒka trzyma∏a jego g∏ow´ na
spr´˝onym powietrzu niczym w d∏oniach i czeka∏a a˝ odzyska ÊwiadomoÊç. Dlatego nie rozmawia∏a ze mnà. 

Gdy W∏adimir odzyska∏ ÊwiadomoÊç, nie wróci∏a do dolmenu. Zosta∏a w dole, w wàwozie. Zosta∏a i patrzy-
∏a, jak W∏adimir wspina si´ do góry, ku Êcie˝ce. 

Zrozumia∏am potem, ˝e to pramateƒka znalaz∏a si´ na Êcie˝ce, bo zacz´∏y si´ z niej staczaç kamyczki. To
ona sama, niby spr´˝ony wietrzyk, zrzuca∏a kamyki z górskiej Êcie˝ki. Chcia∏a pomóc W∏adimirowi zejÊç z gó-
ry. I ja bardzo tego pragn´∏am. Zacz´∏am wi´c bardzo szybko wodziç Promykiem po Êcie˝ce, ˝eby nie by∏a ta-
ka mokra i Êliska, ˝eby W∏adimir da∏ rad´ dojÊç do swojej kwatery i opatrzyç rany. Ale W∏adimir wyszed∏ z wà-
wozu, usiad∏ na Êcie˝ce i oglàda∏ szkic, który nakreÊli∏ mu archeolog z noworosyjskiego muzeum. Nast´pnie
wsta∏ i, utykajàc, poszed∏. Ale nie w dó∏ po suchej ju˝ i bez kamyków Êcie˝ce, lecz z powrotem – w gór´. Za-
mar∏am z zaskoczenia i myÊl´, ˝e pramateƒka te˝ nie od razu zrozumia∏a jego zamiary, bo nagle zupe∏nie
zboczy∏ ze Êcie˝ki i polaz∏ przez kolczaste krzaki... Zrozumia∏am: brnà∏ do dolmenu pramateƒki. Dotar∏ do nie-
go. Usiad∏ na portalu dolmenu, na skraju kamiennej p∏yty. Zaczà∏ rozpinaç kurtk´. Bola∏a go r´ka. Bardzo d∏u-
go jà rozpina∏. Gdy rozpià∏, zobaczy∏am... pod kurtkà by∏y kwiaty. Trzy ró˝yczki. ¸ody˝ki dwóch by∏y z∏amane.
Ró˝yczki po∏ama∏y si´, gdy stacza∏ si´ do wàwozu, uderzajàc o kamienie. Niektóre kolce by∏y we krwi. Po∏o˝y∏
po∏amane ró˝yczki na portal dolmenu. Zapali∏ i powiedzia∏: “Szkoda, ˝e kwiaty si´ po∏ama∏y. Te kwiaty to dla
ciebie, pi´kna. Z pewnoÊcià by∏aÊ pi´kna jak Anastazja. Màdra i dobra. Chcia∏aÊ naszym kobietom opowie-
dzieç o karmieniu dzieci piersià. Tyle ˝e nikt o tobie nie wie, bo twój dolmen stoi zbyt daleko od drogi, kobie-
tom ci´˝ko jest tu dojÊç”. 

W∏adimir wyjà∏ malutkà, p∏askà flaszeczk´ z koniakiem i dwa ma∏e, metalowe kieliszeczki. Z kieszeni wyjà∏
garÊç pogniecionych cukierków, kieliszeczki nape∏ni∏ koniakiem. Wypi∏ z jednego, a drugi postawi∏ na portalu
dolmenu, po∏o˝y∏ na nim cukierek i powiedzia∏: “To dla ciebie, pi´kna”. 

W∏adimir robi∏ wszystko to, co obecnie ludzie [w Rosji – przyp. t∏um.] robià na cmentarzu, gdy przychodzà
do swoich bliskich z rodziny czy przyjació∏. A pramateƒka... Jej Duch kulkà niewidocznych energii miota∏ si´
wokó∏ niego. By∏a zdezorientowana, nie wiedzia∏a, jak ma si´ zachowaç. Próbowa∏a odpowiedzieç na s∏owa
W∏adimira i formowa∏a powietrze w swojà cielesnà postaç, lecz jej zarys by∏ przezroczysty i ledwie widoczny.
W∏adimir jej nie zauwa˝y∏. A ona jemu, który nie widzia∏ ani nie s∏ysza∏, nadal próbowa∏a coÊ wyjaÊniç. Dener-
wowa∏a si´ z tego powodu i miota∏a. Fala powietrza lekko zaczepi∏a o kieliszek, który si´ przewróci∏. W∏adimir
pomyÊla∏, ˝e to wietrzyk niechcàcy go wywróci∏, i za˝artowa∏:  

— CoÊ ty taka niezdarna, czemu wyla∏aÊ taki drogi koniak? 
I Duch pramateƒki nagle zamar∏ w kàcie dolmenu. W∏adimir nala∏ od nowa koniak do jej kieliszka, po∏o˝y∏

na nim kamyk, a na kamyku cukierek. I znów jakby do siebie zagada∏: “Trzeba by chocia˝ Êcie˝k´ normalnà
u∏o˝yç do twego dolmenu. Zaczekaj jeszcze troch´, b´dzie dró˝ka. Przyjdà po niej do ciebie kobiety. Opo-
wiesz im, o czym trzeba myÊleç, gdy si´ karmi maleƒkie dziecko piersià. Pewnie mia∏aÊ bardzo ∏adne pier-
si...”. 

Potem W∏adimir zaczà∏ schodziç z góry. Póênà nocà dotar∏ do swojej kwatery. Siedzia∏ samotnie na kana-
pie, w zimnym pokoju, banda˝owa∏ rany i oglàda∏ kaset´ wideo, którà ludzie z ró˝nych miast przegrywali
i przekazywali jeden drugiemu. 

Na ekranie telewizora s∏ucha∏a wyst´pujàcego cz∏owieka du˝a grupa osób, g∏ównie kobiety. Mówi∏ o Bogu
i sile Ducha prawego cz∏owieka. Nast´pnie zaczà∏ mówiç o mnie. O tym, ˝e jestem idea∏em kobiety, do które-
go nale˝y dà˝yç. Si∏a mego Umys∏u i Ducha jest ogromna i pomagajà mi si∏y Êwiat∏a, i obecnie, kiedy bardziej
poznaj´ ludzi zwyk∏ego Êwiata, mog´ im pomóc. 

Mówiono o mnie du˝o dobrego. I nieoczekiwanie... stwierdzono, ˝e nie spotka∏am jeszcze prawdziwego
m´˝czyzny, a ten, z którym obcuj´, nie jest prawdziwym m´˝czyznà... A wczeÊniej jeszcze mówili, ˝e w Au-
stralii jest m∏ody cz∏owiek wart mnie, ˝e spotkam si´ z nim, spotkam si´ z prawdziwym m´zczyznà... 

A W∏adimir, a on... Pan rozumie... Siedzia∏ sam... S∏ucha∏ tych s∏ów... I próbowa∏ jednà r´kà przewiàzaç ra-
ny na nogach. Druga r´ka, obita, bola∏a. Wyrwa∏am si´ Promykiem do W∏adimira. Chcia∏am mu ogrzaç rany,
ukoiç ból i powiedzieç... Wyraziç jakoÊ to, co czuj´... Ale on nigdy nie s∏yszy, gdy do niego mówi´ na odle-
g∏oÊç. Tym razem jednak uda∏oby mi si´, jestem tego pewna... Na pewno uda∏oby si´, poniewa˝ bardzo moc-
no pragn´∏am, ˝eby us∏ysza∏. Us∏ysza∏, jak go kocham! 

Tylko jego. I jest tylko on, mój ukochany, on – prawdziwy m´˝czyzna. 
Lecz coÊ mnie oparzy∏o i odrzuci∏o na traw´. CoÊ nie dopuszcza∏o mego Promyka do W∏adimira. Znów
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szybko skierowa∏am Promieƒ do pokoju, gdzie siedzia∏ przed telewizorem, i zobaczy∏am. Przed W∏adimirem
w formie zag´szczenia niewidzialnej energii kl´czy Duch mojej pramateƒki. W∏adimir nie móg∏ jej widzieç ani
s∏yszeç. Oglàda∏ i s∏ucha∏ kasety wideo. A moja pramateƒka swoim oddechem ogrzewa∏a rany na jego no-
gach, gdy ten la∏ na ranki okropnie palàcà wod´ koloƒskà. U si∏owa∏a coÊ mu powiedzieç, ale jej nie s∏ysza∏. 

Pramateƒka ma tak silnego Ducha, ˝e nic niewidzialnego nie mo˝e si´ przebiç przez jej energi´. Nawet
broƒ psychiczna si´ rozpadnie, je˝eliby jà na nià skierowaç. Nawet nie zwróci uwagi na nià, wszystko zostanie
odrzucone. W ˝aden sposób wi´c nie mog∏am si´ wtràcaç, mog∏am tylko patrzeç... Patrzy∏am i bardzo szybko
myÊla∏am. Co si´ wydarzy∏o? Dlaczego to si´ dzieje? Dlaczego w ten sposób mówi∏ ten cz∏owiek na filmie?
Czy chcia∏ mi pomóc? CoÊ wyt∏umaczyç? Co? Dlaczego mój Promyk tak si´ wyrywa∏ do W∏adimira? Oczywi-
Êcie, ˝e si´ przestraszy∏am, ˝e zrobi mu si´ przykro po s∏owach: “Nieprawdziwy m´˝czyzna’” – i ˝e b´dzie za-
zdrosny o innego. I nagle... Och, jak to bola∏o... jak mi by∏o przykro... W∏adimir wys∏ucha∏ wszystkiego, wes-
tchnà∏ i powiedzia∏: ,,Prawdziwy m´˝czyzna. Jest w Australii? Spotkajà si´. Mo˝e wtedy oddadzà mi syna”. 

Mój Promyk zadr˝a∏. Jakby wszystko zasz∏o mg∏à. Czy pan to rozumie?... W∏adimir nie by∏ zazdrosny. Za-
zdroÊç – to oczywiÊcie niedobre uczucie. Ale ja chcia∏am, ˝eby choç odrobin´ by∏ zazdrosny. W∏adimir jakby
oddawa∏ mnie z oboj´tnoÊcià innemu. Nie mog∏am ju˝ tego znieÊç i krzykn´∏am. Prosi∏am, b∏aga∏am prama-
teƒk´, ˝eby powiedzia∏a, co zrobi∏am êle. Gdzie si´ pomyli∏am? Czym zgrzeszy∏am? Nie odpowiada∏a, a˝
W∏adimir opatrzy∏ ostatnià ran´. Dopiero wtedy stwierdzi∏a ze smutkiem: “Trzeba by∏o po prostu kochaç, có-
reƒko. MyÊleç o najlepszym dla ukochanego, nie wywy˝szaç si´ przed nim”. 

Usi∏owa∏am wyjaÊniç, ˝e chcia∏am jedynie dobra. Lecz pramateƒka powiedzia∏a: ,,Dla siebie chcia∏aÊ, có-
reƒko, obrazów, muzyki, wierszy i piosenek. Wszystko to si´ spe∏ni, bo twoje marzenie jest mocne. Wiem, ono
jest dla wszystkich ludzi i dla twego ukochanego, ale tobie b´dzie ci´˝ej otrzymaç teraz ziemskà mi∏oÊç. Sta-
jesz si´ gwiazdà, córeƒko. Gwiazdà mo˝na si´ zachwycaç i kochaç gwiazd´ jak gwiazd´, ale nie jak kobiet´”. 

Pramama ju˝ wi´cej nic nie powiedzia∏a. Traci∏am kontrol´ nad sobà, krzykn´∏am, próbujàc wyjaÊniç czy
udowodniç, ˝e nie chc´ byç gwiazdà, ˝e chc´ po prostu byç kobietà i byç kochanà! Jednak nikt mnie nie s∏y-
sza∏. 

Pomó˝cie mi! Teraz wiele zrozumia∏am. Nie o siebie si´ boj´, dam sobie sama ze sobà rad´. Ale W∏adimi-
rowi zrozumienie tego zajmie du˝o wi´cej czasu, bo taka informacj a oddala go od Prawdy. 

Niech zostanie wstrzymane rozpowszechnianie tej kasety. Wmawia ona W∏adimirowi i ludziom, ˝e jestem
idea∏em, gwiazdà, ˝e nie on, ale inny powinien byç ze mnà. 

Nie jestem gwiazdà. Jestem kobietà. Chc´ kochaç tego, kogo sama zechc´. 
Nie tylko ja okreÊlam mojà drog´. 
Pomyli∏am si´. Marzy∏am, ˝e b´dzie si´ o mnie mówi∏o, b´dzie si´ poÊwi´caç piosenki i wiersze, malarze

b´dà mnie malowaç... Tak si´ te˝ dzieje. 
Zawsze si´ wszystko spe∏nia, gdy zamarz´. I to si´ wydarzy∏o. Dzi´kuj´ za wiersze i piosenki, dzi´kuj´ po-

etom. To by∏ b∏àd, ˝e tak zamarzy∏am. Wiersze sà potrzebne! Ale nie powinnam byç gwiazdà. 
Chcia∏am tego wszystkiego po to, ˝eby W∏adimir patrzy∏ i s∏ucha∏, ˝eby wspomina∏. ˚eby wspomina∏ mnie.

Ale nie wiedzia∏am, gdy marzy∏am. Teraz zrozumia∏am, ˝e staj´ si´ gwiazdà. Wszyscy podziwiajà gwiazdy,
ale kochajà zwyk∏à kobiet´. 

– Anastazjo, co pani! Zatrzymaç rozprzestrzenianie kasety, na dodatek takiej, którà ludzie sami kopiujà, nie
da rady. To proces niekontrolowany i nikt tego nie jest w stanie zrobiç. 

– Widzi pan, wy nie mo˝ecie, ale W∏adimir... On jest przecie˝ przedsi´biorcà. No to co, ˝e to niekontrolowa-
ny proces. On i tak coÊ by wymyÊli∏, tyle ˝e on tego nie chce, pogodzi∏ si´ z tym, ˝e nie jestem dla niego par-
tià. 

ÂWIETLISTE  SI¸Y 

Siwy uczony, jakby zapomniawszy o bo˝ym Êwiecie, nadal zasypywa∏ Anastazj´ pytaniami: 
— Czym sà Êwietliste si∏y, Anastazjo? 
— To sà Êwietliste myÊli, kiedykolwiek wytworzone przez ludzi. Jest nimi wype∏niona ca∏a przestrzeƒ. 
— Czy mo˝e pani swobodnie si´ z nimi kontaktowaç, widzieç je? 
— Tak, mog´. 
— Czy mo˝e pani odpowiedzieç na dowolny problem, przed którym stoi nauka? 
— Byç mo˝e na wiele. Lecz ka˝dy uczony, ka˝dy cz∏owiek tak˝e mo˝e otrzymywaç odpowiedzi. Wszystko

zale˝y od czystoÊci pomys∏ów, intencji, celu pytajàcego. 
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— Czy mog∏aby pani wyjaÊniç dla nauki niektóre zjawiska? 
— JeÊli w was nie pojawia si´ odpowiedê, to znaczy, ˝e wasze intencje nie sà wystarczajàco czyste. Ta-

kie jest Prawo Stwórcy, ja nie b´d´ go ∏amaç, jeÊli poczuj´ sprzeciw. 
— Czy jest coÊ wy˝szego ni˝ Êwietliste myÊli, wytworzone przez cz∏owieka? 
— Tak, jest. Ale one majà takie samo znaczenie. 
— Co to jest? Jak pani mog∏aby to nazwaç? – Tak, jak pan jest zdolny to odebraç. – Czy mo˝e pani rozma-

wiaç z Nim? 
— Tak. Czasem. MyÊl´, ˝e rozmawiam w∏aÊnie z Nim. 
— Czy istnieje jakaÊ energia we WszechÊwiecie, nieznana na Ziemi? 
— Najwi´ksza energia w ca∏ym WszechÊwiecie – to ta na Ziemi. Trzeba jà tylko zrozumieç. 
– Czy mo˝e pani, Anastazjo, choçby w przybli˝eniu scharakteryzowaç t´ energi´? Czy jest podobna do re-

akcji jàdrowej? Zjawisk pró˝niowych? 
— Najsilniejsza energia we WszechÊwiecie – to energia Czystej Mi∏oÊci. 
— Mówi´ o widocznej, uchwytnej, namacalnej energii, zdolnej wp∏ywaç na rozwój technologiczny, ogrze-

waç, oÊwietlaç. I nawet wysadzaç. 
— Mówi´ o tym samym. Wszystkie razem wzi´te wytwory ràk ludzkich nied∏ugo mogà oÊwietlaç Ziemi´.

Energia mi∏oÊci mo˝e. 
— Pani wcià˝ mówi symbolicznie, w innym, jakimÊ przenoÊnym znaczemu. 
— Mówi´ w dos∏ownym “waszym” znaczeniu. 
— Ale mi∏oÊç – to uczucie. Niewidzialne, nie mo˝na go wykorzystaç, zobaczyç. – To energia. Ona odbija

si´ i mo˝na jà zobaczyç. – W czym si´ odbija? Kiedy mo˝na jà zobaczyç? 
— S∏oƒce, gwiazdy, wszystkie widzialne planety sà tylko odzwierciedleniem tej energii. Âwiat∏o s∏oneczne,

dajàce ˝ycie wszystkiemu, co ˝yje na Ziemi, zrodzone jest z ludzkiej mi∏oÊci. W ca∏ym WszechÊwiecie jedynie
w Duszy ludzkiej stwarzana jest energia mi∏oÊci, ona wzlatuje wzwy˝, jest filtrowana, odbijana od kosmicz-
nych planet i sp∏ywa dobroczynnym Êwiat∏em na Ziemi´. 

— Czy˝by na S∏oƒcu nie zachodzi∏y niezale˝ne reakcje spalania, reakcje chemiczne? 
— Wystarczy troch´ si´ nad tym zastanowiç, ˝eby zrozumieç, uÊwiadomiç sobie b∏´dnoÊç takiego pojmo-

wania. Jak to si´ u was mówi, to jest pewne jak dwa razy dwa cztery... 
— Cz∏owiek mo˝e kierowaç tà energià? 
— W wi´kszym stopniu na razie nie. 
— A pani wie, jak to si´ robi? 
— Nie wiem. JeÊlibym wiedzia∏a, mój ukochany ju˝ by mnie kocha∏. 
— Mo˝e si´ pani z Nim kontaktowaç, z Tym, kto jest ponad Âwietlistymi Si∏ami. Czy On zawsze pani odpo-

wiada? Czy zawsze ch´tnie? 
— Zawsze. On bardzo czule zawsze odpowiada. Inaczej nie mo˝e. 
— Czy mo˝e si´ Go pani spytaç, jak kierowaç energià mi∏oÊci? 
– Pyta∏am. 
— I co? 
— ˚eby zrozumieç niektóre Jego odpowiedzi, trzeba posiadaç okreÊlony poziom ÊwiadomoÊci, czystoÊci,

mam tego wszystkiego za ma∏o. Nie rozumiem wszystkich odpowiedzi. 
— Ale pani b´dzie jakoÊ próbowaç dzia∏aç, by osiàgnàç odwzajemnionà mi∏oÊç? 
— OczywiÊcie. B´d´ dzia∏aç. 
— Jak? 
— B´d´ myÊleç. Pomó˝cie mi. Trzeba spytaç si´ wszystkich kobiet, które kocha∏y, a kochane nie by∏y. One

pomyÊlà, przeanalizujà i stworzà myÊli, które pojawià si´ w wymiarze Âwietlistych Si∏. Zobacz´ je. Zrozumiem
i potem pomog´ wszystkim. MyÊli w Âwietlistym wymiarze zawsze sà zrozumia∏e. 

— Anastazjo, nie mo˝na zadaç pytania od razu wszystkim kobietom. Nikt tego nie potrafi. 
— Wi´c poproÊcie W∏adimira, on wymyÊli, jak to zrobiç, jakoÊ zadzia∏a. Ale nie b´dzie myÊla∏ tylko z moje-

go powodu. Wy zdo∏acie mu wyt∏umaczyç, ˝e to jest niezwykle wa˝ne dla wszystkich ludzi, dla niego, i jeÊli on
poczuje, ˝e to wa˝ne, na pewno coÊ zaradzi. Znajdzie sposób, jak zapytaç wszystkie kobiety. 

— Pani tak mocno w niego wierzy. Dlaczego wobec tego on nie by∏ w stanie pani pokochaç? 
— To nie jego wina. Winna jestem ja. Zrobi∏am du˝o b∏´dów. Mo˝e zbyt si´ pospieszy∏am i wyda∏am si´ mu

nierealna ze swoimi zdolnoÊciami. Mo˝liwe, ˝e on nie mo˝e sobie jeszcze uÊwiadomiç, dlaczego jego syn po-
winien si´ wychowywaç w, jak mu si´ zdaje, niedogodnych dla cz∏owieka warunkach – w lesie. Mo˝liwe, ˝e
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nie powinnam by∏a tak stanowczo przeszkadzaç jego zwyk∏ym nawykom, mieszaç si´ do jego ÊwiadomoÊci.
Teraz wiem: m´˝czyznom to si´ bardzo nie podoba. Oni nawet potrafià za to biç kobiety. Pewnie trzeba by∏o
zaczekaç, sam by wszystko zrozumia∏. Powinien by∏ czuç si´ przynajmniej w czymÊ silniejszy ode mnie. Ale
nie zorientowa∏am si´ w por´. Powiedzia∏am, ˝e nie mo˝e widzieç syna, póki si´ nie oczyÊci. W tym momen-
cie myÊla∏am tylko o synu, o tym, jak b´dzie dla niego lepiej, i niechcàcy powiedzia∏am: “Niedobrze, jeÊli syn
b´dzie postrzega∏ swego ojca jako niedouka”. No i wysz∏o, ˝e ja to jestem taka màdra, a mój ukochany – g∏u-
pi. O jakiej odwzajemnionej mi∏oÊci mo˝na marzyç po czymÊ takim? 

— Po co pani chce wobec tego pytaç si´ innych kobiet, je˝eli pani sama potrafi tak dobrze analizowaç? 
— Musz´ si´ zorientowaç, czy istnieje mo˝liwoÊç naprawienia wszystkiego? Sama nie mog´ si´ zoriento-

waç, mocno si´ niepokoj´, gdy o nim myÊl´. Analizowaç trzeba spokojnie, wspominajàc, porównujàc. Ja nie
mam czego wspominaç, oprócz niego. 

— A mo˝e pani z nim porozmawiaç? 
— MyÊl´, ˝e zwyk∏e s∏owa sà tu nieprzydatne. Prawdziwa mi∏oÊç nie rodzi si´ ze s∏ów. Potrzebne sà jakieÊ

dzia∏ania. Ale jakie? Mo˝e jakaÊ kobieta ma doÊwiadczenie i zna odpowiedê? 
— Nawet Promieniem nie mo˝e pani wp∏ynàç? 
– Teraz Promykiem nie mog´ go nawet dotknàç. Duch pramateƒki cz´sto jest obok niego. I ona mi nie po-

zwala. Zrozumia∏am dlaczego... 

POJMANIE 

Nadlatywa∏ Êmig∏owiec. PatrzyliÊmy wszyscy w milczeniu, jak làduje. Piloci, którzy wyszli z niego, podeszli
do naszej grupy. Oni równie˝ patrzyli na Anastazj´. Grupa dorodnych, uzbrojonych facetów, milczàc, patrzy∏a
na stojàcà przed nimi samotnà kobiet´ w znoszonej bluzce, i dla wszystkich by∏o jasne – t´ kobiet´ powinni
schwytaç. Pytanie by∏o tylko, jak to zrobiç, ˝eby wyglàda∏o to jak najbardziej przyzwoicie. Borys Moisiejewicz
po d∏ugiej pauzie odezwa∏ si´, mówiàc wprost: 

— Anastazjo, pani przedstawia dla nauki konkretnà wartoÊç. Zosta∏a ju˝ podj´ta decyzja o pani przesiedle-
niu. To jest nieodzowne równie˝ dla pani dobra. Je˝eli z powodu niezrozumienia sytuacji odmówi pani wyko-
nania tego dobrowolnie, b´dziemy zmuszeni dostarczyç panià si∏à. Pani oczywiÊcie chce, ˝eby dziecko by∏o
z panià w nowym miejscu. Prosz´ pokazaç na mapie swojà polan´ i Êmig∏owiec przywiezie pani dziecko. Póê-
niej mo˝emy te˝ schwytaç i dostarczyç niektóre zwierz´ta na nowe miejsce waszego pobytu. Powtarzam: to
wszystko jest potrzebne dla dobra pani, pani syna i innych ludzi. Przecie˝ chce pani byç po˝yteczna dla in-
nych ludzi? 

— Tak – odpowiedzia∏a spokojnie i doda∏a: – Wszystkim, co wiem, jestem gotowa podzieliç si´ z ludêmi, je-
Êli ich to zaciekawi, ale ze wszystkimi ludêmi. Nauka nie jest dost´pna od razu dla wszystkich. Najpierw jej
osiàgni´cia wykorzystywane sà przez zamkni´te grupy i cz´sto dla osobistych korzyÊci. Wi´kszoÊci przypada
to, co tym grupom jest wygodne, by zosta∏o udost´pnione. A kogo wy reprezentujecie? Czy˝ nie osobnà,
uprzywilejowanà grup´? Nie mog´ z wami jechaç. Musz´ wychowaç cz∏owieka, mojego syna. W pe∏ni mo˝na
tego dokonaç tylko tam, gdzie zosta∏a stworzona Przestrzeƒ Mi∏oÊci. Przestrzeƒ ta zosta∏a stworzona i po-
wsta∏a dzi´ki moim dalekim i bliskim rodzicom. Na razie jest maleƒka, ale w∏aÊnie poprzez nià jestem powià-
zana ze wszystkim, co istnieje we WszechÊwiecie. Ka˝dy cz∏owiek powinien stworzyç wokó∏ siebie swojà
Przestrzeƒ Mi∏oÊci, podarowaç jà swemu dziecku. Nie wolno, to przest´pstwo rodziç dzieci, nie przygotowaw-
szy dla nich Przestrzeni Mi∏oÊci. Ka˝dy cz∏owiek powinien stworzyç wokó∏ siebie ma∏à Przestrzeƒ Mi∏oÊci. Je-
Êli to zrozumie i uczyni tak ka˝dy, wówczas ca∏a Ziemia stanie si´ Êwiecàcym z Mi∏oÊci punktem we Wszech-
Êwiecie. Tak chcia∏ On i to w∏aÊnie jest przeznaczeniem Cz∏owieka, bo jedynie cz∏owiek mo˝e stworzyç coÊ ta-
kiego. 

Dwóch silnych m´˝czyzn z obstawy zasz∏o Anastazj´ od ty∏u. Nie wiadomo, z czyjego rozkazu dzia∏ali.
Szefa ochrony, czy te˝ wszystko by∏o zaplanowane wczeÊniej? Wymienili spojrzenia i jednoczeÊnie z∏apali
Anastazj´ za r´ce. Zrobili to profesjonalnie, choç z pewnà obawà. Mocno trzymali jà za r´ce niczym pojmane-
go ptaka za rozpostarte skrzyd∏a. Kr´py szef ochrony wystàpi∏ do przodu i stanà∏ obok Borysa Moisiejewicza.
Na twarzy Anastazji nie malowa∏ si´ nawet Êlad strachu. Nie patrzy∏a ju˝ na nas. Schyli∏a odrobin´ g∏ow´ ku
ziemi, jej powieki by∏y opuszczone, ukrywa∏y spojrzenie. Zacz´∏a mówiç, ju˝ nie podnoszàc oczu, ale jak
przedtem spokojnie i z dobrocià w g∏osie: 

— Nie stosujcie, prosz´, przemocy, to niebezpieczne. 
— Dla kogo? – ochryple spyta∏ szef ochrony. 

19



— Dla was. A mi te˝ b´dzie przykro. 
Borys Moisiejewicz, usi∏ujàc powstrzymaç mo˝e strach, a mo˝e zdenerwowanie, spyta∏: 
— Czy mo˝e nam pani sprawiç fizyczny ból, wykorzystujàc zdolnoÊci, których nie posiada cz∏owiek? 
— Jestem cz∏owiekiem. Cz∏owiekiem jak wszyscy, lecz zaczynam si´ niepokoiç. Niepokój mo˝e sprawiç,

˝e stanie si´ coÊ, czego si´ nie chce. 
— Co na przyk∏ad? 
— Materia... Komórki... Atomy... Jàdro atomu... Chaotycznie poruszajàce si´ czàsteczki jàdra... Wiecie

przecie˝ o nich. JeÊli wyraênie i dok∏adnie je sobie wyobraziç, zobaczyç, poznaç, wyjàç z jàdra w wyobraêni
choçby jednà chaotycznie poruszajàcà si´ czàstk´, wówczas z materià dzieje si´, dzieje si´... 

Odwróci∏a g∏ow´ w bok, odrobin´ podnios∏a powieki i zacz´∏a patrzeç na le˝àcy na ziemi kamieƒ. Kamieƒ
zaczà∏ rozpadaç si´ na oddzielne czàsteczki i szybko zamieni∏ si´ w kupk´ piasku. Nast´pnie skierowa∏a
skoncentrowane, przymru˝one spojrzenie na szefa ochrony. Z kàcika lewego ucha zacz´∏a wydostawaç si´
para. Chrzàstka ucha milimetr po milimetrze zacz´∏a znikaç i nagle stojàcy obok m∏ody ochroniarz z poblad∏à
ze strachu twarzà chwyci∏ pistolet. Zrobi∏ to mechanicznie, nie myÊlàc. Szybko skierowa∏ pistolet w stron´
Anastazji i wystrzeli∏ w nià ca∏y magazynek. 

Z pewnoÊcià u ka˝dego z nas w tym momencie myÊli mkn´∏y bardzo szybko i zasz∏o zjawisko, które zda-
rza∏o si´ ˝o∏nierzom podczas wojny. Gdy byli w ekstremalnych warunkach, widzieli lecàcy pocisk lub kul´.
I chocia˝ lecà one ze swojà zwyk∏à pr´dkoÊcià, z powodu przyspieszenia myÊli i wyostrzenia percepcji widzia-
ne sà jako lecàce powoli. 

Widzia∏em, jak jedna za drugà lecà z pistoletu w Anastazj´ kule, wystrzelone przez bladego ochroniarza.
Pierwsza kula lecàca ku g∏owie Anastazji drasn´∏a jej skroƒ. Nast´pne nie dolatywa∏y do niej, ale w locie roz-
sypywa∏y si´ w py∏ jak kamieƒ, na który wczeÊniej popatrzy∏a. 

Wszyscy staliÊmy dos∏ownie jak zamurowani. StaliÊmy i patrzyliÊmy, jak spod chustki po policzku Anasta-
zji powoli sp∏ywa stró˝ka krwi. 

Ochroniarze, trzymajàcy Anastazj´ za r´ce, na odg∏os wystrza∏ów odsun´li si´ od niej, ale ràk nie puÊcili.
Trzymali jà w ˝elaznym uÊcisku i ciàgn´li ka˝dy w swojà stron´. I nagle po ziemi wokó∏ nas zacz´∏a rozprze-
strzeniaç si´ niebieskawa poÊwiata. Schodzi∏a z góry, nasilajàc si´. Zaczarowa∏a nas swojà b∏ogoÊcià, pozba-
wiajàc mo˝liwoÊci mówienia i poruszania si´. W g∏uchej ciszy, która nasta∏a, zabrzmia∏y s∏owa Anastazji: 

— PuÊçcie, prosz´, moje r´ce. Mog´ nie zdà˝yç. 
PuÊçcie, prosz´. Lecz ochroniarze, niczym zakl´ci, wcià˝ trzymali jà w swoich ˝elaznych uÊciskach. Teraz

rozumiem, dlaczego podnosi∏a do góry r´k´ w charakterystycznym geÊcie, gdy kontaktowa∏a si´ z tobà. W ten
sposób pokazywa∏a komuÊ w górze, ˝e wszystko z nià w porzàdku i nie potrzebuje ˝adnej pomocy. Lecz tym
razem nie dali Anastazji podnieÊç do góry ràk... 

B∏´kitnawa poÊwiata wcià˝ si´ wzmaga∏a, nast´pnie coÊ jakby b∏ysn´∏o i zobaczyliÊmy to. ZobaczyliÊmy
wiszàcà nad nami, pulsujàcà b∏´kitnym Êwiat∏em ognistà kul´, przypominajàcà piorun kulisty. W jej wn´trzu,
przeplatajàc si´ mi´dzy sobà, migota∏o mnóstwo b∏yskawic. Czasami wyskakiwa∏y poza granice niebieskiej
otoczki, dotyka∏y wierzcho∏ków stojàcych w oddali drzew i kwiatów pod naszymi nogami, lecz nie robi∏y im
˝adnej krzywdy. Jeden z cienkich promieni–b∏yskawic na moment dotknà∏ tamy z kamieni i zwalonego drzewa
na strumieniu. Tama przemieni∏a si´ w ob∏oczek, który wyparowa∏. 

Z pewnoÊcià promienie, które wyskoczy∏y z niebieskiej ognistej kuli, posiada∏y si∏´ nie znanej nam energii.
Si∏à tà kierowa∏ jakiÊ umys∏.

Odnosi∏o si´ wra˝enie obecnoÊci istoty rozumnej, posiadajàcej niewyobra˝alnà si∏´. Lecz najbardziej nie-
prawdopodobne i nierzeczywiste w tej sytuacji by∏y nasze odczucia z powodu tej obecnoÊci. Nie pojawi∏ si´
w nas strach, ani nawet nieufnoÊç, lecz odwrotnie... 

Wyobraê sobie, ˝e w takiej sytuacji odczuwaliÊmy taki spokój i b∏ogoÊç, jakby obok pojawi∏o si´ coÊ bardzo
bliskie i drogie. 

Niebieska, pulsujàca kula wisia∏a nad nami w powietrzu, jakby ocenia∏a sytuacj´. Nagle zatoczy∏a ko∏o i zni-
˝y∏a si´ do nóg Anastazji. Niebieskawa poÊwiata nasili∏a si´. Dzia∏a∏a na nas niczym b∏ogostan do tego stop-
nia, ˝e nie chcia∏o si´ ruszaç, a co dopiero s∏uchaç i mówiç. 

Niebieski kulisty ob∏ok wypuÊci∏ naraz kilka ognistych b∏yskawic, które pomkn´∏y do Anastazji, zacz´∏y jej
dotykaç, g∏adziç palce jej bosych nóg. Anastazja uwolni∏a r´ce z uÊcisków znieruchomia∏ych ochroniarzy i wy-
ciàgn´∏a je w kierunku kuli. W tym momencie kula przemieÊci∏a si´ na wysokoÊç jej twarzy i ogniste b∏yskawi-
ce, które na naszych oczach roznios∏y w py∏ tam´ na strumieniu, dotyka∏y jej ràk, nie czyniàc jej krzywdy. 

Anastazja zacz´∏a rozmawiaç z kulà. Nie s∏yszeliÊmy s∏ów, lecz sàdzàc z gestów, z wyrazu twarzy, usi∏o-
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wa∏a jej coÊ wyjaÊniç czy udowodniç, przekonaç jà do czegoÊ i... nie mog∏a przekonaç. Kula w ˝aden sposób
nie odpowiada∏a jej i by∏o jasne, ˝e si´ z nià nie zgadza. To by∏o jasne równie˝ dlatego, ˝e Anastazja z coraz
wi´kszym niepokojem stara∏a si´ jà przekonaç. To pewnie ze zdenerwowania zarumieni∏y si´ jej policzki. Nie
przestajàc mówiç, zdj´∏a chustk´ z g∏owy. Z∏ocistopszeniczne pasma w∏osów przykry∏y ramiona Anastazji,
przykry∏y stru˝k´ zakrzep∏ej krwi na jej twarzy. ZobaczyliÊmy, jakie wspania∏e i doskona∏e sà jej rysy. Kula jak
ognista kometa kilka razy oblecia∏a Anastazj´, znów zamar∏a przy jej twarzy, a tysiàce cieniutkich b∏yskawic
rzuci∏y si´ ku jej w∏osom, ostro˝nie dotyka∏y ka˝dego w∏osa oddzielnie i, unoszàc, jakby je g∏aska∏y. Jeden
z promyków podniós∏ naraz ca∏y kosmyk w∏osów i ods∏oni∏ ran´ od kuli. Inny promyk powoli przeÊlizgnà∏ si´ po
Êladzie zaschni´tej krwi. Nie s∏owami, ale dzia∏aniami swoich ognistych promieni kula przypomina∏a jej o tym,
co zasz∏o, i nie zgadza∏a si´ z jej argumentami. 

Kula schowa∏a do Êrodka wszystkie swoje promienie. Anastazja opuÊci∏a g∏ow´ i zamilk∏a. Kula, obleciaw-
szy raz jeszcze wokó∏ Anastazji, unios∏a si´ do góry. Niebieskawa poÊwiata os∏ab∏a. Wraca∏ nam nasz po-
przedni stan. Gdy ju˝ wszystko by∏o jak wczeÊniej, niebieskie Êwiat∏o zacz´∏o s∏abnàç, ust´pujàc miejsca pod-
noszàcej si´ z ziemi bràzowej mgle. Ta mg∏a wype∏ni∏a ca∏à przestrzeƒ wokó∏ nas i jedynie Anastazja pozosta-
∏a w maleƒkim, niebieskim kr´gu. Kiedy bràzowa mg∏a ca∏kowicie nas otuli∏a, dane nam by∏o poznaç, czym
jest piek∏o. 

CZYM JEST PIEK¸O? 

Biblijne obrazy z wyobra˝eniami bestialskich tortur grzeszników przypiekanych na patelniach, czy nawet
najbardziej drastyczne sceny z potworami z filmów wideo, wyda∏y mi si´ naiwnymi, dzieci´cymi bajkami w po-
równaniu z tym, czego doÊwiadczy∏em. 

W przeciàgu ca∏ego swego istnienia cz∏owieczeƒstwo nie zdo∏a∏o wyobraziç sobie czy wymyÊliç niczego
podobnego. We wszystkich biblijnych scenach czy filmach grozy ludzka fantazja nie idzie dalej ni˝ pokazanie
zn´cania si´ nad cia∏em dowolnymi sposobami, ale to nic w porównaniu z prawdziwym piek∏em. 

— No, dobrze, a co mo˝e byç straszniejszego od wyszukanych cielesnych tortur? Jakim ujrzeliÊcie pie-
k∏o? 

— Gdy b∏´kitna poÊwiata tak os∏ab∏a, ˝e pozwoli∏a si´ podnieÊç z ziemi bràzowej mgle, która okry∏a nas od
stóp do g∏ów, okaza∏o si´, ˝e jesteÊmy rozdzieleni na dwie cz´Êci. 

— Jakie cz´Êci? 
— Wyobraê sobie, ˝e nagle... zaczà∏em sk∏adaç si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza cz´Êç – to moje cia∏o obcià-

gni´te przezroczystà skórà, przez którà mo˝na zobaczyç wszystkie wewn´trzne narzàdy, serce, ˝o∏àdek, jeli-
ta, krew p∏ynàcà w ˝y∏ach, a tak˝e inne organy. Druga cz´Êç – niewidoczna – sk∏ada∏a si´ z uczuç, emocji,
umys∏u, pragnieƒ, odczucia bólu i w ogóle ze wszystkiego, co jest w cz∏owieku niewidzialne. 

— Jaka to ró˝nica, czy te cz´Êci sà razem, czy osobno, je˝eli i tak w dalszym ciàgu to jesteÊ ty? Czego ta-
kiego okropnego doÊwiadczyliÊcie oprócz przezroczystej skóry? 

— Okaza∏o si´, ˝e ró˝nica jest olbrzymia. Chodzi o to, ˝e nasze cia∏a zacz´∏y funkcjonowaç samodzielnie,
niezale˝nie od umys∏u, woli, pragnieƒ, ch´ci. MogliÊmy oglàdaç dzia∏ania naszych cia∏ z boku, a uczucia i ból
pozostawa∏y w nas niewidocznych, byliÊmy przy tym pozbawieni jakiegokolwiek wp∏ywu na dzia∏ania naszych
w∏asnych cia∏. 

— Niczym bardzo pijani? 
— Pijani nie widzà siebie z boku nawet w skrajnym zamroczeniu, a myÊmy wszystko odczuwali i widzieli.

MieliÊmy niezwyk∏à jasnoÊç ÊwiadomoÊci i ostroÊç percepcji. Widzia∏em, jaka pi´kna jest trawa, kwiaty, rzeka.
S∏ysza∏em, jak Êpiewajà ptaki, szemrze êróde∏ko. Odczuwa∏em czystoÊç powietrza wko∏o i ciep∏o promieni s∏o-
necznych, lecz cia∏a... Przezroczyste cia∏a wszystkich stojàcych nagle hurmem pobieg∏y do strumienia. 

Przypomina∏o to ma∏e jeziorko, woda w nim by∏a czysta i przejrzysta, na dnie – piasek, pi´kne kamyki, p∏y-
wa∏y drobne rybki. Nasze cia∏a podbieg∏y do ma∏ego, wspania∏ego jeziorka i zacz´∏y pluskaç si´ w nim, i za∏a-
twia∏y do niego swoje potrzeby fizjologiczne. 

Woda zrobi∏a si´ m´tna i brudna, a oni jà pili. Widzia∏em, jak przez jelita mojego cia∏a wp∏ywa do ˝o∏àdka
brudna, Êmierdzàca ciecz. Ogarn´∏y mnie uczucia md∏oÊci i odrazy. I nagle obok zbiornika wodnego, pod
drzewem, pojawi∏y si´ nagie cia∏a dwóch kobiet. Ich skóra by∏a równie przezroczysta jak nasza. 

Kobiece cia∏a po∏o˝y∏y si´ na trawie pod drzewem, rozkoszujàc si´ i przeciàgajàc w promieniach s∏oƒca.
Cia∏o szefa ochrony oraz moje podbieg∏y do nich. 

“Moje” g∏aska∏o kobiece, a ono odwzajemnia∏o pieszczoty i “moje” przystàpi∏o do stosunku z ˝eƒskim. 
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Cia∏o szefa ochrony nie otrzyma∏o wzajemnoÊci i zacz´∏o gwa∏ciç kobiet´. Podbieg∏o do nas cia∏o jednego
z ochroniarzy, uderzy∏o mnie kamieniem w plecy, potem w g∏ow´. On bi∏ moje cia∏o, lecz nie ono, ale ja – ten
niewidzialny – czu∏em niewyobra˝alny, nieprawdopodobny ból. Ochroniarz Êciàgnà∏ za nogi moje cia∏o z cia∏a
kobiecego i sam zaczà∏ jà gwa∏ciç. Nasze cia∏a szybko starza∏y si´ i wiotcza∏y. Czas przyspiesza∏ wydarzenia.
Dopiero co zgwa∏cona kobieta sta∏a si´ brzemienna i przez przezroczystà skór´ widaç by∏o, jak w jej ∏onie za-
gnie˝d˝a si´ i roÊnie p∏ód. 

Cia∏o uczonego Borysa Moisiejewicza podesz∏o do brzemiennej kobiety, chwil´ uwa˝nie oglàda∏o przez
przezroczystà skór´ rosnàcy p∏ód i nagle, wsunàwszy kobiecie r´k´ do pochwy, zaczà∏ wyrywaç z niej zaro-
dek. W tym czasie cia∏o Stanis∏awa szybko znosi∏o na jednà stert´ kamienie, ∏ama∏o z wÊciek∏oÊcià niewielkie
drzewa, budujàc z tego wszystkiego, co wpad∏o mu w r´ce, jakàÊ podobnà do domku budowl´. Moje cia∏o za-
cz´∏o pomagaç mu, a potem, kiedy domek by∏ prawie skoƒczony, moje cia∏o zacz´∏o wyganiaç z domku cia∏o
Stanis∏awa, a on stawia∏ opór i nasze cia∏a zacz´∏y si´ biç. 

Ja, ten niewidzialny, odczuwa∏em silny ból, gdy on bi∏ moje cia∏o po nogach i g∏owie. Swojà bójkà przycià-
gn´liÊmy uwag´ innych cia∏ i najpierw wyrzuci∏y nas obydwóch z domu, a nast´pnie same zacz´∏y si´ o niego
biç. Moje cia∏o szybko starza∏o si´ i na moich oczach zacz´∏o si´ rozpadaç, nie mog∏o si´ wi´cej poruszaç. Le-
˝a∏o pod krzakiem, roztaczajàc woƒ przyprawiajàcà o md∏oÊci. Pojawi∏y si´ na nim robaki i czu∏em, jak pe∏zajà
po mnie, przenikajà do trzewi, zjadajàc je. Czu∏em wyraênie, jak gryzà moje wn´trznoÊci, i oczekiwa∏em osta-
tecznego rozk∏adu mego cia∏a jak zbawienia od niewyobra˝alnych m´czarni. 

I nagle z drugiej zgwa∏conej kobiety wypad∏ p∏ód i zaczà∏ rosnàç na moich oczach. Maluch wsta∏ na nó˝ki,
zrobi∏ krok, potem drugi, zachwia∏ si´ i klapnà∏ na pup´... Odczucie bólu tego upadku poczu∏em na sobie
i z przera˝eniem zrozumia∏em, ˝e jest to moje nowe cia∏o, któremu przyjdzie ˝yç poÊród odra˝ajàcych bezmó-
zgich cia∏, zapaskudzajàcych siebie i swoje otoczenie. 

Zrozumia∏em, ˝e ja – niewidzialny – nie umr´ nigdy i wiecznie b´d´ obserwowaç, i z ca∏à jaskrawoÊcià
uÊwiadamiaç sobie pod∏oÊç tego, co si´ wydarza, doÊwiadczaç fizycznego bólu i czegoÊ znacznie straszniej-
szego. 

Z innymi cia∏ami dzia∏o si´ tak samo. Starza∏y si´, rozk∏ada∏y i rodzi∏y na nowo, i po ka˝dym nowym naro-
dzeniu nasze cia∏a tylko zamienia∏y si´ rolami. 

Dooko∏a prawie wcale nie by∏o ju˝ roÊlinnoÊci. Na jej miejscu powsta∏y szkaradne budowle. Czysta wcze-
Êniej woda zamieni∏a si´ w Êmierdzàce bajoro... 

Aleksander zmilk∏. To, co powiedzia∏, równie˝ we mnie wzbudzi∏o obrzydzenie, ale nie wspó∏czucie. Powie-
dzia∏em: 

— OczywiÊcie by∏ pan w okropnej sytuacji, ale to si´ wam nale˝a∏o, pod∏ym. Po co si´ uczepiliÊcie Anasta-
zji? Mieszka jak pustelnica w tajdze, z nikim nie zadziera, powierzchni lokalowej nie domaga si´, emerytury
ani ˝adnych zasi∏ków nie potrzebuje, wi´c po co si´ do niej pchacie? 

Pozornie Aleksander nie obrazi∏ si´ wcale na te s∏owa. Westchnà∏ tylko i odpowiedzia∏: 
— Powiedzia∏ pan: “by∏em w sytuacji”... Chodzi o to... To nie do uwierzenia. Chodzi o to, ˝e ja nie wysze-

d∏em z tego do koƒca... MyÊl´, ˝e pozostali z naszej grupy te˝ nie do koƒca z tego wyszli. 
— Co to znaczy – nie do koƒca? Pan przecie˝ siedzi teraz spokojnie i grzebie w ognisku patykiem. 
— Tak, oczywiÊcie, siedz´, grzebi´, ale jasnoÊç ÊwiadomoÊci... UÊwiadomienie sobie czegoÊ strasznego

pozosta∏o. Jest we mnie. Ono mnie napawa l´kiem. Ten koszmar nie tkwi w przesz∏oÊci – on dzieje si´ z nami
dziÊ, teraz, dzieje si´ z nami wszystkimi. 

— Mo˝e z tobà coÊ si´ dzieje, ale ze mnà i z innymi wszystko w porzàdku. 
— Czy nie wydaje ci si´, W∏adimirze, ˝e sytuacja, w której byliÊmy, kropla w kropl´ jest identycznà kopià te-

go, co robi ludzkoÊç dzisiaj? Zosta∏o nam pokazane w przyspieszonym tempie i w miniaturze odzwierciedlenie
naszych dzisiejszych zachowaƒ. 

— Nie wydaje mi si´. Nie mamy przecie˝ przezroczystej skóry i nasze cia∏a sà nam podleg∏e. 
— Mo˝liwe, ˝e ktoÊ nam chce tego oszcz´dziç, nie pozwala uÊwiadomiç sobie, zobaczyç w ca∏oÊci, co

sp∏odziliÊmy i robimy to nadal. Przecie˝ je˝eli uÊwiadomimy sobie... Zobaczymy swoje ˝ycie z boku... Zoba-
czymy je bez ˝adnej przes∏ony fa∏szywych teorii, dogmatów usprawiedliwiajàcych naszà wczorajszà i dzisiej-
szà rzeczywistoÊç – nie wytrzymamy tego, zwariujemy. Oszalejemy. 

Pozornie staramy si´ wyglàdaç na pouk∏adanych, a czynione z∏o usi∏ujemy usprawiedliwiaç w∏asnà s∏abo-
Êcià. Nie powstrzyma∏em si´ przed pokusà, zapali∏em, wypi∏em, zabi∏em, rozp´ta∏em wojn´ w obronie jakichÊ
tam idea∏ów, pod∏o˝y∏em bomb´, wysadzi∏em coÊ w powietrze. 

JesteÊmy s∏abi. Za takich si´ uwa˝amy. Sà si∏y wy˝sze i to one wszystko mogà, o wszystkim decydujà.
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A my?... W∏aÊnie my, chowajàc si´ za podobnymi dogmatami, mo˝emy tworzyç, co tylko chcemy, dowolnà
pod∏oÊç. 

I tworzymy pod∏oÊci. To w∏aÊnie my tworzymy, ka˝dy z nas, tyle ˝e ka˝dy inaczej usprawiedliwia si´ przed
sobà. Teraz jest dla mnie ca∏kowicie jasne, ˝e póki moja ÊwiadomoÊç nie straci ca∏kowitej zdolnoÊci kierowa-
nia moim cia∏em, tylko ja – ja osobiÊcie powinienem odpowiadaç za wszystko, co robi´. Anastazja ma racj´,
gdy mówi: “Póki cz∏owiek i jest w ciele...”. 

— Nie zas∏aniaj si´ Anastazjà. Te˝ mi „jarzàcy” si´ znalaz∏. Ma racj´! – mówisz, a sami o ma∏o jej nie
uÊmierciliÊcie. Szkoda, ˝e nic wi´kszego wam nie pokaza∏a, ˝eby wam wszystkim klepki z g∏owy powypada∏y. 

Coraz bardziej rozpala∏a si´ we mnie z∏oÊç na t´ ekip´ naukowców, a poniewa˝ Aleksander by∏ pod r´kà,
wy∏adowywa∏em si´ na nim. 

— Spójrz na siebie – odpowiedzia∏ Aleksander – czy to nie dzi´ki tobie uda∏o si´ nam znaleêç Anastazj´?
Czy to tylko my? Co ty sobie myÊlisz, ˝e podobne próby si´ nie powtarzajà? 

Co ci przysz∏o do g∏owy, ˝eby bez ˝adnych zmian ujawniaç nazw´ statku, którym p∏ynà∏eÊ, i do tego jesz-
cze nazwisko kapitana? A to ci dopiero dokumentalista od siedmiu boleÊci. Mog∏eÊ przecie˝ zmieniç nazw´
rzeki, ale nie skojarzy∏eÊ, nie wpad∏eÊ na to w por´. Nie wymagaj, wi´c od innych trzeêwego umys∏u. Swoje
dosta∏em i przez ca∏e ˝ycie b´d´ zastanawia∏ si´ nad tym koszmarem. 

— Jak skoƒczy∏ si´ ten koszmar? Jak si´ z niego wydostaliÊcie? 
— Sami nigdy byÊmy nie zdo∏ali wyrwaç si´ stamtàd. Ten piekielny stan przeznaczony by∏ dla nas na

wiecznoÊç. Takie odczucie zresztà mieli wszyscy. 
Pomi´dzy naszymi rozk∏adajàcymi si´, lecz wcià˝ funkcjonujàcymi cia∏ami pojawi∏a si´ Anastazja. Jej skóra

nie by∏a przezroczysta; tak jak wczeÊniej, mia∏a na sobie znoszonà bluzk´ i d∏ugà spódnic´. Zacz´∏a coÊ mó-
wiç naszym cia∏om, lecz one nie s∏ucha∏y. Jak zaprogramowane, umierajàc i rodzàc si´ na nowo, powtarza∏y
wszystko, zamieniajàc si´ jedynie rolami. 

Wtedy Anastazja zacz´∏a szybko sprzàtaç Êmieci ko∏o jednej ze wzniesionych przez nasze cia∏a budowli.
R´koma szybko zgarn´∏a na stert´ rozrzucone kamienie i chrust, zry∏a lekko ziemi´ patykiem, dotkn´∏a i wzru-
szy∏a d∏oƒmi zdeptanà traw´ i zacz´∏y podnosiç si´ zielone êdêb∏a. Nie wszystkie, ale te, które jeszcze da∏y
rad´. Anastazja troskliwie wyprostowa∏a nad∏amany pieƒ ma∏ego, wysokiego na metr drzewka. Rozrobi∏a
w r´kach wilgotnà ziemi´, posmarowa∏a nad∏amane miejsce i, Êcisnàwszy, chwil´ trzyma∏a w d∏oniach. Na-
st´pnie ostro˝nie puÊci∏a i pieƒ drzewa by∏ prosty. 

Anastazja sprawnie wykonywa∏a swoje zaj´cia. Na zdeptanej przez cia∏a ziemi, która sta∏a si´ prawie ogo-
∏ocona z roÊlinnoÊci, powi´ksza∏a si´ stworzona przez nià ma∏a oaza. Do oazy wbieg∏o cia∏o Borysa Moisieje-
wicza, wskoczy∏o na traw´, Wytarza∏o si´ w niej, podskoczy∏o i uciek∏o. Za jakiÊ czas wróci∏o z cia∏em jednego
z ochroniarzy. We dwóch wyrwali to ma∏e drzewko i zacz´li znosiç na zielonà traw´ kamienie i ˝erdzie, budo-
waç z nich kolejnà szkaradnà budowl´. 

Anastazja usi∏owa∏a coÊ im powiedzieç, lecz zobaczywszy, ˝e nie zwracajà na nià uwagi, zamilk∏a. Przez
chwil´ sta∏a niezdecydowanie, opuÊci∏a r´ce, pad∏a na kolana, schowa∏a twarz w d∏onie, w∏osy na jej ramio-
nach dr˝a∏y. Anastazja p∏aka∏a. P∏aka∏a jak dziecko. 

Prawie natychmiast znów pojawi∏a si´ ledwo zauwa˝alna b∏´kitnawa poÊwiata, która zap´dzi∏a do ziemi
bràzowe opary naszego piek∏a. Nasze cia∏a po∏àczy∏y si´ z niewidzialnym “Ja”. Tylko nadal nie mogliÊmy si´
poruszaç, lecz ju˝ nie ze strachu, ale od b∏ogostanu spowodowanego niebieskim Êwiat∏em. Na niebie nad na-
mi, kreÊlàc ko∏a, znów Êwieci∏a ognista kula. 

Anastazja wyciàgn´∏a do niej r´ce i kula w mgnieniu oka znalaz∏a si´ metr od jej twarzy. Anastazja rozma-
wia∏a z nià i tym razem da∏o si´ s∏yszeç rozmow´: 

— Dzi´kuj´ ci. JesteÊ dobra. Dzi´kuj´ ci za mi∏osierdzie i mi∏oÊç. Ludzie zrozumiejà, z pewnoÊcià wszystko
zrozumiejà, poczujà sercem. Nigdy ju˝ nie zabieraj z Ziemi niebieskiego Êwiat∏a, Êwiat∏a swojej mi∏oÊci. 

Anastazja uÊmiechn´∏a si´. Po jej policzku sp∏yn´∏a ∏za. Z niebieskiej otoczki kuli wyskoczy∏y ogniste b∏y-
skawice-pioruny w stron´ twarzy Anastazji, które zr´cznie i ostro˝nie zdj´∏y b∏yszczàcà w s∏oƒcu ∏ezk´ i tro-
skliwie, niczym klejnot, umieÊci∏y we wn´trzu kuli. Kula zadr˝a∏a, zatoczy∏a wokó∏ Anastazji ko∏o, opad∏a do jej
nóg na ziemi´, unios∏a si´ do góry i rozp∏yn´∏a na niebosk∏onie, przywracajàc to miejsce do stanu pierwotne-
go. StaliÊmy tam, gdzie na poczàtku. Âwieci∏o s∏oƒce, jak wczeÊniej p∏yn´∏a rzeczka, widnia∏ w oddali las, jak
wczeÊniej sta∏a przed nami Anastazja. Milczàc, spoglàdaliÊmy wokó∏ i cieszy∏em si´, widzàc to wszystko. My-
Êl´, ˝e inni te˝ odczuwali radoÊç. MilczeliÊmy, byç mo˝e b´dàc jeszcze w szoku po tym, co prze˝yliÊmy, i tak-
˝e z powodu pi´kna, które zobaczyliÊmy doko∏a. 

Aleksander zamilk∏ i pogrà˝y∏ si´ w myÊlach. 
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Chcia∏em dalej rozmawiaç: 
— Aleksander, pos∏uchaj, mo˝e nic z tego, co mi opowiedzia∏eÊ, w rzeczywistoÊci si´ z wami nie zdarzy∏o?

Czyta∏em, ˝e wielu pustelników posiada zdolnoÊç hipnotyzowania. Mo˝e ona was wszystkich zahipnotyzowa-
∏a i pokaza∏a iluzj´? 

— Hipnoza, mówisz... Widzia∏eÊ siwizn´ w moich w∏osach? 
— Widzia∏em. – To od tego w∏osy mi posiwia∏y. 
— Przestraszy∏eÊ si´, b´dàc w hipnozie, i osiwia∏eÊ. 
— Za∏ó˝my, ˝e to by∏a hipnoza, to wtedy trzeba by∏oby wyt∏umaczyç inne zagadki. 
— Co? 
— Tam´ z kamieni i drzew na potoku. Tama na potoku znik∏a, potok p∏ynà∏ swobodnie. Tama na potoku

by∏a przed naszà wizjà. Wszyscy jà widzieli. 
— Tak... wi´c o to chodzi... 
— Poza tym wa˝niejsze od tego, co si´ z nami tak naprawd´ dzia∏o, jest coÊ innego. Nie potrafi´ byç taki

jak wczeÊniej, nie wiem, jak dalej mam ˝yç, czego i gdzie si´ uczyç. Wróciwszy do domu, spali∏em wiele ksià-
˝ek ró˝nych m´drców, nauczycieli z ró˝nych stron Êwiata, a mia∏em bardzo bogatà bibliotek´. 

— Niepotrzebnie to zrobi∏eÊ. Lepiej by∏o sprzedaç, gdy przesta∏y ci byç potrzebne. 
— Nie mog∏em sprzedaç. Nawet nie przysz∏o mi to do g∏owy. Teraz z m´drcami, nauczycielami mam w∏a-

sne porachunki. 
— Jak myÊlisz, Aleksander, czy to nie jest niebezpieczne przebywaç z Anastazjà? Mo˝e ona faktycznie

jest jakàÊ anomalià? Niektórzy piszà w listach, ˝e jest kosmitkà. JeÊli tak jest, to kontaktowanie si´ z nià jest
niebezpieczne, bo nie wiadomo, jakie “oni” majà zamiary. 

— Ja akurat jestem przekonany, ˝e jest dok∏adnie odwrotnie. Ona tak dobrze czuje, kocha Ziemi´ i wszyst-
ko, co na niej ˝yje i roÊnie, ˝e w porównaniu z nià to my wyglàdamy na kosmicznych przyb∏´dów. 

— Wi´c kim jest? Czy uczeni mogà to jednoznacznie stwierdziç? Dlaczego posiada taki ogromny zasób in-
formacji i jak si´ jej to mieÊci w g∏owie? Skàd ma takie niepoj´te zdolnoÊci? Skàd Promieƒ? 

— MyÊl´, ˝e trzeba uwierzyç jej s∏owom: “Jestem cz∏owiekiem, kobietà”. Przypuszczam, ˝e nie trzyma
w g∏owie ˝adnych informacji. Najpr´dzej to czystoÊç jej intencji pozwala korzystaç jej z kosmicznej bazy da-
nych. Tak˝e jej zdolnoÊci pochodzà ze swobodnego dost´pu do informacji. 

WszechÊwiat kochajà, a nas si´ obawia i z tego powodu nie ujawnia si´ przed nami. Nasza myÊl, myÊl
wspó∏czesnego cz∏owieka wychowanego przez spo∏eczeƒstwo, jest ograniczona przez stereotypy i uwarunko-
wania. 

U niej jest w pe∏ni wolna. Choç trudno w to uwierzyç, rozwiàzanie tej tajemnicy mo˝e tkwiç w tym, ˝e jest
cz∏owiekiem... OczywiÊcie ona mo˝e robiç nieprawdopodobne cuda, sam si´ o tym przekona∏em. Podczas na-
szej wizyty mia∏o miejsce jeszcze inne wydarzenie, którego inaczej ni˝ cudem nie da si´ nazwaç. Jest jeszcze
bardziej zagadkowe ni˝ to, co dzia∏o si´ z naszà grupà. Ma du˝o wi´ksze znaczenie! 

Ostatnie s∏owa Aleksander wypowiedzia∏ z jakimÊ niepokojem. Wsta∏ i odszed∏ od ogniska. W Êwietle migo-
càcych gwiazd i s∏abym Êwietle przygasajàcego ogniska widoczna by∏a sylwetka spacerujàcego w t´ i z po-
wrotem m∏odego Sybiraka. Dociera∏y do mnie krótkie, niespokojne frazy. Aleksander mówi∏ coÊ tam niezrozu-
mia∏ego o nauce, o psychologach, jakichÊ naukach. Znudzi∏o mi si´ siedzenie i s∏uchanie oderwanych, a wi´c
niezrozumia∏ych fraz. Chcia∏em jak najszybciej si´ dowiedzieç, co takiego wa˝nego stworzy∏a na jego oczach
Anastazja. 

Próbowa∏em go uspokoiç: 
— Aleksander, uspokój si´, usiàdê. Powiedz szybko, co takiego wa˝nego sta∏o si´ na twoich oczach? 
Aleksander znów usiad∏ przy ognisku, dorzuci∏ suchych ga∏´zi. Widaç by∏o, ˝e nie do koƒca si´ uspokoi∏.

Zapewne ze zdenerwowania tak energicznie poruszy∏ ˝arzàce si´ w´gle, ˝e iskry posypa∏y si´ na mnie i na
niego. A˝ zmusi∏y nas, byÊmy odskoczyli od ogniska. Gdy wszystko si´ uspokoi∏o, us∏ysza∏em jego opowieÊç:

— Mniej wi´cej w ciàgu dwudziestu minut Anastazja na naszych oczach zmieni∏a fizyczny stan ma∏ej, wiej-
skiej dziewczynki. Zmieni∏a na naszych oczach. I na dodatek w tym czasie równie˝ zmieni∏a jej los i los jej ma-
my. Wp∏yn´∏a tak˝e na zewn´trzny wyglàd tej zaniedbanej wsi. I to wszystko w przeciàgu dwudziestu minut.
Najwa˝niejsze, w jaki sposób to zrobi∏a! Niewiarygodnie prosto!... Ona... 

I jak po tym wszystkim wierzyç w horoskopy... Widzia∏em... Dlatego w∏aÊnie spali∏em ksià˝ki z màdrymi de-
liberacjami i rozmaitymi “duchowymi lamentami”. 

— Widzisz, przecie˝ sam mówisz, ˝e tworzy nieludzkie cuda, mistyczne, prze∏amuje horoskopy. Wszak sa-
ma je tworzy, a chce uchodziç za normalnego cz∏owieka. Przynajmniej mog∏aby spróbowaç upodobniç si´ do
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normalnego cz∏owieka, a ona nie. 
Te˝ jej to mówi∏em: zachowuj si´ jak wszyscy, wtedy wszystko b´dzie normalnie, ale ona widaç nie mo˝e

byç podobna do wszystkich. Szkoda... Z jednej strony to pi´kna, dobra kobieta, màdra, mo˝e leczyç ludzi,
urodzi∏a mi syna... A ˝yç z nià, jak z ka˝dà innà, nie jest mo˝liwe. Nawet nie mog´ sobie wyobraziç, jak po tym
wszystkim, co powiedzia∏a, ktokolwiek móg∏by si´ z nià przespaç. Nikt nie zdo∏a. Wszystkim potrzebne sà pro-
ste kobiety, nie takie przemàdrza∏e. Ona ze swoim mistycyzmem sama jest sobie winna. 

— Zaczekaj, W∏adimirze. CoÊ ci zaraz opowiem... PrzemyÊl dok∏adnie to, co powiem. To jest nie do uwie-
rzenia, ale spróbuj zrozumieç. Ka˝dy powinien to zrozumieç! Wszyscy! Mo˝e wszyscy razem zdo∏amy to po-
jàç. Mo˝e... 

Rozumiesz, Anastazja dokona∏a nieprawdopodobnego cudu z dziewczynkà, ale nie korzysta∏a przy tym
z ˝adnej mistyki, ˝adnych specyfików, ˝adnej wró˝by, ˝adnych szamaƒskich rytua∏ów. 

Ta Anastazja, och, pomyÊl tylko, dokona∏a cudu, wykorzystujàc do tego wy∏àcznie proste, znane wszystkim
ludzkie s∏owa. Proste, zwyczajne s∏owa, tyle ˝e u˝yte i brzmiàce w odpowiednim czasie i miejscu. 

Gdyby psycholodzy przeanalizowali jej dialog z tà wiejskà dziewczynkà, mogliby zrozumieç, na ile to za-
dzia∏a∏o w psychologiczny sposób. Ka˝da osoba, która by je wymówi∏a, mog∏aby osiàgnàç podobny efekt. Tyl-
ko ˝eby w∏aÊnie takie, a nie inne s∏owa przysz∏y w odpowiedniej chwili do g∏owy, potrzebna jest ta szczeroÊç
i czystoÊç intencji, o których mówi Anastazja. 

— A czy nie mo˝na po prostu nauczyç si´ tych s∏ów? 
— Znamy je od dawna. Chodzi o coÊ innego. Pytanie, co kryje si´ za ka˝dym tym s∏owem? 
– Mówisz niezrozumiale. Lepiej opowiedz, co si´ wydarzy∏o? Jakimi s∏owami mo˝na zmieniç fizyczny stan

organizmu i los cz∏owieka? 
— Tak. OczywiÊcie, musz´ to opowiedzieç. No, wi´c s∏uchaj. 

S¸OWA ZMIENIAJÑCE LOS 

Nasza grupa dochodzi∏a do siebie po wszystkim, co zasz∏o. Nikt z nikim nie rozmawia∏. StaliÊmy na swoich
miejscach i dopiero po jakimÊ czasie zacz´liÊmy rozglàdaç si´ na boki, odbierajàc rzeczywistoÊç jakby ina-
czej, odczuwajàc jà jakby po raz pierwszy. I wówczas zobaczyliÊmy, jak od strony wiejskich domów prze-
mieszcza si´ w naszym kierunku grupa ich mieszkaƒców. Miejscowych by∏o ma∏o, jakieÊ dwanaÊcie osób, ot
i ca∏a ludnoÊç zapomnianej szeÊciodomowej tajgowej wioski, sami starcy. Byli te˝ wÊród nich ca∏kiem zniedo-
∏´˝niali. Jedna starucha, zgi´ta wpó∏, podpiera∏a si´ laskà, kula∏a, ale sz∏a. Ten, kto móg∏ iÊç bez laski, trzyma∏
w r´kach ró˝ne narz´dzia: koromys∏o, wios∏o. By∏o oczywiste, ˝e idà broniç Anastazji. Starzy i niedo∏´˝ni szli
przeciw m∏odym, zdrowym i uzbrojonym ch∏opom. Szli bez strachu, z twardym postanowieniem: stanàç
w obronie Anastazji, kimkolwiek by ci napastnicy si´ okazali. 

Ich zdecydowanie napawa∏o l´kiem. Gdy podeszli do nas, idàcy na przedzie starzec w gumiakach, z wio-
s∏em w d∏oniach, zatrzyma∏ si´. Grupa za nim równie˝ stan´∏a. Potraktowali nas jak powietrze. Starzec sta-
tecznie pog∏adzi∏ brod´ i, patrzàc na Anastazj´, dostojnie i z godnoÊcià powiedzia∏: 

— ˚yczymy ci dobrego zdrowia, Anastazjuszko, od nas wszystkich. 
— Dzieƒ dobry, dobrzy ludzie – odpowiedzia∏a Anastazja, przycisnàwszy d∏oƒ do piersi i uk∏oniwszy si´

starcom. 
— Woda w rzece cosik wczeÊnie opada – kontynuowa∏ starzec lato –  cosik niedeszczowe. 
— Niedeszczowe – potwierdzi∏a Anastazja –lecz spadnie jeszcze deszcz i przybierze rzeka, nabierze swo-

jej poprzedniej si∏y. 
Gdy tak rozprawiali, z grupy starców wysz∏a drobna, blado˝ó∏ta dziewczyneczka, lat szeÊç. By∏a ubrana

w starà kurtk´, przerobionà z jakiegoÊ wi´kszego palta. Na cienkich nó˝kach mia∏a cerowane rajstopy i bar-
dzo stare buciki. 

Póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e nazywa∏a si´ Aniuta. Chorowità, z wrodzonà wadà serca, przywioz∏a jà, pó∏-
rocznà, z miasta matka. Zostawi∏a starcom i ju˝ si´ ani razu nie pojawi∏a. Mówià, ˝e pracuje jako malarz na
budowie. Aniutka podesz∏a do Anastazji i, szarpiàc jà za skraj spódnicy, powiedzia∏a: 

— Nachyl si´, ciociu Anastazjo. Schyl si´. 
Anastazja popatrzy∏a na dziewczynk´ i przykucn´∏a. Dziewczynka szybko zdj´∏a z g∏owy stareƒkà, bia∏à

chusteczk´. PoÊlini∏a ràbek i zacz´∏a ostro˝nie wycieraç zakrzep∏à ju˝ krew na skroni Anastazji. 
Dziewczynka stara∏a si´ zetrzeç krew, mówiàc przy tym: 
— Ciàgle nie przychodzisz, ciociu, posiedzieç na swoim pniu, na brzegu. Dziadek mówi∏, ˝e kiedyÊ cz´Êciej
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przychodzi∏aÊ. A teraz nie przychodzisz. Dziadek pokazywa∏ mi pieƒ, na którym kiedyÊ siadywa∏aÊ, cioteczko.
Dziadek pokaza∏ mi i zacz´∏am sama przychodziç i siadaç na tym pniu. Siedzia∏am sama i czeka∏am, kiedy
przyjdziesz. Bardzo chcia∏am popatrzeç na ciebie. Mam dla ciebie tajemnic´. A ty nie przychodzi∏aÊ na brzeg
do swojego pnia, ˝eby na nim posiedzieç, na rzek´ popatrzeç. Mo˝e dlatego, ˝e pieƒ ca∏kiem ju˝ stary? Tak
prosi∏am dziadka, tak prosi∏am i dziadek przyniós∏ nowy pieƒ. Zobacz, le˝y obok starego. 

Dziewczynka wzi´∏a Anastazj´ za r´k´ i zacz´∏a ciàgnàç jà ku le˝àcemu pniu. 
— Chodêmy, chodêmy, ciociu Anastazjo, posiedzimy na nowym pniu. Dziadek wyciosa∏ toporem na nim

dwa siedziska. To ja go uprosi∏am, ˝ebyÊmy razem mog∏y siedzieç, jak przyjdziesz. 
Anastazja natychmiast spe∏ni∏a proÊb´ dziewczynki i usiad∏y na pniu. 
JakiÊ czas siedzia∏y w milczeniu, nie zwracajàc uwagi na nikogo. Jakby nikogo wko∏o nie by∏o. Wszyscy

stali w milczeniu, ani drgnàwszy. 
— Babcia mi o tobie du˝o opowiada∏a, cioteczko Anastazjo. A kiedy babcia umar∏a, zacz´∏am prosiç o to

dziadka. On te˝ mi o tobie opowiada∏. Gdy dziadek opowiada, wtedy myÊl´ o tej mojej tajemnicy dla ciebie.
Dziadek opowiada∏, ˝e gdy by∏am ma∏a, to moje serduszko by∏o liche. Nierówno tyka∏o. Jednego razu zacz´∏o
ca∏kiem nierówno tykaç. Wtedy przywieêli ∏ódkà cioci´ lekark´. Ciocia lekarka powiedzia∏a: “Nie mo˝na nic
zrobiç z takim z∏ym serduszkiem, ono nikogo si´ nie pos∏ucha. Nied∏ugo ca∏kiem umrze”. 

Dziadek opowiedzia∏ mi, jak ty, ciociu, te˝ wtedy siedzia∏aÊ na swoim starym pniu i patrzy∏aÊ na rzek´. Po-
tem wsta∏aÊ i wesz∏aÊ do naszej izby. Wzi´∏aÊ mnie na r´ce, po∏o˝y∏aÊ na trawie, na podwórku i po∏o˝y∏aÊ si´
obok mnie, k∏adàc r´k´ na mojà pierÊ. O, tu po∏o˝y∏aÊ, gdzie s∏ychaç, jak serduszko tyka. O tu – dziewczynka
przycisn´∏a swojà r´k´ do lewej piersi. – Dziadek mówi∏, ˝e ty te˝ le˝a∏aÊ ze mnà jak bez ˝ycia, bo twoje ser-
duszko zacz´∏o tykaç tak cichutko jak moje. Potem zacz´∏o tykaç coraz szybciej i moje za sobà wezwa∏o. Mo-
je pos∏ucha∏o si´ twego i razem zacz´∏y tykaç, jak nale˝y. Dziadek mi tak opowiada∏. Czy dobrze opowiada∏?
Dobrze, ciotuniu Anastazjo? 

— Tak, Aneczko. Dziadek dobrze ci mówi∏. Teraz twoje serduszko zawsze ju˝ b´dzie dobre. 
— Twoje serduszko zawo∏a∏o i moje pos∏ucha∏o? Pos∏ucha∏o, prawda? – Tak, Aneczko, pos∏ucha∏o. 
— Teraz powiem ci mojà tajemnic´, cioteczko. To bardzo, bardzo wa˝na tajemnica. 
— Opowiedz mi swojà wa˝nà tajemnic´, Aneczko. 
Aniutka wsta∏a z pnia, stan´∏a naprzeciw Anastazji, przycisn´∏a chudziutkie ràczki do piersi. I nagle... Nagle

malutka Aniutka upad∏a na kolana przed Anastazjà i da∏ si´ s∏yszeç jej st∏umiony z napi´cia, dziecinny g∏osik: 
— Ciociu Anastazjo, droga ciociu, poproÊ swoje serduszko! PoproÊ! Niech twoje serce przywo∏a serce mo-

jej mamusi. Niech mamusia przyjedzie do mnie. Tylko na jeden dzieƒ. Do mnie. To moja tajemnica. Niech
twoje serduszko... mamine serduszko... serdu...

Aniutka zakrztusi∏a si´ z wra˝enia, nie odrywajàc wzroku od Anastazji. Zmru˝one spojrzenie Anastazji
uciek∏o gdzieÊ daleko, poza malutkà, kl´czàcà dziewczynk´. Potem ponownie spojrza∏a na nià i spokojnie od-
powiedzia∏a, stwierdzajàc ten okropny dla dziecka fakt. Mówi∏a jak do doros∏ej osoby: 

— Aneczko, moje serce nie mo˝e przywo∏aç twojej mamy. Twoja mama jest teraz daleko w mieÊcie. Pró-
bowa∏a znaleêç szcz´Êcie, ale go nie znalaz∏a. Nie ma swojego domu, nie ma pieni´dzy na prezenty dla cie-
bie, a bez prezentów nie chce przyje˝d˝aç. Ci´˝ko jej w mieÊcie, lecz je˝eli kiedykolwiek do was przyjedzie,
b´dzie jej jeszcze ci´˝ej. Spotkanie z tobà b´dzie dla niej torturà pe∏nà goryczy i udr´ki. B´dzie jej jeszcze
trudniej, gdy zobaczy ci´ schorowanà, êle ubranà. Zobaczy, jak walà si´ domy w waszej wsi, jaki zniszczony
i brudny jest dom, w którym mieszkasz. Twojej mamie b´dzie jeszcze ci´˝ej dlatego, ˝e ju˝ nie wierzy w to, ˝e
mo˝e coÊ dobrego dla ciebie zrobiç. Nie wierzy. Uwa˝a, ˝e wszystkiego ju˝ doÊwiadczy∏a i taki widaç los jej
pisany. Ona podda∏a si´ wymyÊlonej przez siebie sytuacji bez wyjÊcia. 

Ma∏a Aniutka s∏ucha∏a strasznej prawdy i jej drobniutkie cia∏o dr˝a∏o. 
Zdawa∏o si´, ˝e to nieludzkie: mówiç coÊ tak okropnego ma∏emu dziecku. Wydawa∏o si´, ˝e bardziej na

miejscu i potrzebniejsze jest k∏amstwo. Pog∏adziç nieszcz´Êliwà dziewczynk´ po g∏owie, obiecaç, ˝e mama
wkrótce przyjedzie. Obiecaç szcz´Êliwe spotkanie. Jednak Anastazja dzia∏a∏a inaczej. Wyjawi∏a bezbronnemu
dziecku ca∏à gorzkà prawd´. Potem patrzy∏a chwil´, jak wibruje jej cia∏o, i znów powiedzia∏a: 

— Wiem, Aneczko, ˝e kochasz swojà mam´. 
— Ko... kocham. Kocham mojà mamusi´... nawet nieszcz´Êliwà odpowiedzia∏a swoim dzieci´cym g∏osi-

kiem, ledwie si´ powstrzymujàc od szlochu. 
— Uczyƒ swojà mam´ szcz´Êliwà. Tylko ty jedna jedyna na ca∏ym Êwiecie mo˝esz sprawiç, ˝e b´dzie

szcz´Êliwa. To bardzo proste. Bàdê zdrowa i silna, ucz si´ Êpiewaç. B´dziesz piosenkarkà. Twój wspania∏y
i czysty g∏os b´dzie Êpiewa∏ razem z twojà Duszà. Twoja mama mo˝e si´ z tobà spotkaç za dwadzieÊcia lat
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i b´dzie szcz´Êliwa, zobaczywszy ci´. Ale twoja mama mo˝e przyjechaç do ciebie te˝ przysz∏ego lata. Do te-
go czasu powinnaÊ ju˝ byç zdrowa i silna. Do jej przyjazdu. Sama przygotuj prezenty dla swojej mamy. Poka˝
jej swojà si∏´ i pi´kno, a uczynisz swojà mam´ szcz´Êliwà i wasze spotkanie b´dzie szcz´Êliwe. 

— Ale ja nigdy nie dam rady byç zdrowa i silna. 
— Dlaczego? 
— Ciocia lekarka... ona ma bia∏y fartuch. Ciocia lekarka mówi∏a babci. S∏ysza∏am, jak mówi∏a: “Dziewczyn-

ka zawsze b´dzie wàt∏a, bo by∏a sztucznie karmiona”. Mama nie mog∏a mnie mleczkiem ze swojej piersi kar-
miç, bo nie by∏o mleczka w jej piersi. Widzia∏am, jak przyje˝d˝a∏a jedna ciocia do wsi z maleƒkim dzieckiem.
Chodzi∏am do ich domu. Bardzo chcia∏am zobaczyç, jak z cycuszków maminych maleƒkie dzieci mleczko pijà.
Stara∏am si´ siedzieç bardzo cicho, ale zawsze mnie wyganiali. Ciocia–mama mówi∏a: “Co ona tak patrzy, ˝e
nawet okiem nie mrugnie?”. Ba∏am si´ oczami mrugaç, ˝eby niczego nie straciç.

— Jak myÊlisz, Aneczko, czy ciocia lekarka nie pomyli∏a si´, mówiàc, ˝e nigdy nie b´dziesz zdrowa i silna? 
— Jak mo˝e si´ myliç? Przecie˝ chodzi w bia∏ym fartuchu. Wszyscy si´ jej s∏uchajà – dziadkowie i babcie.

Ona wie wszystko. I wie, ˝e by∏am sztucznie karmiona. 
— A po co chodzi∏aÊ patrzeç, jak karmi si´ dziecko piersià? 
— MyÊla∏am sobie, ˝e popatrz´, jak dzieciàtku dobrze, gdy je z mamusinej dydulki. Zobacz´, jak mu do-

brze, i mi te˝ b´dzie lepiej. 
— B´dzie. ci lepiej, Aneczko. B´dziesz zdrowa i silna – spokojnie i z przekonaniem powiedzia∏a Anastazja.

Powiedziawszy to, powoli zacz´∏a rozpinaç guziki swojej bluzki i obna˝y∏a pierÊ. 
Jak zaczarowana i oniemia∏a z zaskoczenia patrzy∏a Aneczka na obna˝onà pierÊ Anastazji. Na koniusz-

kach sutków pojawi∏y si´ maleƒkie kropelki mleka.
— Mleczko... Mamine mleczko! Ciotuniu Anastazjo, ty te˝ karmisz malutkie dziecko? JesteÊ mamà? 
— Karmi´ tym mleczkiem swojego ma∏ego synka. 

Kropelki pokarmu robi∏y si´ coraz wi´ksze. Jedna kropla zadrga∏a od podmuchu wiatru i oderwa∏a si´... 
Wàt∏e cia∏o Aniutki b∏yskawicznie i spr´˝yÊcie rzuci∏o si´ w Êlad za tà kroplà. I ona... Wyobraê sobie, ta wà-

t∏a i chorowita Aniutka zr´cznie z∏apa∏a kropl´. Upadajàc, Aniutka schwyci∏a w wyciàgni´te d∏onie maleƒkà
kropl´ mleka. Z∏apa∏a tu˝ nad samà ziemià. Ukl´k∏a, podnios∏a do twarzy z∏o˝one d∏onie, nast´pnie otworzy∏a,
oglàdajàc na nich mokry Êlad. Wyciàgn´∏a d∏onie ku Anastazji. 

— Prosz´. Z∏apa∏am jà. Nie zmarnowa∏o si´ mleczko dla twojego synka. 
— Uratowa∏aÊ kropelk´, Aneczko, wi´c teraz jest twoja. 
— Moja?! 
— Tak. Tylko twoja. 
Aniutka podnios∏a d∏onie do ust, dotkn´∏a mokrego Êladu. Zamknàwszy oczy, chudziutka dziewczynka d∏u-

go trzyma∏a ràczki przyciÊni´te do ust. Nast´pnie opuÊci∏a, spojrza∏a na Anastazj´ i pe∏nym wdzi´cznoÊci
szeptem przemówi∏a: 

— Dzi´kuj´! 
— Aneczko, podejdê do mnie. 
Anastazja wzi´∏a dziewczynk´ za ramiona. Pog∏adzi∏a po w∏osach, potem, posadziwszy jà sobie na kola-

nach, odchyli∏a do ty∏u, jak to czyni si´ z niemowl´ciem, i cicho zaÊpiewa∏a. 
Usta Aniutki znalaz∏y si´ blisko sutka. Jak w pó∏Ênie, powoli zbli˝a∏a usta do piersi Anastazji, dotkn´∏a nimi

wilgotnego sutka, lekko zadr˝a∏a i zacz´∏a ∏apczywie ssaç przepe∏nionà mlekiem pierÊ Anastazji. 
Liczàc wed∏ug dyktafonu, ockn´∏a si´ po oko∏o dziewi´ciu minutach. Podnios∏a g∏ow´ i zeskoczy∏a z kolan.
— Ja... ojejku. Co ja narobi∏am? Wypi∏am mleczko twojego synka. 

— Nie martw si´, Aneczko. Starczy i dla niego. Wypi∏aÊ tylko z jednej piersi, zosta∏o jeszcze w drugiej. Wy-
starczy dla niego. Mój synek, jak b´dzie mia∏ ch´ç, mo˝e te˝ jeÊç py∏ek z kwiatów. Teraz wszystko dosta∏aÊ,
˝eby przestaç ju˝ si´ baç, byç silnà, pi´knà i szcz´Êliwà. Ka˝dego dnia bierz teraz od ˝ycia swoje szcz´Êcie. 

— B´d´ silna i zdrowa. B´d´ myÊleç, jak spotkaç mamusi´, tak ˝eby si´ nie martwi∏a, gdy mnie zobaczy,
i bardzo si´ cieszy∏a. Tylko nie mog´ Êpiewaç. KiedyÊ z babcià to Êpiewa∏am. Babcia umar∏a. Prosz´ dziadka
i prosz´, ale on nie chce Êpiewaç. Dopiero jak wypije wódk´, Êpiewa, a ja mu wtóruj´. Ci´˝ko wtórowaç ochry-
p∏emu g∏osowi. Próbowa∏am z radiem, ale trzeszczy niezrozumiale, bo stare. 

— Na razie spróbuj, Aneczko, Êpiewaç bez s∏ów, naÊladowaç g∏osem ptaszki, wod´, która szemrze, szelest
listowia od podmuchu silnego wiatru, gdy wiatr zawodzi w ga∏´ziach drzew. Du˝o jest dêwi´ków w trawie.
Spróbuj je naÊladowaç. One b´dà twoimi najlepszymi nauczycielami. Id´ ju˝, Aneczko, ˝egnaj, na mnie pora.

Anastazja wsta∏a ze zwalonego pnia. Dziewczynka zosta∏a, ws∏uchujàc si´ w otaczajàcy jà Êwiat dêwi´-
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ków. Anastazja podesz∏a do m∏odszego ochroniarza, który do niej strzela∏. Ochroniarz by∏ blady jak przedtem,
r´ce mu dr˝a∏y. Jego pistolet poniewiera∏ si´ na ziemi. Anastazja powiedzia∏a mu tak: 

— Prosz´, niech pan nie obwinia siebie, nie szarpie swojej Duszy. Ona nie bra∏a udzia∏u w paƒskich dzia∏a-
niach. To odruch. Pan nauczy∏ si´ dzia∏aç i bez zastanowienia broniç tego, co panu nakazano. W ten sposób
powsta∏ odruch warunkowy. To niedobrze, gdy odruch bierze gór´ nad ca∏ym cz∏owiekiem. Gdy odruch jest
najwa˝niejszy, wtedy cz∏owiek nie jest wa˝ny. Wtedy nie jest si´ cz∏owiekiem. Niech pan pomyÊli, mo˝e lepiej
wróciç do siebie – do cz∏owieka. 

Od s∏uchania spokojnej intonacji g∏osu Anastazji ochroniarzowi przesta∏y dr˝eç r´ce, znik∏a bladoÊç na twa-
rzy. Gdy skoƒczy∏a mówiç, jego twarz a˝ po koniuszki uszu zaczerwieni∏a si´. 

Potem Anastazja po˝egna∏a si´ z wiejskimi starcami i posz∏a w stron´ tajgi. Milczàc, d∏ugo patrzyliÊmy za
odchodzàcà Anastazjà. I nagle da∏ si´ s∏yszeç niezwykle czysty, dzieci´cy g∏os. 

Siedzàca na pniu Aneczka Êpiewa∏a jakàÊ dawnà, zas∏yszanà pewnie od babci piosenk´. I to jak Êpiewa∏a!
Jej czysty g∏os osiàga∏ nieprawdopodobnie wysokie tony, wype∏nia∏ ca∏à przestrzeƒ, oczarowujàc Dusz´. 

Deszcz przerywa cisz´, 
Brat siostr´ ko∏ysze, 
Brat siostr´ ko∏ysze, 
I piosneczk´ s∏ysz´. 

Aneczka skoƒczy∏a piosenk´, spojrza∏a przenikliwie na naszà wcià˝ jeszcze stojàcà w bezruchu grup´, po-
tem wsta∏a, podnios∏a z ziemi cienkà rózg´ i powiedzia∏a: 

— JesteÊcie êli. Tacy duzi, a i tak êli. 
Po tych s∏owach zacz´∏a iÊç na nas z malutkà rózgà w d∏oni. Za nià milczàco ruszy∏a grupa staruszek i star-

ców. I wtedy my jak jeden mà˝ zacz´liÊmy si´ wycofywaç. A˝ do samego statku czekajàcego przy brzegu.
Przepychajàc si´, szybko wbiegliÊmy po trapie na statek. Gdy mieliÊmy ju˝ wciàgaç trap, kapitan zobaczy∏ na-
gle, ˝e na pok∏adzie znaleêli si´ tak˝e dwaj piloci. 

— A wy tu czego?! Komu zostawiliÊcie Êmig∏owiec? – krzyknà∏ z kabiny kapitan. 
Piloci zeskoczyli ze statku i pobiegli do swojej maszyny. 
UciekaliÊmy, zostawiajàc na brzegu beczki z paliwem lotniczym i namioty. Nikomu nawet nie przysz∏o do

g∏owy, ˝eby je z∏o˝yç. 

STWÓRZ SWOJE SZCZ¢ÂCIE

Gdy Aleksander przerwa∏ swojà opowieÊç, nie mog∏em nie wyraziç swojej niech´ci do niego: 
— JeÊli chodzi o was, to wszystko jasne. ZostawiliÊcie namioty, beczki. Szkoda jedynie, ˝e skoƒczy∏o si´ to

tylko siwiznà. Anastazja jest naiwna. To by∏o od razu oczywiste, ka˝dy normalny cz∏owiek na pierwszy rzut
oka zrozumia∏by, zobaczywszy was, z kim ma do czynienia i czego si´ od niego oczekuje. A ona Dusz´ przed
wami otworzy∏a. 

— Ona rozumia∏a wszystko, dlaczego przyszli i co od niej chcieli. Rozumia∏a, ale nie rozmawia∏a z “ciemnà”
stronà cz∏owieczego “Ja”. Ignorowa∏a ciemnà stron´, kontaktujàc si´ jedynie z tym Êwietlistym, co ma w Duszy
ka˝dy cz∏owiek. W ten sposób zmieni∏a nas. Jestem przecie˝ uczonym i pasjonowa∏em si´ psychologià. 

— Te˝ mi uczony. Na co ci ta nauka, skoro jesteÊ màdry po szkodzie? 
— Dzieje si´ tak, bo ˝ycie cz´sto g´sto szybciej i dok∏adniej stwarza wydarzenia. Na dodatek Anastazja

okaza∏a si´... Nie, na razie powstrzymam si´ przed nadawaniem okreÊleƒ jej, jak równie˝ innemu zjawisku... 
— Jakiemu? 
— Jak by ci to powiedzieç?... No, nie rozumiesz?.. Ci starcy i staruszki z zagubionej poÊród tajgi wioski, oni

nawet teraz idà na nas, i ta wàt∏a dziewczynka z rózgà na czele... 
— Dokàd idà? Gdzie? 
— Na nas, na wszystkich, którzy tam byli i ich widzieli. MyÊla∏em, ˝e to tylko ze mnà si´ tak dzieje, ˝e jak

tylko zamkn´ oczy, natychmiast ich widz´, a czasami pojawiajà si´, gdy robi´ coÊ pewnie wed∏ug nich nie-
zb´dnego. MyÊla∏em, ˝e to dzieje si´ tylko ze mnà, ale rozmawia∏em z innymi... Ze wszystkimi, którzy tam by-
li, dzieje si´ to samo. 

— Ale przecie˝ to jest w waszych myÊlach, w wyobraêni? 
— Jaka to ró˝nica? Tak czy siak, musz´ im ulegaç. 
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— Co mo˝e byç takiego strasznego w bezsilnych i nieuzbrojonych starcach? Co was takiego w nich prze-
straszy∏o? 

— Na razie sam tego nie rozumiem, czego si´ przestraszyliÊmy. Mo˝liwe, ˝e z w∏asnej... mo˝liwe, ˝e prze-
kroczyliÊmy jakàÊ granic´ tego, co dozwolone?.. 

— Jakà granic´? Zwariowaç mo˝na z takà filozofià, mo˝e trzeba w por´ si´ zastanawiaç. 
— MyÊleç na bie˝àco... Wszyscy powinniÊmy zastanowiç si´ nad tym... 
— Skàd ci to przysz∏o do g∏owy, ˝e po rozmowie z Anastazjà los dziewczynki i jej mamy uleg∏ zmianie?

A w dodatku tak˝e los mieszkaƒców wsi? 
— Przecie˝ ci t∏umacz´, ˝e pasjonowa∏em si´ psychologià. Mog´ ci powiedzieç jak naukowiec: 
Anastazja ca∏kowicie zmieni∏a ˝yciowy program Aniutki. 
Porzucone, chore dziecko, b´dàce pod opiekà starców, ma∏a, bezradna dziewczynka siedzia∏a w kàcie

brudnej chaty i czeka∏a na przyjazd swojej mamy. Wszyscy jà przekonywali: “Twoja mamusia przyjedzie, b´-
dzie si´ z tobà bawiç, przywiezie ci prezenty”. Przekonywali, myÊlàc, ˝e s∏usznie robià, k∏amiàc. 

A tymczasem w mieÊcie jej matka upija∏a si´ z poczucia beznadziejnoÊci sytuacji. K∏amliwe przekonania
sprawi∏y, ˝e dziewczynka sp´dza∏a czas na bezowocnych oczekiwaniach. Podobnie my w swoim ˝yciu zbyt
cz´sto oczekujemy uÊmiechu losu. KtoÊ powinien przyjÊç i uczyniç nas szcz´Êliwymi, zmieniç nasz los. 

Czy to nie z tego powodu dzia∏amy opieszale, byle jak, albo w ogóle nie dzia∏amy? Nie zastanawiamy si´,
˝e otrzymaliÊmy ju˝ i tak a˝ nadto, i to, co do nas przyjdzie, winniÊmy witaç z prezentami. 

Anastazja zmieni∏a los, przysz∏oÊç swojà prostotà i szczeroÊcià. I pomyÊleç tylko, ˝e zwyk∏ymi, prostymi
s∏owami mo˝na zmieniç los. 

Wiele razy przes∏uchiwa∏em zarejestrowany na taÊmie magnetofonowej dialog Anastazji z Aneczkà. MyÊl´,
˝e je˝eliby ktoÊ inny w ten sam sposób porozmawia∏ z dziewczynkà, osiàgnà∏by ten sam efekt. Potrzeba tak
niewiele, ˝eby mówiç tak jak ona. Trzeba nie k∏amaç. Trzeba po prostu szczerze pragnàç pomóc drugiemu
cz∏owiekowi. Pomóc, a nie wspó∏czuç. Trzeba byç wolnym od karmicznych dogmatów albo, pr´dzej, byç od
nich silniejszym. Mo˝na dyskutowaç o karmie, o beznadziejnoÊci, o karmicznym przeznaczeniu dla ma∏ej,
chorej dziewczynki. Anastazja jednak okaza∏a si´ silniejsza ni˝ to przeznaczenie. Po prostu nie zwróci∏a na to
uwagi. KtoÊ inny te˝ by tak móg∏. Przecie˝ wszystko dzia∏o si´ za pomocà naszych zwyk∏ych s∏ów. Tylko ko-
nieczne jest, by brzmia∏y w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, by powiedziane zosta∏y w okreÊlo-
nej kolejnoÊci. Trudno jest to zrobiç z pomocà samego rozumu. Mo˝liwe, ˝e owa czystoÊç intencji, o której
mówi Anastazja, sama uk∏ada te s∏owa automatycznie w okreÊlonej kolejnoÊci i dlatego one majà moc spraw-
czà. 

— Wszystko to tylko twoje teorie, przypuszczenia. Trzeba jeszcze w realnym ˝yciu sprawdziç, czy w przy-
sz∏oÊci zmieni si´ los pod wp∏ywem jakichÊ tam s∏ów, czy nie. Co takiego mo˝e si´ zmieniç w ˝yciu tej dziew-
czynki? Chyba ˝e zdarzy si´ jakiÊ cud. 

— Cud si´ zdarzy∏. Okazuje si´, ˝e wszystkie cuda sà w nas. 
— Jaki cud? 
— Ma∏a Aniutka zosta∏a przeprogramowana. Odmieni∏a koleje losu swoje i swojego otoczenia. 
— Jak to: odmieni∏a? Skàd to wiesz? 
— Wiem. Po jakimÊ czasie pojecha∏em do tej wioski. Postanowi∏em zawieêç Aniutce swoje radio, bo jej

trzeszcza∏o, i zamontowaç na dachu anten´. Id´ do jej domu po wyremontowanych drewnianych podestach.
WczeÊniej by∏y ca∏kiem przegni∏e, a teraz wszystkie zgni∏e deski wymieniono na nowe. “Prosz´, prosz´ – my-
Êl´ – có˝ to takiego?” Zobaczy∏em dziadka Aniutki siedzàcego na ganku, jak myje buty w wiadrze. Przywita-
∏em si´ i wyjawi∏em cel przyjazdu. 

— To dobrze – mówi dziadek – zachodê, skoro tak. Tylko musisz zdjàç buty. Takie u nas, widzisz, nowe
porzàdki. 

Rozzu∏em si´ na ganku. WeszliÊmy do chaty. W Êrodku wszystko po wiejsku, tyle ˝e bardzo czyÊciutko
i przytulnie. 

— Wnuczka taki porzàdek u nas zaprowadzi∏a – oÊwiadczy∏ dziadek. – D∏ugo si´ stara∏a. Pod∏og´ wyszoro-
wa∏a, wszystko wymy∏a. Wi´cej ni˝ tydzieƒ od rana do wieczora jak nakr´cona pracowa∏a. Odpocznie i znów
do roboty. Namówi∏a mnie, ˝ebym wybieli∏ Êciany. Teraz, jak wejd´ do izby w butach i Êlady na pod∏odze zo-
stawiam, zaraz bierze Êcierk´ i wyciera. Lepiej ju˝, ˝eby nie robiç Êladów. Kapci nie mamy, to zamiast kapci
stare kalosze wyszykowa∏a. Za∏ó˝ kalosze i siadaj. 

Siad∏em przy stole przykrytym starym, ale czystym obrusem. W jednym miejscu, na ile by∏a w stanie zrobiç
to dzieci´ca ràczka, by∏ przyszyty kolorowy Êcinek materia∏u w kszta∏cie zajàczka. Na Êrodku sto∏u sta∏a
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szklanka, a z niej wystawa∏y rogi kartek z zeszytu, równo przyci´te w kwadraty, zast´pujàc serwetki. 
— Patrz´ i widz´, ˝e i waszà wieÊ zacz´to oporzàdzaç. W koƒcu i na was w∏adza spojrza∏a przychylnym

okiem, bo drewniany trotuar odremontowali – powiedzia∏em do dziadka. 
On mi na to: 
— To nie w∏adza u nas or´duje. W∏adza nie ma do nas ˝adnego interesu. To wnuczka, Aniutka, nie daje

nam spokoju. 
— Jak to – Aniutka? Przecie˝ jest jeszcze za ma∏a, ˝eby trotuar wyremontowaç. Tam sà przecie˝ ci´˝kie

deski. 
— Deski ci´˝kie, owszem. Tak... KiedyÊ... na polowanie si´ wybiera∏em. Poprosi∏em sàsiadk´, ˝eby Aniut-

ki pilnowa∏a. A wnuczka mi mówi: “Idê, dziadku, rób swoje. Nie martw si´, sama wszystko zrobi´. Pozwól mi
tylko t´ desk´, co le˝y przy stodole, przepi∏owaç”. Zdziwi∏em si´. MyÊl´ sobie tak: niech˝e si´ dziecko bawi,
skoro jej si´ to podoba. Po∏o˝y∏em desk´ na pniak, da∏em pi∏´ i poszed∏em na polowanie. Sàsiadka mi potem
opowiada∏a. 

Aniutka powyciàga∏a kawa∏ki spróchnia∏ej deski z podestu. Zmierzy∏a sznurkiem rozmiar i wed∏ug tego de-
sk´, którà jej da∏em, upi∏owa∏a. Sàsiadka mówi∏a, ˝e pó∏ dnia pi∏owa∏a desk´, a˝ w koƒcu jej si´ uda∏o. Potem
przydêwiga∏a jà do podestu i wpasowa∏a w miejsce spróchnia∏ej. 

— Jak taka drobniutka, s∏abiutka dziewczynka mog∏a dotaszczyç takà ci´˝kà desk´? 
— Znalaz∏a sobie pomagiera. Ju˝ dwa miesiàce wczeÊniej zaprzyjaêni∏a si´ z osieroconà psinà, syberyjskà

∏ajkà. Babci jednej si´ zmar∏o na drugim koƒcu wsi, a psina zdrowa – zosta∏a. Ju˝ na pogrzebie Aniutka wcià˝
jà g∏aska∏a. Potem nosi∏a jej jeÊç. Z poczàtku psina nie odchodzi∏a od swego podwórza, chocia˝ nikogo w cha-
cie nie by∏o. Staruszka mieszka∏a samotnie. W koƒcu posz∏a za Aniutkà i od tej pory jej nie odst´puje. Stara
psina pomaga we wszystkich jej zachciankach i desk´ pomog∏a taszczyç. Aniutka obwiàza∏a desk´ sznur-
kiem, za jeden koniec sama ciàgn´∏a, za drugi psina schwyci∏a z´bami i tak przyciàgn´∏y jà do podestu. A po-
tem Aniutka poprosi∏a sàsiadk´ o gwoêdzie, m∏otek wzi´∏a mój. I dalej˝e desk´ przybijaç. Nie udawa∏o si´. Wi-
dzia∏a to sàsiadka, jak Aniutka, siedzàc na podeÊcie, usi∏uje wbiç gwóêdê. R´k´ sobie m∏otkiem do krwi st∏u-
k∏a. Psina siedzi obok, patrzy i skowyczy. 

Sàsiadka podesz∏a, zabra∏a jej m∏otek i przybi∏a t´ desk´. Nazajutrz, pod wieczór sàsiadka zobaczy∏a, jak
Aniutka razem ze swoim psem znów desk´ dêwiga, ˝eby nowà dziur´ na podestach ∏ataç. 

“A ty co, Aniutko, b´dziesz na wszystkie dziury nowe deski przybijaç? Nie mo˝esz sobie innego, dziewcz´-
cego zaj´cia znaleêç?” – pyta sàsiadka. A wnuczka jej na to: “To bardzo potrzebne, ˝eby podesty wzd∏u˝
wszystkich domów by∏y nowe, bez dziur. No, bo jak goÊcie nagle do któregoÊ domu przyjadà, b´dà iÊç po
nich, a tam dziury i mo˝e si´ goÊciom popsuç weso∏y nastrój. Moja mamusia jak przyjedzie, te˝ mo˝e si´ znie-
ch´ciç nieodÊwi´tnymi podestami”. 

Sàsiadka przygwoêdzi∏a drugà desk´. A potem jak nie zacznie si´ awanturowaç na wszystkich. Chodziç po
obejÊciach i krzyczeç: “Remontujcie podesty ko∏o swoich domów. Patrzeç nie mog´, jak dziecko przez wasze
niechlujstwo si´ m´czy. R´ce do krwi pot∏uk∏a”. Widzisz, i tak wyremontowali podesty, ka˝dy przy swoim do-
mu. ˚eby nie s∏uchaç babskich awantur. 

— Gdzie teraz jest wasza wnuczka? – pytam staruszka. 
— Farb´ do ostatniej chaty zaciàgn´∏a. Pewnie tam przenocuje w ostatniej chacie u staruszków ¸osinych.

Tak... Pewnikiem przenocuje... 
— Jakà farb´, na co? 
— Zwyk∏à, olejnà, jasnopomaraƒczowà. Wymienia na statku farb´ za ryby. Moja wnuczka ma teraz nowe-

go hopla.
— Jakiego? 

— Postanowi∏a, ˝e wszystkie chaty muszà weso∏o wyglàdaç, radoÊnie. Gdy przybija statek, no, wiesz, ten,
co z∏owione ryby zbiera od rybaków, wszystkie ryby im zanosi i wymienia na farb´. Niesie potem wiaderko
z farbà do którejÊ z chat i prosi, ˝eby okiennice pomalowaç. No, to starcy malujà, nied∏ugo i na mnie przyjdzie
kolej. To dobrze, dlaczego nie, wymaluj´. Mo˝e to i lepiej, je˝eli pomalowaç, jeÊli chaty b´dà weselsze i od-
Êwi´tne. 

— A skàd bierze ryby? 
— Sama ∏owi. Codziennie przynajmniej trzy, dwie bie∏orybice [rodzaj jesiotra – przyp. t∏um.] przynosi rano,

a bywa, ˝e wi´cej. Gdyby chocia˝ raz jeden nie przynios∏a, a tu nie, czepiajà si´ ryby jej haczyka. A do mnie
ka˝dego ranka, przy tym moim reumatyzmie, mówi: “Wstaƒ i wstaƒ”. “Wstawaj dziadku. Posól ryby, ˝eby si´
nie zmarnowa∏y”. Ka˝dego ranka – mrucza∏ bez z∏oÊci dziadek. 
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— W jaki sposób sama daje sobie rad´ z sieciami? 
— Przecie˝ ci mówi´, ˝e ma pomocnika. T´ starà, syberyjskà psin´. Stara, ale màdra jest, pos∏uszna. Bie-

rze udzia∏ we wszystkich jej wymys∏ach. Wnuczka bierze swojà rzutk´ z pi´cioma haczykami i idzie wieczo-
rem z ∏ajkà nad rzek´. Ma swoje ulubione miejsce. Jeden koniec ˝y∏ki do patyka na brzegu przywiàzuje, a dru-
gi koniec na kij zarzuca. Psina kij w z´by bierze i p∏ynie. P∏ynie póki Aniutka jà z brzegu zach´ca: “P∏yƒ, mi∏a,
p∏yƒ, mi∏a”. A gdy dociàgnie do okreÊlonego miejsca, Aniutka zaczyna inaczej wo∏aç: “Do mnie, piesku, do
mnie”. Pies kij z pyska wypuszcza i p∏ynie do brzegu. No, dosyç ju˝ tego gadania, idziemy spaç. 

Starzec wlaz∏ na piec, a ja skuli∏em si´ na drewnianej sofie. Ocknà∏em si´ o Êwicie, wyszed∏em na ganek
i co widz´? W dole nad rzekà Aniutka, trzymajàc obr´cz, ciàgnie rzutk´. Pomaga jej wielka, syberyjska psina.
W czepiwszy si´ z´bami w obr´cz, ciàgnie jà, zapierajàc si´. Razem ciàgnà rzutk´ z ca∏kiem przyzwoitym po-
∏owem. Aniutka mia∏a na nogach wyraênie za du˝e o trzy rozmiary gumiaki za∏o˝one na bose stopy. Gdy przy-
ciàgn´∏y po∏ów do brzegu, z∏apa∏a podbierak i pobieg∏a wyciàgaç ryby. Psina, zapierajàc si´ ∏apami, trzyma∏a
obr´cz. Aniutka wesz∏a do wody g∏´biej, ni˝ pozwala∏y jej na to kalosze. Woda wla∏a si´ za cholewy. Wycià-
gnàwszy na brzeg po∏ów, zdj´∏a z haczyków trzy ca∏kiem spore ryby, w∏o˝y∏a do worka. Razem z psinà z∏apa-
∏y za sznurek i ciàgn´∏y desk´, na którà po∏o˝y∏y worek. 

W kaloszach Aniutki chlupa∏a woda, przeszkadzajàc jej iÊç. Zatrzyma∏a si´, zdj´∏a jeden z nogi, potem dru-
gi i, stojàc bosymi nogami na zimnej ziemi, wyla∏a z butów wod´. Za∏o˝y∏a mokre kalosze i dalej pracowa∏a. 

A gdy razem z psem dociàgn´li poranny po∏ów do ganka, zobaczy∏em twarz Aniutki i... oniemia∏em. 
P∏omienne, rumiane policzki, b∏yszczàce z determinacjà oczy i zastyg∏y na ustach szcz´Êliwy uÊmiech czy-

ni∏y jà absolutnie niepodobnà do chorowitej dziewczynki o blado˝ó∏tej cerze. Aniutka obudzi∏a dziadka, który
sapiàc, zlaz∏ z pieca, narzuci∏ kurtk´, wzià∏ nó˝, sól i poszed∏ sprawiaç ryby. Gdy dziewczynka cz´stowa∏a
mnie herbatà, spyta∏em, dlaczego takim wczesnym rankiem codziennie przynosi do domu ryby? 

— Wujkowie ze statku, co sà na rzece, przyp∏ywajà i zabierajà nasze ryby. Dajà mi pieniàdze. Poprosi∏am,
˝eby przywieêli mi farb´ za ryby, przywieêli te˝ pi´kny materia∏ na sukienk´. Za ten materia∏ odda∏am im
wszystkie ryby, które z∏apa∏am przez tydzieƒ – odpowiedzia∏a Aniuta i wyj´∏a kawa∏ wspania∏ej, jedwabnej tka-
niny. 

— Tego materia∏u starczy wi´cej ni˝ na jednà sukienk´. Po co ci tyle? – spyta∏em. 
— To nie dla mnie. To prezent dla mamusi. Jak przyjedzie, dam jej jeszcze chust´ i podaruj´ korale. 
Aniuta wyciàgn´∏a z przetartej, starej walizki zagraniczne, damskie rajstopy, per∏owe korale i wspania∏à,

kwiecistà chust´: 
— ˚eby mama nie martwi∏a si´, ˝e nie mo˝e mi kupiç prezentów. Teraz ja b´d´ jej wszystko kupowaç, ˝e-

by mamusia nie myÊla∏a, ˝e jej si´ ˝ycie nie u∏o˝y∏o. 
Patrzy∏em, z jakà radoÊcià pokazuje mi prezenty dla mamy, ca∏a szcz´Êliwa, zachwyca si´ nimi, i zrozu-

mia∏em: z ca∏kowicie bezradnej, budzàcej litoÊç i oczekujàcej czyjejÊ pomocy istotki malutka Aniutka prze-
obrazi∏a si´ w dzia∏ajàcego, pewnego siebie cz∏owieka. Jest tym bardziej szcz´Êliwa, ˝e wszystko jej si´ uda-
je. A mo˝e to szcz´Êcie jest jeszcze od czegoÊ mnego... 

Teraz myÊl´, ˝e szcz´Êcie ka˝dego le˝y w jego wn´trzu. Ono tkwi w okreÊlonym poziomie uÊwiadomienia.
Tylko jak ten poziom osiàgnàç – oto pytanie! Ma∏ej Aniutce pomog∏a Anastazja. Czy b´dzie mog∏a pomóc
wszystkim innym? Mo˝e sami powinniÊmy coÊ wymyÊliç... 

Aleksander zamilk∏. Ka˝dy z nas zatopi∏ si´ we w∏asnych myÊlach. 
Owinàwszy si´ w krótki ko˝uch i po∏o˝ywszy g∏ow´ na drwach, patrzy∏em na jasno Êwiecàce gwiazdy. Zda-

wa∏o si´, ˝e sà ca∏kiem nisko nad nami i te˝ grzejà si´ w p∏omieniach ogniska. Próbowa∏em zasnàç. 
SpaliÊmy ze trzy godziny. O Êwicie poszliÊmy z Aleksandrem do motorówki. Zanim jednak odepchnà∏ moto-

rówk´ od brzegu, oÊwiadczy∏ nagle: 
— MyÊl´... Jestem przekonany. Na darmo idziesz w tajg´. Teraz nie znajdziesz Anastazji. Nikt jej nie znaj-

dzie, ty równie˝.
— Dlaczego? 

— Anastazja odesz∏a. Odesz∏a w g∏àb tajgi. Nie mog∏a nie odejÊç. JeÊli pójdziesz, mo˝esz zginàç. Nie po-
trafisz przetrwaç w tajdze, a musisz przecie˝ pisaç, ˝eby spe∏niç jej obietnic´. 

— ˚eby pisaç dalej, koniecznie musz´ us∏yszeç jej odpowiedzi na wiele pytaƒ czytelników. O wychowaniu
dzieci, o religiach... 

— Teraz nikt jej nie znajdzie. 
— CoÊ ty si´ tak upar∏: nie znajdziesz i nie znajdziesz. Wiem, gdzie jest polana, znajd´. 
—Nie znajdziesz, mówi´ ci. Anastazja nie mo˝e nie rozumieç, ˝e zacz´∏o si´ na nià polowanie. 
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— Jakie polowanie? Czy ktoÊ przekupi∏ miejscowych myÊliwych? Jak pana i Jegorycza? 
— Próbujemy z Jegoryczem przekonaç przyjezdnych, ˝eby jej nie przeszkadzali, nie straszyli. Gdy to si´

nie udaje, zawozimy na przeciwleg∏y brzeg. Miejscowych myÊliwych nie da si´ przekupiç, spokojna g∏owa.
Majà swoje zasady i swoje wartoÊci. O Anastazji wiedzieli d∏ugo przed tobà. Traktowali jà z wielkim szacun-
kiem. Nawet mi´dzy sobà rozmawiali ostro˝nie. Nie podoba si´ myÊliwym widok postronnych osób w tajdze,
a strzelajà wybornie. 

— Kto wi´c mo˝e na nià polowaç? 
— MyÊl´, ˝e ten, kto doprowadzi∏ nas do dzisiejszego dnia takimi, jacy jesteÊmy... i dalej prowadzi. 
— A konkretnie? 
— Konkretnie to ka˝dy z nas powinien rozsàdziç sam. 
— Ale powiedz, kogo masz na myÊli? Takich jak Moisiejewicz? 
— On jest tylko narz´dziem. CoÊ niewidzialnego bawi si´ nami. Borys Moisiejewicz zaczà∏ to rozumieç

i ten, kto za nim stoi, te˝ to zrozumia∏. 

KIM JESTEÂMY? 

— W zesz∏ym miesiàcu Borys Moisiejewicz znów przyjecha∏ w te strony – opowiada∏ Aleksander. 
— Tym razem bez pomocników i ochrony. Cichy i zamyÊlony odszuka∏ mnie. RozmawialiÊmy ca∏y dzieƒ.

By∏a to bardziej jego spowiedê ni˝ rozmowa. Spowiada∏ si´ oczywiÊcie nie mnie, a sobie samemu. Sprezento-
wa∏ mi kopi´ swojego raportu o kontakcie z Anastazjà, zrobi∏em dla ciebie z tego notatki. Chcesz to przeczy-
taç? 

— Dla kogo by∏ raport? 
— Nie wiem. Sam Borys Moisiejewicz te˝ nie wie. Ze swoim zleceniodawcà spotyka∏ si´ w ekskluzywnej

sali z kominkiem. 
Zleceniodawca nazwa∏ siebie przedstawicielem Mi´dzynarodowej Akademii. Ostatnio du˝o otwarto ró˝-

nych akademii i nie wiadomo, która jest najpowa˝niejsza. Przecie˝ teraz wag´ uczelni okreÊla si´ wed∏ug
wielkoÊci jej funduszy. Zleceniodawca nie skàpi∏ na sfinansowanie ekspedycji. Ca∏à podró˝ op∏aci∏ od razu go-
tówkà, obieca∏ ca∏ej grupie niema∏à premi´ i w∏àczenie ca∏ego dzia∏u prowadzonego przez Borysa Moisiejewi-
cza do powa˝nego programu naukowego, zwiàzanego z Anastazjà. 

Gdy Borys Moisiejewicz po powrocie spotka∏ si´ z nim i wr´czy∏ mu raport, zleceniodawca spojrza∏ pobie˝-
nie. Widocznie zosta∏ ju˝ poinformowany o wszystkim, bo rzuci∏ kartki raportu do kominka, a do Borysa Mo-
isiejewicza powiedzia∏: 

— Waszym zadaniem by∏o nawiàzanie kontaktu z obiektem “X”, jak pan sam nazwa∏ Anastazj´. Podczas
realizacji zadania oprócz metod naukowych wykorzysta∏ pan nie tylko paƒskà zdolnoÊç przekonywania, lecz
równie˝ przemoc. Przemoc – to by∏a paƒska inicjatywa. PostanowiliÊmy podwoiç paƒskie honorarium za orga-
nizacj´ ekspedycji, lecz na tym koƒczymy naszà wspó∏prac´. Otrzyma pan swoje honorarium wskaza∏ na
teczk´ dyplomatk´ stojàcà przy fotelu – i niech pan o wszystkim zapomni.

Borys Moisiejewicz próbowa∏ wyjaÊniç, ˝e przemoc nie by∏a czymÊ zamierzonym i dla niego samego to
nieprzyjemna sprawa. Rozumie, jakà szkod´ dla przysz∏ych kontaktów z Anastazjà wyrzàdzi∏a niezr´cznoÊç
ich grupy i dlatego te˝ on osobiÊcie zrzeka si´ honorarium. 

Siedzàcy przed kominkiem cz∏owiek wsta∏ z fotela i nie cierpiàcym sprzeciwu g∏osem wycedzi∏: 
— Weêmiesz i odejdziesz. Twoje zaanga˝owanie by∏o nie ze wzgl´du na spraw´, a z powodu pieni´dzy,

wi´c je bierz. Wi´cej si´ nam nie przydasz. 
Borys Moisiejewicz wzià∏ dyplomatk´ z pieni´dzmi i wyszed∏ z gabinetu wielkiego jak salon. 
Usi∏owa∏ podzieliç równo pieniàdze mi´dzy uczestników ekspedycji, ale nie wszyscy chcieli braç. Te pienià-

dze jeszcze bardziej podkreÊla∏y wag´ czegoÊ nieprzyjemnego, uczynionego przez ludzi z ekspedycji. 
— Dlaczego zrobi∏eÊ dla mnie jedynie notatki z tego raportu? – spyta∏em Aleksandra. 
— Sàdzàc z ksià˝ki, niezbyt lubisz czytaç prace obfite w niezrozumia∏e dla ciebie terminy. Stara∏em si´ wy-

pisaç to, co najwa˝niejsze, ale bez specyficznej terminologii. 
— Co wi´c sàdzà o Anastazji? 
Aleksander wyjà∏ z kieszeni zadrukowane kartki i przeczyta∏: 
Obiekt “X” nie mo˝e byç poddany zwyk∏ym badaniom, znanym dzi´ki dzisiejszym metodom naukowym.

Kryteria oceny ogólnie przyj´te w kr´gach naukowych nieuchronnie tworzà okreÊlone ramy, zostawiajàc poza
nimi nieznane wczeÊniej cechy i mo˝liwoÊci zjawisk powstajàcych i zwiàzanych z konkretnymi sytuacjami, ze
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wzgl´du na zmieniajàcy si´ stan psychiczny obiektu “X”. Jako êród∏o informacyjne w rozmaitych dziedzinach
naukowych poszukiwaƒ” obiekt” mo˝e okazaç si´ gwiazdà pierwszej wielkoÊci, jeÊli chodzi o dotychczas zna-
ne nauce êród∏a. Sam obiekt najprawdopodobniej nie jest noÊnikiem informacji. Nie jest bezpoÊrednio zainte-
resowany otrzymywaniem i analizà informacji. Jednak˝e gdy powstaje pragnienie wa˝nego dla niego celu i –
jako skutek – informacja dociera do niego w okreÊlonej przez niego postaci i niezb´dnej iloÊci, w jednej chwili
jest w stanie znaleêç praktyczne zastosowanie przez obiekt “X”. 

Nasza grupa mog∏a przedstawiç tylko niektóre hipotezy. Na przyk∏ad drogà” doÊwiadczenia” potwierdzi∏a
szereg wypowiedzi obiektu “X” odnoÊnie Êwiata roÊlin. Potwierdzi∏a fakt istnienia promienia. Terminy nauko-
we, takie jak “pole elektromagnetyczne “, “promieniowanie radiacyjne “, raczej nie pasujà do tego przypadku.
Je˝eli ju˝ majà byç u˝yte, to jedynie dlatego, ˝e nie istniejà bardziej adekwatne okreÊlenia. 

Najbardziej nieprawdopodobna i budzàca wàtpliwoÊci, wed∏ug nas, jest mo˝liwoÊç ukrycia w tekÊcie ksià˝-
ki zwrotów i ∏àcznoÊç znaków zgodnie z terminologià obiektu “X”, pochodzàcych z “g∏´bin wiecznoÊci i nie-
skoƒczonoÊci kosmosu “. 

Sam obiekt stwierdza: znaki te mogà wp∏ywaç uzdrawiajàco na ludzi. 
PlanowaliÊmy przeprowadziç seri´ eksperymentów, dzi´ki którym mo˝liwe b´dzie przy pomocy przyborów

dost´pnych medycynie porównanie parametrów zmian fizjologicznych w cz∏owieku przed i po przeczytaniu
ksià˝ki. Teraz jednak˝e nie ma to wi´kszego sensu. Ju˝ teraz jesteÊmy zmuszeni stwierdziç bezspornoÊç ich
istnienia. Zjawisko to zachodzi nie poprzez fizjologiczne, materialne organy, ale na subtelnym, niematerialnym
poziomie spo∏eczeƒstwa. 

Odnosi si´ wra˝enie, ˝e w spo∏ecznoÊci ˝yjàcych na Ziemi ludzi zaczyna zachodziç przemiana, której nie
jesteÊmy w stanie kontrolowaç, a w konsekwencji tak˝e zatrzymaç. 

Podstawowy fakt zapewniajàcy jej istnienie to psychiczna reakcja ludzi, którzy mieli kontakt z ksià˝kà. Te
wywiady, testy, analiza korespondencji od czytelników Êwiadczà o powstaniu u wi´kszoÊci czytelników twór-
czego natchnienia, które wyra˝a si´ w formie prac poetyckich, malarstwa, twórczoÊci piosenkarskiej. U wielu
pojawia si´ ch´ç, potrzeba dotykania, sadzenia roÊlin, zmiany charakteru pracy. W pojedynczych przypad-
kach po przeczytaniu nast´puje znaczna poprawa samopoczucia, cofni´cie si´ symptomów chorobowych. 

PrzeprowadziliÊmy w gabinecie psychoterapeutycznym eksperyment z trzydziestoma osobami majàcymi
ró˝ne schorzenia. Podczas leczniczego snu by∏ im czytany tekst ksià˝ki. U dwudziestu siedmiu osób zauwa-
˝ono emocjonalnà koncentracj´, brak snu, podwy˝szony poziom hemoglobiny we krwi. Zak∏adajàc, ˝e reakcja
czytelników zachodzi pod wp∏ywem sugestywnego literacko-artystycznego obrazu, teori´ t´ mo˝na potwier-
dziç – obraz ten ze wzgl´du na swoje psychologiczne oddzia∏ywanie przewy˝sza o kilka rz´dów wartoÊci
wszystkie dotychczas znane teksty. W∏àcznie z klasycznymi i biblijnymi. 

BezspornoÊç tego twierdzenia pokazuje procentowy stosunek czytelników, którzy wyra˝ali swój stosunek
poprzez poezj´ lub innà artystycznà form´. 

Ârednia statystyczna jest jak jeden do dziewi´tnastu. Przy czym pisarski styl autora mo˝na porównaç do
twórczoÊci prymitywistów. W tekÊcie obecne sà b∏´dy gramatyczne i stylistyczne. Jednak˝e testy nad tekstem
przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych wykazujà, ˝e czynnik przyswajalnoÊci tekstu osià-
ga od 80% wzwy˝! 

Podczas bezpoÊredniego kontaktu z obiektem “X” byliÊmy Êwiadkami zjawiska nigdzie wczeÊniej nie zare-
jestrowanego i nie majàcego swego odpowiednika w ˝adnym z obserwowanych i opisanych przez ufologów. 

ZaobserwowaliÊmy energetyczny obiekt w kszta∏cie kuli, przypominajàcy du˝y, kulisty piorun. Jego poten-
cja∏ energetyczny przewy˝sza istniejàce wyobra˝enia wspó∏czesnej nauki o sile energii istniejàcych w przyro-
dzie. Potrafi wp∏ywaç miejscowo, zmieniajàc pole grawitacyjne ziemi, dajàce mu mo˝liwoÊç w u∏amku sekun-
dy obróciç w py∏ wszystko, co nie jest przytwierdzone korzeniami do ziemi. 

W chwili naszego kontaktu grawitacja ziemi zosta∏a nieznacznie zmieniona. Natomiast przy zwi´kszeniu tej
si∏y zarówno my, jak i wszystkie materialne przedmioty zwyczajnie mog∏y odlecieç w bezmiar kosmosu, a jed-
noczeÊnie pole grawitacyjne wokó∏ obiektu “X” pozostawa∏o bez zmian, co Êwiadczy o mo˝liwoÊci wybiórczo-
Êci jego dzia∏ania. 

Zmian´ przyciàgania ziemskiego poprzedza∏o zmniejszenie niebieskiego spektrum dziennego Êwiat∏a. 
Jako hipotez´ mo˝na za∏o˝yç, ˝e tak zwane przyciàganie ziemskie zale˝y nie od samej Ziemi i jej masy,

ale od ciÊnienia Êwiat∏a promieniujàcego z niektórych obiektów kosmicznych, od energii lub stworzonej przez
kogoÊ otoczki ziemskiej. 

Pomimo ˝e obiekt “X” posiada mo˝liwoÊç otrzymywania olbrzymich obj´toÊciowo iloÊci informacji, nie dà˝y
do ich analizowania i odbiera to, co otrzymuje, na poziomie uczuç, intuicji, co sprawia wra˝enie naiwnoÊci.
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Relacje obiektu “X” z kulà energetycznà sà codzienne i proste, budowane na poziomie uczuç, przy ca∏kowitym
braku ch´ci przypodobania si´. Dzi´ki wzajemnemu szacunkowi obie strony zachowujà pe∏nà swobod´ dzia-
∏ania. 

Obserwowana przez nas Êwiecàca, energetyczna kula posiada ÊwiadomoÊç i, co najbardziej nieprawdopo-
dobne, uczucia. Nie zosta∏o to nigdy zarejestrowane przez ufologów w ani jednym obiekcie UFO. O posiada-
niu uczuç Êwiadczy fakt, ˝e podczas kontaktu promienie energetycznej kuli g∏aska∏y nogi i w∏osy obiektu “X”,
a jednoczeÊnie reagowa∏a ona swoim zachowaniem na stany emocjonalne obiektu “X”. JednoczeÊnie przy
mo˝liwoÊci fizjologicznego wp∏ywu na materi´ widziany przez nas obiekt posiada zdolnoÊç psychologicznego
oddzia∏ywania. 

Jako rodzaj hipotezy mo˝na porównaç obiekt “X” do ziemskiego cz∏owieka, z którymi okresowo kontaktujà
si´ przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji, albo kontaktuje si´ z obiektem jakieÊ przyrodnicze zjawisko, nie
poddajàce si´ badaniom naukowym. Jako hipotez´ równie˝ sam obiekt “X” mo˝na by porównaç do jednej
z pozaziemskich cywilizacji. Jednak˝e oÊwiadczenie obiektu: “Jestem cz∏owiekiem. Jestem kobietà” – nie po-
zwala nam tego uczyniç. Takie stwierdzenie Êwiadczy o naszej bezsilnoÊci, poniewa˝ rodzi si´ pytanie: “Kim
wi´c jesteÊmy my? “. Albo inaczej: “Czy ludzkoÊç sz∏a drogà progresu, czy regresu? “. 

MUTANCI  STWORZENI  PRZEZ  LUDZI 

— Dobrze, skoƒcz ju˝ – przerwa∏em Aleksandrowi – dla mnie Anastazja jest pustelniczkà. Mo˝e z niezwy-
k∏ymi zdolnoÊciami, ale myÊl´, ˝e jest cz∏owiekiem. Przynajmniej na razie wol´ mieç takà nadziej´. JeÊli za-
stanawia∏bym si´ nad ka˝dà niejasnoÊcià – odbi∏oby mi. Uruchamiaj swojego “rz´cha”. Jazda. 

Do zapomnianej wÊród tajgi osady motorówka dowioz∏a nas w cztery godziny. Gdy wysiad∏em ju˝ na znajo-
my brzeg, Aleksander, opuÊciwszy kuter, znów zaczà∏ swoje: 

— Anastazja odesz∏a. PomyÊl dobrze, W∏adimirze, mo˝e jednak zaniechasz w´drówki na polan´? Nie doj-
dziesz przecie˝ do niej. 

— Id´. – Podnios∏em plecak, ˝eby zarzuciç go na plecy, i nagle zobaczy∏em, jak Aleksander wyciàga z po-
chwy du˝y myÊliwski nó˝. 

Rzuci∏em plecak i rozejrza∏em si´ za czymÊ nadajàcym si´ do obrony. Ale Aleksander obna˝y∏ po ∏okieç
prawà r´k´ i nagle przejecha∏ po niej no˝em. Tryskajàcà z rany krew zatamowa∏ swoim bia∏ym, lnianym szali-
kiem. Potem poprosi∏, ˝ebym wzià∏ z motorówki apteczk´ i opatrzy∏ mu r´k´. Absolutnie nic nie rozumiejàc,
zrobi∏em to, o co prosi∏. Poda∏ mi powalany krwià szalik: 

— Zawià˝ sobie g∏ow´. 
— Po co? 
— Jakby co, to myÊliwi zostawià ci´ w spokoju. Do rannych nie strzelajà. 
— G∏upi czy co ci twoi myÊliwi? Podejdà i od razu si´ zorientujà, ˝e to kamufla˝. 
— Oni nigdy nie podchodzà. Po co majà ryzykowaç? Ka˝dy ma swoje Êcie˝ki i rewiry. Je˝eli ktoÊ “w dobrej

intencji” potrzebuje iÊç w tajg´, to najpierw rozmawia z myÊliwymi, opowiada o sobie, o zamiarach, uzgadnia
tras´. Je˝eli z dobrymi zamiarami, to pomogà, doradzà i nawet mogà sami podprowadziç. O tobie nie wiedzà
nic. Mogà bez namys∏u ustrzeliç, ale do rannego nie strzelà. 

Wzià∏em zakrwawiony szalik i przewiàza∏em g∏ow´. 
— Mo˝e powinienem ci podzi´kowaç, ale jakoÊ nie mam ochoty. 
— Nie trzeba. Nie robi´ tego dla dzi´kuj´. Zwyczajnie chcia∏oby si´ cokolwiek zrobiç. Jak b´dziesz wraca∏,

rozpal na brzegu ognisko. Od czasu do czasu b´d´ w pobli˝u przep∏ywa∏, zobacz´ dym – to ci´ zabior´. JeÊli
zdo∏asz wróciç – dorzuci∏. 

Wchodzàc do tajgi, zobaczy∏em, ˝e jakieÊ sto metrów ode mnie idà dwa psy. “Pewnie ze wsi – pomyÊla∏em.
– Dobrze by∏oby, gdyby podesz∏y bli˝ej, z psami bezpieczniej”. Próbowa∏em je nawet przywo∏aç do siebie, ale
nie zbli˝a∏y si´. Sz∏y równolegle ze mnà i w ten oto sposób weszliÊmy w tajg´. Aleksander niepotrzebnie mnie
straszy∏. Tajga nie wydawa∏a mi si´ wroga. Mo˝e z powodu odczucia, ˝e gdzieÊ poÊród tych drzew i wia-
tro∏omnów mieszka Anastazja, i chocia˝ jest dziwnym, to jednak dobrym cz∏owiekiem. Najwa˝niejsze, ˝e w tej
tajdze, z jej wykrotami, niezwyk∏ymi dla mieszczucha odg∏osami i powietrzem, mieszka mój rodzony syn.
Dzi´ki tej ÊwiadomoÊci tajga wyda∏a mi si´ odrobin´ bli˝sza. 

IÊç przez tajg´ dwadzieÊcia pi´ç kilometrów od rzeki do polany trudniej ni˝ prostà drogà, bo co chwila trze-
ba przechodziç to przez zwalone pnie, to znów omijaç zaroÊla. Gdy szed∏em z Anastazjà, dzi´ki rozmowie
z nià nie zauwa˝a∏em takich przeszkód. Teraz jest najwa˝niejsze, ˝eby przez omijanie ich nie zgubiç kierun-
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ku. Coraz cz´Êciej wi´c spoglàda∏em na kompas, myÊlàc: “Jak Anastazja odnajduje polan´ bez kompasu?
Nie wiedzie t´dy nawet ˝adna Êcie˝ka”.

Odpoczywajàc po ka˝dej godzinie przebytej drogi, dotar∏em w po∏udnie do ma∏ej rzeczki o szerokoÊci ja-
kichÊ dwu metrów. Gdy szed∏em z Anastazjà, równie˝ przechodziliÊmy przez rzeczk´. Postanowi∏em przepra-
wiç si´ na drugi brzeg i zrobiç d∏u˝szy postój na przylegajàcej do niej polanie. Szed∏em po pniu przewalonego
przez rzeczk´, na wpó∏ spróchnia∏ego drzewa. Nie si´ga∏ drugiego brzegu, wi´c najpierw rzuci∏em plecak,
a potem skoczy∏em. Zrobi∏em to niezr´cznie. Noga trafi∏a na jakàÊ karp´ i skr´ci∏em jà albo naciàgnà∏em so-
bie. Silny ból przeszy∏ nog´ tak, ˝e a˝ odezwa∏ si´ w g∏owie. Chwil´ pole˝a∏em, spróbowa∏em wstaç i zrozu-
mia∏em, ˝e nie dam rady dalej iÊç. Le˝a∏em wi´c, zastanawiajàc si´, co dalej. Usi∏owa∏em przypomnieç sobie,
co nale˝y robiç w takich przypadkach, gdy si´ ma skr´conà nog´ lub naderwane Êci´gno, lecz ból mi w tym
przeszkadza∏. Postanowi∏em: b´d´ le˝a∏, coÊ przekàsz´, mo˝e ból zacznie mijaç. JeÊli zajdzie potrzeba, roz-
pal´ ognisko, przenocuj´. Mo˝e do rana noga wydobrzeje. U cz∏owieka przecie˝ wszystko stopniowo mija. 

I wtedy znów zobaczy∏em psy. Teraz by∏y ju˝ cztery z jednej i dwa z drugiej strony. Nigdzie si´ nie rusza∏y.
Le˝a∏y z ró˝nych stron dziesi´ç metrów ode mnie. By∏y ró˝nych ras. Jeden airedale terrier, drugi bokser, po-
zosta∏e kundle. By∏ te˝ wÊród nich jeden boloƒczyk. By∏y wychudzone, sierÊç mia∏y sko∏tunionà, a airedale ter-
rier mia∏ zaropia∏e oczy. Przypomnia∏em sobie opowieÊç pomocnika kapitana o takich psach. Gdy zda∏em so-
bie spraw´ z mego po∏o˝enia, przesta∏em nawet czuç w nodze ból. 

Pomocnik kapitana opowiada∏, ˝e ludzie, chcàc pozbyç si´ swoich czworonogów, wywo˝à je gdzieÊ daleko
i porzucajà. JeÊli porzucajà w obr´bie miasta, wtedy psy i koty zbierajà si´ wokó∏ wysypisk Êmieci, zapewnia-
jàcych im jako takie prze˝ycie. Gdy psy wywo˝one sà na odludzie, dalej od miasta, ∏àczà si´ w stada i zdo-
bywajà dla siebie po˝ywienie, napadajàc na inwentarz. Na ludzi równie˝, zw∏aszcza samotnych. Takie psy sà
straszniejsze od wilków. Tropià rannà lub zm´czonà ofiar´ i atakujà wszystkie jednoczeÊnie. Sfora bezdom-
nych, zdzicza∏ych psów jest bardziej niebezpieczna od wilków równie˝ dlatego, ˝e takie psy lepiej ni˝ wilki
znajà zachowania ludzi, których nienawidzà. Sà z∏e na ludzi. 

W polowaniu na dziczyzn´ nie majà doÊwiadczenia tak jak wilki, ale na ludzi tak. Najstraszniejsze, gdy
w stadzie znajdzie si´ choçby jeden pies, który by∏ tresowany w celach obronnych. 

Mia∏em psa i chodzi∏em z nim na szkolenie. Tam wÊród rozmaitych zadaƒ i poleceƒ do wype∏nienia jest te˝
çwiczenie napadania na cz∏owieka. Pomocnik instruktora zak∏ada na siebie waciak z d∏ugimi r´kawami, tak
uczà psa atakowaç i wÊciekle, zajadle gryêç. JeÊli pies dobrze wykona zadanie, chwalà go za to i dajà przy-
smak. No i ludzie doigrali si´ - màdrale. 

Ciekawi mnie to, czy jest na ca∏ym bo˝ym Êwiecie choçby jedna taka istota prócz cz∏owieka, która przy-
ucza∏aby inne gatunki do atakowania istot podobnych do siebie? 

Otaczajàce mnie psy zaciska∏y kràg. PomyÊla∏em: “Musz´ im jakoÊ udowodniç, ˝e jeszcze ˝yj´, ˝e mog´
si´ ruszaç, broniç”. Podnios∏em krótki kij i rzuci∏em w najbli˝szego, du˝ego, oblaz∏ego psa. Uchyli∏ si´ i znów
si´ po∏o˝y∏. W pobli˝u nie by∏o wi´cej kijów. Wtedy wyjà∏em z plecaka dwie konserwy. Gdy to robi∏em, naj-
mniejszy pies, boloƒczyk, podkrad∏ si´ od ty∏u, z∏apa∏ z´bami za nogawk´ i odskoczy∏. Pozosta∏e psy obser-
wowa∏y. Pewnie patrzy∏y, jak zareaguj´ na atak. Rzuci∏em jednà puszkà w najbli˝szego psa, a drugà w boloƒ-
czyka. Ale to by∏o wszystko, czym mog∏em rzuciç. Ogarn´∏o mnie uczucie niemocy. Wyobrazi∏em sobie, jak
psy b´dà rozrywaç moje cia∏o i ˝reç jego kawa∏ki, a do tego jeszcze przez jakiÊ czas zachowam ÊwiadomoÊç,
b´d´ na to patrzy∏, zwija∏ si´ z bólu, bo psy nie umiejà zabijaç od razu. A ja nie mam nic takiego przy sobie,
˝ebym móg∏ szybko umrzeç, bez d∏ugich m´czarni. 

Zrobi∏o mi si´ ˝al, ˝e nie dowioz´ Anastazji i synkowi plecaka z prezentami od czytelników i ró˝nych dzie-
ci´cych drobiazgów niezb´dnych ma∏emu dziecku. 

Pó∏ plecaka zajmowa∏y listy od czytelników z pytaniami, proÊbami. Du˝o listów. Niezwyk∏ych listów. O Du-
szy, o ˝yciu... Du˝o wierszy. Mo˝e i niezbyt profesjonalne, nie zawsze rytmiczne, ale z jakiegoÊ powodu to do-
bre wiersze. A teraz wszystko przepadnie. Wszystko zgnije. WymyÊli∏em wi´c, ˝e zrobi´ notatk´ i w∏o˝´ jà
w foliowà torebk´ z listami: “JeÊli ktoÊ znajdzie plecak, niech weêmie ca∏à zawartoÊç w∏àcznie z pieni´dzmi,
a listy przeÊle mojej córce Polinie”. Napisa∏em te˝, ˝eby te listy wyda∏a, gdy zgromadzi na ten cel doÊç pieni´-
dzy z honorariów za ksià˝ki. Nie mo˝na dopuÊciç do tego, ˝eby tyle szczerych wierszy przepad∏o. Dla wielu
osób mo˝e to by∏ pierwszy wiersz w ˝yciu, taki od serca. I mia∏aby zaginàç ich jedyna w ˝yciu poezja? 

Pisa∏em z trudem, dr˝a∏y mi r´ce. Pewnie ze strachu. I czemu cz∏owiek tak trzyma si´ ˝ycia, nawet w sytu-
acji, gdy jest absolutnie jasne, ˝e to ju˝ koniec? Jednak napisa∏em notatk´, w∏o˝y∏em w foliowy woreczek z li-
stami, zwiàza∏em mocniej, ˝eby wilgoç nie dosta∏a si´ do Êrodka. I nagle ujrza∏em, jak otaczajàce mnie psy,
które podesz∏y ju˝ ca∏kiem blisko, zaczynajà wykonywaç dziwny manewr. Jeden za drugim odpe∏zajà ode
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mnie. Niektóre wstajà, patrzà w innà stron´. Nie na mnie, ale znów si´ k∏adà, jak w zasadzce. Stanà∏em na
jednej nodze, ˝eby zobaczyç, co rozproszy∏o ich uwag´. I zobaczy∏em... 

Zobaczy∏em, jak wzd∏u˝ potoku biegnie szybko Anastazja. 
Bieg∏a swoim pi´knym biegiem, a wiatr rozwiewa∏ jej z∏ociste w∏osy. 
Zachwyci∏ mnie ten widok, lecz oprzytomnia∏em: Psy! Poczu∏y, ˝e zdobycz mo˝e zostaç im odebrana i szy-

kowa∏y si´ do ataku na pr´dko zbli˝ajàcà si´ Anastazj´. Wyg∏odnia∏e, zdzicza∏e psy b´dà wÊciekle walczyç
o zdobycz a˝ do koƒca. Anastazja sama nie da im rady. Rozszarpià jà. Krzyknà∏em wi´c z ca∏ych si∏: 

— Stój! Anastazjo, stój! Psy! Dzikie psy! Nie biegnij tu! Zatrzymaj si´! 
U s∏ysza∏a, ale nawet nie zwolni∏a. Tylko r´k´ w biegu podnios∏a ku górze i pomacha∏a. “Co ona robi? – za-

stanawia∏em si´. – Teraz nawet to niezwyk∏e zjawisko nie zdo∏a jej pomóc”. 
Bardzo szybko wyjà∏em z plecaka ma∏e szklane buteleczki z sokami dla dzieci. Rzuca∏em nimi w psy, pró-

bujàc Êciàgnàç na siebie ich uwag´. Jednego trafi∏em, ale psy w ogóle nie zwraca∏y uwagi na moje wysi∏ki. 
Pewnie zrozumia∏y, kto jest dla nich prawdziwym zagro˝eniem. Rzuci∏y si´ na Anastazj´ jednoczeÊnie

z ró˝nych stron, gdy tylko wbieg∏a w ich kràg. I wtenczas... Ech, trzeba to by∏o widzieç! Anastazja ca∏à energi´
biegu przemieni∏a w ruch obrotowy. Nagle z rozbiegu mocno zakr´ci∏a piruet jak baletnica na scenie, tylko
jeszcze szybciej. Psy, uderzywszy o kr´càce si´ jak bàk cia∏o Anastazji, polecia∏y na ró˝ne strony, nie robiàc
jej krzywdy. Natychmiast jednak zacz´∏y szykowaç si´ do nowego ataku na ju˝ nie kr´càcà si´ Anastazj´. 

Czo∏ga∏em si´ do Anastazji. Mia∏a na sobie swojà letnià sukienk´. Gdyby chocia˝ by∏a ubrana w kufajk´,
którà psom trudniej jest przegryêç. 

Anastazja przykl´k∏a na jedno kolano. Trwa∏a tak otoczona przez kràg rozwÊcieczonych, na pó∏ ob∏àkanych
z g∏odu psów, lecz na jej twarzy nie pojawi∏ si´ nawet cieƒ strachu. Patrzy∏a na mnie, szybko mówiàc: 

— Dzieƒ dobry, W∏adimirze. Tylko si´ nie bój. Odpocznij chwil´, rozluênij si´. Nie martw si´, nic mi nie zro-
bià te g∏odne pieski. Nie martw si´. 

Dwa zdrowsze psy znów rzuci∏y si´ z dwóch stron na kl´czàcà Anastazj´. Nie przestajàc coÊ mówiç, jedno-
czesnym, b∏yskawicznym ruchem ràk z∏apa∏a ka˝dego w locie za przednià ∏ap´ i zakr´ci∏a w powietrzu. Nie-
znacznie si´ odchylajàc, pozwoli∏a zderzyç si´ psom i zwaliç si´ na ziemi´. 

Psy znów przywar∏y do ziemi, obmyÊlajàc pewnie nowy atak, ale nie atakowa∏y. 
Anastazja wsta∏a, b∏yskawicznie wyrzuci∏a r´k´ ku górze, potem gwa∏townie jà opuÊci∏a i klepn´∏a si´ dwa

razy po nodze. Zza pobliskich zaroÊli wyskoczy∏y cztery zahartowane w walce wilki. W ich szybkich skokach
by∏a taka determinacja, ˝e zdawa∏o si´, i˝ nie liczy si´ dla nich iloÊç ani si∏a przeciwnika. B´dà walczyç! Psy
podkuli∏y ogony i rzuci∏y si´ do ucieczki. Wilki przemkn´∏y obok i tylko ich goràcy oddech mnie owionà∏. 

W Êlad za wilkami, starajàc si´ nadà˝aç, drobnymi, g´stymi skokami – z ca∏ej si∏y gna∏ ca∏kiem m∏ody wil-
czek, z wyglàdu przypominajàcy szczeni´ owczarka. Zrównawszy si´ z Anastazjà, zahamowa∏ nagle wszyst-
kimi czterema ∏apami, nawet si´ przewróci∏, podskoczy∏ i poliza∏ dwa razy Êwie˝e zadrapanie na bosej nodze
Anastazji. 

Anastazja szybko z∏apa∏a wilczka w poprzek tu∏owia i podnios∏a z ziemi: 
— A ty dokàd? Za wczeÊnie dla ciebie. JesteÊ za ma∏y. Wilczek ca∏y zawierzga∏ w jej r´kach i zaskomla∏ jak

szczeniak. Uda∏o mu si´ wyrwaç, a mo˝e ona sama go puÊci∏a. Ledwo znalaz∏ si´ na ziemi, szybko liznà∏ raz
jeszcze draÊni´cie i puÊci∏ si´ w pogoƒ za wilczym stadem. 

— Powiedz dlaczego – mówi∏em do Anastazji, gdy podbieg∏a do mnie – dlaczego od razu nie zawo∏a∏aÊ
wilków? Dlaczego? UÊmiecha∏a si´ tylko, szybko macajàc moje nogi i r´ce. Czystym, uspokajajàcym g∏osem
mówi∏a: 

— Nie denerwuj si´, prosz´. Pieskom trzeba pokazaç, ˝e cz∏owiek zawsze jest silniejszy. Wilków i tak si´
bojà. To na ludzi zacz´∏y napadaç. Teraz ju˝ nie b´dà. Nie denerwuj si´. Gdy poczu∏am, ˝e idziesz... pobie-
g∏am tobie naprzeciw. Dlaczego tak ryzykowa∏eÊ? Poszed∏eÊ... Raz ci´ zgubi∏am, ale potem si´ domyÊli∏am...

Anastazja odbieg∏a na bok, zerwa∏a jakàÊ traw´, nast´pnie poszuka∏a w innym miejscu i znów zerwa∏a.
Rozciera∏a roÊliny w d∏oniach i ostro˝nie pociera∏a wilgotnymi d∏oƒmi chorà nog´. I bez przerwy mówi∏a: 

— Minie, szybko mnie. Do wesela si´ zagoi. 
Zauwa˝y∏em, ˝e u˝ywa ró˝nych powiedzonek. 
— Skàd znasz przys∏owia? – zapyta∏em. 
— Czasami s∏ysz´, jak ludzie mówià. Chodzi w nich o to, ˝eby zawrzeç ca∏à myÊl w krótkiej frazie. Nie po-

doba ci si´? 
— Czasem “palniesz” jak kulà w p∏ot. 
— Ale czasem dopaln´? Fajnie, gdy dopaln´? 
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— Co za “dopaln´”? 
— Ty to pierwszy powiedzia∏eÊ. Ja tylko powtórzy∏am. 
— Powiedz, Anastazjo, czy daleko do twojej polany? 
— Przeszed∏eÊ po∏ow´ drogi, razem szybko dojdziemy. 
— Szybko to si´ pewnie nie da, dopóki boli noga. 
— Tak, jeszcze odrobin´ mo˝e boleç. Noga niech odpoczywa, ja pomog´ ci iÊç. 
Anastazja lekko podnios∏a ci´˝ki plecak, odwróci∏a si´ do mnie plecami, ukl´k∏a na kolano i zaproponowa-

∏a: 
— Z∏ap si´ mnie. W∏aê mi na plecy, na barana. 
Powiedzia∏a to tak szybko i zdecydowanie, ˝e od razu wdrapa∏em si´ jej na plecy i objà∏em r´kami za szy-

j´. Anastazja szybko wsta∏a i lekko, w podskokach pobieg∏a. Bieg∏a i wcià˝ mówi∏a i mówi∏a. 
— Nie ci´˝ko ci? – zapyta∏em po jakimÊ czasie. 
— W∏asne nie cià˝y – odpowiedzia∏a Anastazja i dorzuci∏a, Êmiejàc si´: – “Jestem klaczà, jestem bykiem,

jestem babà i facetem”. 
—  Stój. Czekaj, zejd´. Spróbuj´ sam iÊç. 
— Kiedy mi nie ci´˝ko. Dlaczego chcesz sam? 
— A czemu ty o ch∏opie? –„Jestem babà i facetem”? 
— To przecie˝ tylko powiedzonko. Nie na miejscu? Tak? Obrazi∏eÊ si´? 
— Niewa˝ne. Po prostu chc´ spróbowaç iÊç sam. Tylko plecak weê i ponieÊ kawa∏ek. 
— JeÊli chcesz sam iÊç, to musisz pozwoliç nodze odpoczàç przynajmniej godzin´. Na razie siedê, a ja

szybko, za chwileczk´... 
Anastazja odbieg∏a na chwil´. Wróci∏a z p´czkiem ró˝nych zió∏ i znów zacz´∏a wcieraç je w nog´ w okoli-

cach stopy. Potem usiad∏a obok, z kokieteryjnym uÊmiechem spojrza∏a na plecak i zapyta∏a nagle: 
— Powiedz, W∏adimirze, prosz´, co masz w plecaku? 
— Niektóre listy czytelników i prezenty od nich. Kupi∏em te˝ coÊ dla dziecka. 
— Czy mo˝esz, póki odpoczywamy, pokazaç prezenty? 
— A poka˝esz mi dziecko, poka˝esz mi synka? Nie powiesz mi, ˝e nie powinien mnie widzieç, póki si´ nie

oczyszcz´? 
— Dobrze. Poka˝´ ci naszego syna. Ale nie od razu. Jutro. Najpierw troch´ zrozumiesz, jak si´ do niego

zwracaç. Gdy zobaczysz, szybko zrozumiesz. 
— Niech b´dzie jutro. 
Wzià∏em plecak i wyjà∏em wpierw prezenty dla Anastazji. Bra∏a delikatnie ka˝dà rzecz w r´ce, z ciekawo-

Êcià oglàda∏a, g∏aska∏a. Zadzwoni∏a wa∏dajskimi dzwonkami, które podarowa∏a jej pani Olga. A gdy poda∏em
jej du˝à, pi´knà, kwiecistà chust´, te˝ podarowanà przez bardzo dobrà kobiet´, panià Walentyn´, zrozumia-
∏em od razu: kobieta to zawsze kobieta. Majà ze sobà wiele wspólnego. 

Anastazja wzi´∏a chustk´ i roz∏o˝y∏a. Potem robi∏a z nià ró˝ne rzeczy. Wiàza∏a jà sobie na g∏owie tak jak na
opakowaniu czekolady “Alonuszka” i na ró˝ne inne sposoby. 

Anastazja, Êmiejàc si´, wiàza∏a chustk´ w pasie jak Cyganka, zarzuca∏a jà na plecy i paradowa∏a przede
mnà jak w jakimÊ ludowym taƒcu. Potem starannie z∏o˝y∏a i po∏o˝y∏a na roz∏o˝onych na trawie prezentach,
mówiàc: 

— Powiedz, prosz´, to ka˝demu. Przeka˝ ode mnie moje “dzi´kuj´” ka˝dej kobiecie. Za ciep∏o p∏ynàce
z ich Duszy przekazane wraz z tymi rzeczamI. 

— Przeka˝´ ka˝demu, kogo zobacz´, ale nic wi´cej nie mam ci do pokazania. Reszta jest nie dla ciebie,
reszta jest dla syna. Wszystko, co niezb´dne. Ty nie umiesz z tego korzystaç. Poka˝´ ci na miejscu, gdy
przyjdziemy. 

— Dlaczego nie chcesz teraz? Przecie˝ i tak siedzimy i odpoczywamy. Jestem bardzo ciekawa. 
Nie chcia∏em pokazywaç Anastazji, co kupi∏em dla syna, bo pami´ta∏em s∏owa, które powiedzia∏a jeszcze

podczas naszego pierwszego spotkania: “B´dziesz chcia∏ nabyç synowi ró˝ne bezsensowne grzechotki, lecz
one sà mu niepotrzebne. To ty ich potrzebujesz dla samozadowolenia. Jaki to ja jestem dobry, troskliwy”. 

Jednak w koƒcu zdecydowa∏em si´ pokazaç, bo by∏em ciekaw, jak ustosunkuje si´ do osiàgni´ç naszej
cywilizacji w trosce o dziecko. Pokaza∏em Anastazji pampersy i opowiedzia∏em, jakie sà wydajne we wch∏a-
nianiu wilgoci, gdy dziecko si´ zmoczy. I skóra si´ od nich nie odparza. Opowiedzia∏em wszystko, co widzia-
∏em w telewizyjnej reklamie. Pokaza∏em dzieci´ce jedzenie. 

— Widzisz, Anastazjo, to dzieci´ce jedzenie jest po prostu Êwietne. Zawiera wszystkie sk∏adniki niezb´dne
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dla dziecka, tak˝e dodatki witaminowe. A najwa˝niejsze, ˝e mo˝na je przygotowaç bez problemu. Rozrabiasz
w ciep∏ej wodzie i kaszka gotowa. Rozumiesz? 

— Rozumiem. 
— A zatem nie na darmo dymià kominy przemys∏owe w naszym cywilizowanym Êwiecie! PoÊród wielu sà

te˝ kominy zak∏adów, które produkujà takie po˝ywienie dla dzieci i opakowania. Spójrz na opakowanie. Jakie
pi´kne, rumiane i uÊmiechni´te dziecko. 

— Widz´. 
Na koniec wyjà∏em dzieci´cego konstruktora i skomentowa∏em: 
— To jest dzieci´cy konstruktor. Konstruktor – to nie bezsensowna grzechotka. Tu jest napisane, ˝e zosta∏

opracowany dla potrzeb rozwojowych dziecka. Mo˝na z niego zbudowaç samochód jak na obrazku, parowóz,
samolot, dom. Ale on przyda si´ synowi troszk´ póêniej. Teraz, rzecz jasna, za wczeÊnie jeszcze, by uÊwiada-
mia∏ sobie, co jak si´ porusza, jak lata. 

— Dlaczego za wczeÊnie? W∏aÊnie teraz on to poznaje – odpar∏a Anastazja. 
— No, wi´c w∏aÊnie konstruktor mu w tym pomo˝e. 
— Tak uwa˝asz? JesteÊ o tym przekonany? 
— To nie tylko mój poglàd, Anastazjo. Tak równie˝ uwa˝a wielu uczonych i psychologów, którzy studiujà

dzieci´cà psychik´. Zobacz, napisali adnotacj´. 
— Dobrze ju˝, dobrze, W∏adimirze, nie zamartwiaj si´. Zrobisz, jak uwa˝asz. Tylko prosz´ ci´, najpierw po-

patrz, jak ˝yje nasz syn. Wówczas sam ocenisz, co jest mu przede wszystkim niezb´dne. 
— W porzàdku, zgadzam si´. – Ucieszy∏em si´, ˝e nie zacz´∏a odpieraç moich argumentów o niezb´dno-

Êci przywiezionych przeze mnie rzeczy. – Sam zobacz´ i zdecyduj´. 
— Na razie schowamy plecak. Gdy zdecydujesz, jaka rzecz jest najpotrzebniejsza, skocz´ i przynios´ jà al-

bo ca∏y plecak. Teraz ci´˝ko go nieÊç. Boli ci´ noga, a na mnie wsiàÊç nie chcesz. 
— Dobrze, na razie schowamy – zgodzi∏em si´. – Tylko weêmy listy. Du˝o jest w nich pytaƒ do ciebie.

Wszystkich nie zapami´ta∏em. 
— W porzàdku, listy zabieramy. 
Wzi´∏a paczk´ z listami. Opar∏em si´ na jej ramieniu i poszliÊmy w kierunku polany Anastazji. Dopiero póê-

nym wieczorem dotarliÊmy na miejsce. 
Tak jak wczeÊniej, nic na niej nie by∏o. ˚adnych zabudowaƒ. Nawet sza∏asu. Ale odczucie mia∏em takie,

jakbym wszed∏ do rodzinnego domu. 
Nawet nastrój mi si´ poprawi∏ i ogarnà∏ mnie dziwny spokój. Zachcia∏o mi si´ spaç. Pewnie dlatego, ˝e

z Aleksandrem przegadaliÊmy ca∏à noc. PomyÊla∏em: “Jak to jest? Na tej polanie absolutnie niczego nie ma,
a pojawia si´ takie uczucie, jakbym wszed∏ do rodzinnego domu. 

Widocznie odczucie domu zawiera si´ nie w tym, jak du˝e masz mieszkanie czy nawet zamek, ale
w czymÊ zupe∏nie innym”. 

Anastazja od razu zaprowadzi∏a mnie nad jeziorko i zaproponowa∏a kàpiel. Nie mia∏em ochoty na kàpiel,
ale pomyÊla∏em, ˝e na razie lepiej jej we wszystkim ulegaç, ˝eby syna jak najszybciej zobaczyç. Po kàpieli,
gdy wyszed∏em na brzeg, zrobi∏o mi si´ zimniej ni˝ w wodzie. Anastazja d∏oƒmi star∏a ze mnie wod´, natar∏a
jakàÊ trawà i cia∏o zrobi∏o si´ dos∏ownie goràce. Poda∏a swojà sukienk´ i powiedzia∏a, Êmiejàc si´: 

— Za∏ó˝, prosz´. To b´dzie twoja koszula nocna. Twoje ubranie namocz´ i upior´, bo intensywnie pach-
nie.

Za∏o˝y∏em sukienk´ Anastazji, bo zrozumia∏em, ˝e trzeba pozbyç si´ zapachu. 
— Czy to po to, ˝eby syn si´ nie przestraszy∏? 
— Dla niego równie˝ – odpowiedzia∏a Anastazja. 
— Ale w samej sukience zmarzn´ w nocy. 
— Nie martw si´, wszystko ju˝ uszykowa∏am. WyÊpisz si´ i nie b´dzie ci zimno. Pod g∏ow´ po∏ó˝ sobie

paczk´ z listami, pos∏u˝y ci za poduszk´. Tak wszystko obmyÊli∏am, ˝e wyÊpisz si´, a nie zmarzniesz. 
— Znów ma mnie ogrzewaç niedêwiedzica? Z niedêwiedzicà spa∏ nie b´d´, wol´ ju˝ sam. 
— Przyszykowa∏am takie pos∏anie, ˝e b´dzie ci w sam raz. 
PodeszliÊmy do ziemianki, w której kiedyÊ spa∏em. Anastazja rozchyli∏a wiszàce nad wejÊciem ga∏àzki. Po-

czu∏em przyjemny zapach trawy, wczo∏ga∏em si´ do Êrodka, zakopa∏em w sianie. Ogarn´∏o mnie przyjemne . .
znu˝enie. 

— Mo˝esz przykryç si´ bluzkà, ale nawet bez niej nie b´dzie ci zimno. JeÊli chcesz, po∏o˝´ si´ potem obok
ciebie. Ogrzej´ ci´ – us∏ysza∏em ju˝ przez sen i odpowiedzia∏em: 
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— Nie musisz. Lepiej idê do syna, jego ogrzej... 
— Nie martw si´. Nasz syn jest ju˝ bardzo samodzielny, poradzi sobie. 
— Jak mo˝e byç samodzielny, jest przecie˝ malutki?... 
— Wi´cej ju˝ nic powiedzieç nie zdo∏a∏em, bo zapad∏em w g∏´bokà, spokojnà b∏ogoÊç. 

NOWY PORANEK JAK NOWE ˚YCIE 

Obudzi∏em si´ rankiem i by∏em w tak niezwykle b∏ogim stanie, ˝e le˝a∏em sobie i myÊla∏em: “Nie b´d´ si´
na razie rusza∏, ˝eby ten nastrój gdzieÊ nie ulecia∏”. Có˝ to by∏a za noc? Dlaczego rano wydawa∏o si´, jak gdy-
by tej nocy cia∏o i ÊwiadomoÊç dos∏ownie kàpa∏y si´ w Mi∏oÊci? Przy dziennym Êwietle okaza∏o si´, dlaczego
w nocy nie by∏o mi ani zimno, ani goràco. Le˝a∏em zakopany w suchej trawie i kwiatach, które roztacza∏y przy-
jemnà woƒ i grza∏y. Czytelnicy cz´sto pytajà, jak Anastazja to robi, ˝e nie marznie zimà podczas siarczystych
syberyjskich mrozów. A to przecie˝ takie proste: zanurz si´ w stogu siana, a ˝aden mróz nie straszny. To
prawda, ˝e ona ogrzewa si´ tak˝e w jakiÊ inny sposób, bo chodzi pó∏naga nawet przy zaledwie pi´ciu stop-
niach ciep∏a, nie marznie i nawet przy tak niskiej temperaturze kàpie si´ i nie dr˝y, gdy wychodzi z wody. 

PomyÊla∏em te˝, gdy le˝a∏em, rozkoszujàc si´ na wysuszonej trawie: “Nadchodzi ranek czy nowy dzieƒ,
a wra˝enie mam takie, jakby nowego ˝ycia nadchodzi∏ poczàtek. Je˝eli by∏oby tak zawsze, ka˝dego ranka,
wówczas w ciàgu jednego ˝ycia mia∏oby si´ odczucie, jakby si´ tysiàc wieków prze˝y∏o i ka˝dy wiek równie
pi´kny jak ten poranek. Ale jak to zrobiç, ˝eby ka˝dy nowy dzieƒ by∏ tak pi´kny jak ten ranek?”. 

Podnios∏em si´, dopiero gdy us∏ysza∏em weso∏y g∏os Anastazji: 
— Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje! Wygramoli∏em si´ z nocnej, przepi´knej sypialni. Ona – sta∏a na

górze zaraz u wejÊcia. Z∏ociste w∏osy mia∏a splecione w warkocz, na koƒcu zwiàza∏a go êdêb∏ami traw niczym
wstà˝kà. W nowej fryzurze bardzo jej by∏o do twarzy. 

— Chodêmy nad jezioro, umyjesz si´, ubierzesz – zaproponowa∏a Anastazja, kokieteryjnie przerzucajàc
warkocz do przodu. “Kobieta to jednak zawsze kobieta” – pomyÊla∏em. G∏oÊno zaÊ powiedzia∏em: 

— Masz bardzo pi´kny warkocz. 
— Pi´kny? Naprawd´? Bardzo, bardzo pi´kny? – zaÊmia∏a si´, okr´cajàc. 
PobiegliÊmy nad jezioro. Na brzegu, na ga∏àzkach krzaków wisia∏a moja koszula, spodnie, podkoszulek –

wszystko, co zostawi∏em wieczorem. Dotknà∏em – ubrania by∏y suche.
— Jak mog∏y tak szybko wyschnàç? 

— Pomog∏am im – odpowiedzia∏a Anastazja. – Za∏o˝y∏am na siebie i troch´ biega∏am w twoich rzeczach,
wi´c szybciutko wysch∏y. Teraz wykàp si´ i za∏ó˝ ubranie. 

— A ty b´dziesz si´ kàpaç? 
— Ja ju˝ zrobi∏am wszystko, co niezb´dne, by przywitaç dzieƒ. 
Zanim wszed∏em do wody, Anastazja natar∏a moje cia∏o jakàÊ papkà z trawy [prawdopodobnie z mydlnicy

lekarskiej –przyp. t∏um.]. Gdy si´ zanurzy∏em, woda wokó∏ zasycza∏a, a cia∏o troch´ zaszczypa∏o. Ale gdy wy-
szed∏em na brzeg, by∏o wspaniale. Jakby wszystkie pory na skórze nagle zacz´∏y intensywnie oddychaç i ka˝-
dy z nich sam wciàga∏ powietrze. Mog∏em bardzo lekko i swobodnie oddychaç. 

Anastazja weso∏a, skora do zabawy, tak jak wieczorem star∏a z mego cia∏a krople wody. Gdy Êciera∏a z ple-
ców, nieoczekiwanie poczu∏em, jakby w moje plecy trysn´∏o coÊ parzàcego. Raz i drugi. Odwróci∏em si´ gwa∏-
townie, a ona, obiema r´kami Êciskajàc pierÊ, trysn´∏a mi stru˝kà goràcego mleka z piersi prosto w twarz,
a potem z drugiej w mój tors. I dalej˝e chichotaç i szybko rozcieraç je po ca∏ym ciele. 

— Po co to wyrabiasz? – spyta∏em, gdy nieco och∏onà∏em. 
— A po to! Po to! – chichocze Anastazja i podaje mi spodnie i koszul´. Od razu zauwa˝y∏em, ˝e pachnà

inaczej ni˝ wczeÊniej. Twardo powiedzia∏em Anastazji: 
— Zrobi∏em wszystko, jak chcia∏aÊ. Teraz poka˝ mi syna. 
— Dobrze, chodêmy wi´c. Tylko, W∏adimirze, prosz´ ci´, nie próbuj od razu do niego podchodziç. Najpierw

go poobserwuj, spróbuj zrozumieç. 
— Dobrze, b´d´ obserwowa∏. Zrozumiem. 
PodeszliÊmy do znanej mi ju˝ polany. Na jej skraju, ko∏o krzaków, Anastazja powiedzia∏a do mnie: 
— Tutaj posiedzimy cichutko, popatrzymy, on zaraz si´ b´dzie budzi∏, to go zobaczysz. 
Pod drzewem na skraju polany le˝a∏a na boku niedêwiedzica, ale nie zauwa˝y∏em ˝adnego dziecka. Ogar-

nia∏ mnie coraz wi´kszy niepokój i serce zacz´∏o dziwnie biç. 
— Gdzie on jest? – spyta∏em, coraz bardziej si´ niepokojàc. 
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— Spójrz uwa˝niej – odpowiedzia∏a. – Tam ma g∏ówk´, a nó˝ki sterczà spod ∏apy niedêwiedzicy. Âpi na
niej, pod jej pachà. Ma tam ciep∏o i mi´kko. Niedêwiedzica trzyma nad nim swojà ∏ap´, ale nie przyciska go,
tylko delikatnie przykrywa. 

I zobaczy∏em. Kruche cia∏ko malca le˝a∏o zatopione w g´stej niedêwiedziej sierÊci, pod pachà ogromnego
zwierza, pod jego lekko uniesionà przednià ∏apà. Niedêwiedzica le˝a∏a na boku, ani drgn´∏a i tylko g∏owà z bo-
ku na bok kr´ci∏a, rozglàdajàc si´. Gdy tylko maciupeƒkie nó˝ki poruszy∏y si´ w d∏ugiej sierÊci, niedêwiedzica
natychmiast unios∏a odrobin´ ∏ap´. Malec si´ budzi∏. Gdy rusza∏ ràczkà, niedêwiedzica unosi∏a ∏ap´, gdy
opuszcza∏, znów go przykrywa∏a. Tylko ∏apà i g∏owà rusza∏a, a tu∏ów si´ nie porusza∏. 

— Czy ona ca∏y czas tak le˝y bez ruchu? Przecie˝ jej niewygodnie ca∏y czas w jednej pozycj i? 
— Ona d∏ugo potrafi le˝eç nieruchomo. To dla niej ˝aden problem. Odlatuje z rozkoszy, gdy on moÊci si´

w swoim “∏ó˝eczku”. W ogóle sta∏a si´ taka bardzo wa˝na. Odpowiedzialna. Nawet nie dopuÊci∏a do siebie to-
warzysza, gdy nadszed∏ czas godów. To niezbyt dobrze. Lecz gdy nasz syn odrobin´ podroÊnie, dopuÊci
przyjaciela. 

S∏ucha∏em Anastazji i, nie odrywajàc si´, patrzy∏em, jak znowu poruszy∏y si´ maleƒkie nó˝ki pod olbrzymià
∏apà niedêwiedzicy. Po chwili ∏apa si´ unios∏a.

Malec rusza∏ ràczkami, nó˝kami, przeciàga∏ si´, unosi∏ g∏ówk´ i nagle zamar∏. 
— Dlaczego przesta∏ si´ ruszaç? – zapyta∏em. – Czy znów b´dzie spa∏? 
— Patrz uwa˝niej, przecie˝ on si´ moczy. Niedêwiedzica znów nie zdà˝y∏a na czas posadziç go na trawie,

a mo˝e nie chcia∏a, rozpieszcza go. 
Ma∏a fontanna la∏a si´ na futro niedêwiedzicy. A ona, tak jak i malec, le˝a∏a nieruchorno. Nawet przesta∏a

poruszaç g∏owà czy ∏apà, póki fontanna nie usta∏a. Dopiero wtedy obróci∏a si´ na drugi bok i malec sturla∏ si´
na traw´. 

— Dobrze. O! Widzisz, rozumie, ˝e to nie koniec i ˝e nasz ma∏y cz∏owiek b´dzie kontynuowa∏ swoje “wiel-
kie dzie∏o” – weso∏o oÊwiadczy∏a Anastazja. 

Drobniutkie, ludzkie cia∏ko le˝a∏o na ziemi i pr´˝y∏o si´. N ad nim sta∏a ogromna niedêwiedzica i wydawa∏o
mi si´, jakby mu pomaga∏a swoim mruczeniem, jakby sama razem z nim si´ pr´˝y∏a. Maluch obróci∏ si´ na
brzuszek, poruszy∏ ràczkami i poszed∏ na czworaka po trawie. Pupk´ mia∏ odrobin´ zabrudzonà kupkà. Niedê-
wiedzica postàpi∏a krok w jego stron´ i poliza∏a maleƒkà cz∏owieczà pupk´ swoim olbrzymim, niedêwiedzim
j´zorem, niczym niaƒka podcierajàca dziecko. Jej j´zyk popchnà∏ malca, który runà∏ na brzuszek, jednak za-
raz wsta∏ i raczkowa∏ dalej, ale ona – niedêwiedzica znów ruszy∏a za nim i znów lizn´∏a, chocia˝ ju˝ wszystko
by∏o czyste. 

— W∏adimirze, jak myÊlisz, czy ona da∏aby rad´ zdjàç pieluszk´ albo majteczki, by nast´pnie za∏o˝yç no-
we? – cicho spyta∏a Anastazja. 

— Niech ci b´dzie – odpar∏em równie˝ szeptem. – Wszystko jasne. Malec obróci∏ si´ na plecy i gdy natr´t-
na niedêwiedzica po raz kolejny lizn´∏a go mi´dzy nogami, on zwinnie maleƒkà ràczkà uczepi∏ si´ sierÊci
niedêwiedziego pyska. 

Poddajàc si´ niewielkiej sile ràczki, ogromna niedêwiedzia g∏owa leg∏a u nóg malca. A on wzià∏ jà za pysk
drugà ràczkà, podciàgnà∏ si´ i zaczà∏ wdrapywaç do góry po g∏owie zwierz´cia. 

— A ten dokàd? 
—— Do oczu niedêwiedzicy. Jej oczy b∏yszczà, to go ciekawi, zawsze chce ich dotknàç. 
Malec le˝a∏ brzuszkiem na pysku niedêwiedzicy i oglàda∏ jej oko, potem usi∏owa∏ go dotknàç paluszkiem,

lecz niedêwiedzica natychmiast zmru˝y∏a oczy i paluszek trafi∏ w powiek´. Zaczeka∏ chwil´, ale nie widzàc
b∏yszczàcego oka, zaczà∏ schodziç z pyska. Przepe∏znà∏ kawa∏ek po trawie i zastyg∏, coÊ w niej obserwujàc.
Niedêwiedzica wsta∏a i dwa razy rykn´∏a. 

— Wo∏a wilczyc´. Teraz musi zjeÊç, wyczyÊciç futro. Zaraz zobaczysz, jak przyjaênie b´dà ze sobà rozma-
wia∏y – skomentowa∏a Anastazja. 

Po chwili na skraju polany zjawi∏a si´ wilczyca, lecz niedêwiedzica na jej widok zarycza∏a nie przyjaênie, ale
wr´cz powita∏a jà groênym rykiem. W odpowiedzi na to wilczyca zachowywa∏a si´ zdecydowanie nieprzychyl-
nie. Rozejrza∏a si´ po polanie, spr´˝ystym krokiem przesz∏a naoko∏o, po∏o˝y∏a si´ i nagle skoczy∏a w gór´,
i znów przywar∏a do ziemi, jakby szykujàc si´ do ataku. 

— Gdzie podzia∏o si´ ich przyjazne nastawienie? – spyta∏em. Po co wo∏a∏a wilczyc´, skoro na nià ryczy?
Wilczyca te˝ jest nastawiona wrogo? 

— Tak ze sobà rozmawiajà. Niedêwiedzica rykiem zatrzyma∏a wilczyc´, ˝eby sprawdziç, czy wszystko
z nià w porzàdku. Czy nie jest chora, czy dopuszczenie jej do ludzkiego niemowl´cia jest bezpieczne. Czy jest
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wystarczajàco silna, by w razie czego stanàç w jego obronie. Wilczyca pokaza∏a, ˝e wszystko z nià w porzàd-
ku. Pokaza∏a w praktyce, a nie s∏owami. Widzia∏eÊ przecie˝, jak przesz∏a, a nast´pnie skoczy∏a wystarczajàco
wysoko. 

Faktycznie, niedêwiedzica poobserwowa∏a wilczyc´ i spokojnie odesz∏a z polany. Wilczyca po∏o˝y∏a si´
w pobli˝u ch∏opca. Malec jeszcze przez jakiÊ czas oglàda∏ coÊ w trawie, dotyka∏, a potem zauwa˝y∏ wilczyc´
i poraczkowa∏ do niej. Ràczkami dotyka∏ jej pyska, g∏aska∏ paluszkiem z´by w otwartej wilczej paszczy, klepa∏
ràczkà po j´zyku. Wilczyca lizn´∏a go po twarzy, po czym maleƒki W∏adimir podpe∏z∏ do brzucha, dotknà∏ sut-
ków wilczycy, possa∏ swojà d∏oƒ i si´ skrzywi∏. 

— Ju˝ czas na karmienie – znów przemówi∏a Anastazja – lecz nie zg∏odnia∏ jeszcze wystarczajàco, by piç
wilcze mleko. Odejd´ na chwil´, a ty posiedê na brzegu polanki. JeÊli ci´ zobaczy i zainteresuje si´ tobà, to
przyjdzie. Sam go nie ∏ap. On jest ju˝ cz∏owiekiem, choç wyglàda niepozornie, bezsensownego “niaƒczenia”
nie zrozumie. To jest akt przemocy, gdy bez zgody bierze si´ go na r´ce. Nie zrozumie twoich intencji, jeÊli
z∏apiesz go wbrew woli. Nawet je˝eli z dobrych pobudek, ale wbrew woli. Zostawisz po sobie nieprzyjemne
wra˝enie. 

— Dobrze, nie b´d´ go ∏apa∏. Po prostu sobie posiedz´. Wilczyca mnie nie tknie? 
— Masz teraz taki zapach, ˝e nie tknie. 
Anastazja dwa razy uderzy∏a si´ po biodrze z g∏oÊnym plaÊni´ciem. Wilczyca wsta∏a, spojrza∏a w jej stron´,

a potem na dziecko zaj´te zabawà z jakimÊ ˝uczkiem, i podbieg∏a do Anastazji. 
Anastazja stan´∏a ko∏o mnie i przywo∏a∏a wilczyc´, by podesz∏a bli˝ej, i gestem kaza∏a si´ jej po∏o˝yç. 
— Mo˝e powinienem jà pog∏askaç, ˝eby ostatecznie si´ zaprzyjaêniç? – zaproponowa∏em. 
— Nie spodoba si´ jej protekcjonalna familiarnoÊç z twojej strony. W szystko zrozumia∏a i nie ruszy ci´, ale

udawanego wywy˝szania si´ nie Êcierpi – odrzek∏a Anastazja. Odes∏a∏a wilczyc´ z powrotem na polan´ i,
obiecawszy szybko wróciç, pobieg∏a do swoich spraw. 

Wyszed∏em zza krzaków, skàd ukradkiem patrzy∏em, co dzieje si´ na polanie. Wyszed∏em i usiad∏em na
trawie dziesi´ç metrów od malutkiego W∏adimira. Siedzia∏em tak z pi´tnaÊcie minut, a on nic, zero uwagi. Po-
myÊla∏em, ˝e jeÊli b´d´ tak dalej siedzia∏ cicho – nigdy nie zwróci na mnie uwagi. Mlasnà∏em wi´c dwa razy
j´zykiem. 

Malec odwróci∏ g∏ow´ i zobaczy∏ mnie. Syn! Mój syn z zaciekawieniem patrzy∏ na mnie – ja na niego. Pa-
trzy∏em z takim napi´ciem, ˝e cia∏o si´ rozgrza∏o. 

Chcia∏em podbiec, z∏apaç na r´ce maleƒkie cia∏ko, popieÊciç, przycisnàç do piersi. Lecz proÊba Anastazji,
a tak naprawd´ obecnoÊç wilczycy powstrzyma∏a mnie. 

I wtedy mój malutki syn powoli zaczà∏ pe∏znàç do mnie; patrzy wcià˝ i idzie, a w piersi serce zacz´∏o mi tak
ko∏ataç, ˝e a˝ by∏o s∏ychaç. Czemu tak ko∏acze? Malec mo˝e wystraszyç si´ tego bicia. 

A on pe∏znie. Pe∏znie i znów czymÊ si´ w trawie zaciekawi∏. Ràczk´ wyciàgnà∏ do jakiegoÊ robaczka. Po-
tem wpatrywa∏ si´ w coÊ, co pe∏znie po jego ràczce. Trzy metry. Tylko trzy metry dzieli∏y mnie od maleƒkiego
syna. 

Z powodu jakiegoÊ robaczka. I jaki to Êwiat w tej trawie, jakie˝ ˝ycie tak go ciekawi? Ale˝ porzàdki, ale˝ le-
Êne prawa tu obowiàzujà. Siedzi przed dzieckiem rodzony ojciec, a jego bardziej ciekawi ˝uczek. Tak nie po-
winno byç. Dziecko powinno rozumieç – ojciec jest wa˝niejszy od ˝uczka. 

Nagle malec znów podniós∏ g∏ow´ w mojà stron´, uÊmiechnà∏ si´ bezz´bnà buzià i szybko, szybciej ni˝
zwykle, poraczkowa∏. Ju˝ szykowa∏em si´, ˝eby go chwyciç, lecz có˝ widz´?! Mija mnie, nie zwracajàc uwagi! 

Obejrza∏em si´ i zobaczy∏em, ˝e z ty∏u, troch´ z boku, stoi, uÊmiechajàc si´, Anastazja. Przykucn´∏a i po∏o-
˝y∏a na trawie r´k´ wierzchem d∏oni do góry. UÊmiechni´ty malec laz∏ do matczynej piersi. Anastazja nie ∏apa-
∏a go, a tylko odrobin´ pomog∏a mu dostaç si´ do swojej piersi. Malec ju˝ le˝a∏ w jej ramionach, klepa∏ ràcz´-
tami po obna˝onej matczynej piersi i uÊmiecha∏ si´ do Anastazji. Nast´pnie dotknà∏ i pog∏aska∏ sutek, przywar∏
do niego ustami i zaczà∏ ssaç jej j´drnà pierÊ. Anastazja raz tylko spojrza∏a na mnie, przystawiajàc palec do
ust, ˝ebym milcza∏. Wi´c siedzia∏em tak, milczàc dopóty, dopóki karmi∏a syna. 

Wydawa∏o si´, ˝e Anastazja podczas karmienia ca∏kowicie zapomnia∏a o mojej obecnoÊci. Zapomnia∏a
o bo˝ym Êwiecie. Ca∏y czas patrzy∏a jedynie na syna. Wydawa∏o mi si´ tak˝e, ˝e w jakiÊ sposób kontaktujà si´
w tym czasie ze sobà. Tak mi si´ zdawa∏o, bo malec ssie, ssie i nagle przerywa, odrywa si´ od sutka i patrzy
w twarz Anastazji. Czasem z uÊmiechem, innym razem znów powa˝nie. Nast´pnie ucich∏ i jakiÊ czas spa∏
w jej ramionach. Gdy znów si´ obudzi∏, uÊmiechnà∏ si´ i Anastazja posadzi∏a go sobie na d∏oni, podtrzymujàc
za plecy. 

Ich twarze znalaz∏y si´ na jednej wysokoÊci i malec ràczkami dotyka∏ jej twarzy, przytuli∏ si´ swoim policz-
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kiem do jej policzka i wtedy ponownie zobaczy∏ mnie. Znów znieruchomia∏ na jakiÊ czas, przyglàdajàc si´
z zaciekawieniem. 

Nagle wyciàgnà∏ do mnie ràczk´, przechyli∏ si´ ca∏ym cia∏em w mojà stron´ i zagaworzy∏: “e, e, e...”. Bez-
wiednie wyciàgnà∏em do niego r´ce i wtedy Anastazj a poda∏a mi go. 

Trzyma∏em w ramionach drobne cia∏ko swojego pierworodnego, tak upragnionego syna! Zapomnia∏em
o ca∏ym Êwiecie. Poczu∏em silnà potrzeb´, by coÊ dla niego zrobiç. Malec dotyka∏ mojej twarzy, dotknà∏ jej
ustami i, odsunàwszy si´, skrzywi∏. Widocznie uk∏u∏ si´ o nieogolonà twarz. 

A potem, sam nie wiem, jak to si´ sta∏o, zapragnà∏em uca∏owaç malutki, ciep∏y policzek. Postanowi∏em go
po-ca-∏o-waç! Lecz zamiast ca∏usa, nie wiedzieç czemu, dwa razy szybko go poliza∏em, tak jak to robi∏a wil-
czyca. Malec szybko odchyli∏ si´ ode mnie i ze zdziwieniem zatrzepota∏ rz´sami. Dêwi´czny, zaraêliwy Êmiech
Anastazji wype∏ni∏ polan´. Malec wyciàgnà∏ ku niej ràczki i te˝ si´ rozeÊmia∏, zakr´ci∏ si´ w moich r´kach. Zro-
zumia∏em, ˝e prosi, by go puÊciç. Mój syn mnie opuszcza. Spe∏niajàc jego wol´, pos∏uszny obowiàzujàcym tu-
taj regu∏om wspó∏êycia, ostro˝nie opuÊci∏em go na traw´. Malec natychmiast skierowa∏ si´ do Anastazji,
a ona, Êmiejàc si´, podskoczy∏a, obieg∏a mnie naoko∏o i usiad∏a z drugiej strony, ca∏kiem blisko, obok mnie.
Malec w tej˝e chwili obróci∏ si´ i, uÊmiechajàc si´, pow´drowa∏ do nas. W drapa∏ si´ na r´ce Anastazji i znowu
ràczkà dotknà∏ mojej twarzy. I tak wyglàda∏o moje pierwsze spotkanie z synem. 

ROLA OJCA 

Mój syn, mój maleƒki W∏adimir usnà∏. Po karmieniu nied∏ugo bawi∏ si´ czymÊ w trawie. Dotyka∏ cedrowej
szyszki, która spad∏a z drzewa, próbowa∏ jà, liza∏. Patrzy∏ na p∏ynàce po niebie ob∏oki. Ws∏uchiwa∏ si´ w Êpiew
ptaków, potem wdrapa∏ si´ na pagórek, gdzie trawa g´Êciejsza, zwinà∏ si´ w k∏´bek, zamknà∏ oczy, uÊmiecha-
jàc si´ do siebie, i zasnà∏. Anastazja pobieg∏a do jakichÊ swoich spraw. Spacerowa∏em samotnie po lesie
i rozmyÊla∏em, nie zauwa˝ajàc niczego dooko∏a. Nie opuszcza∏o mnie uczucie radoÊci i niezadowolenia zara-
zem. Usiad∏em pod Cedrem nad brzegiem jeziora i podjà∏em decyzj´: B´d´ siedzieç tak d∏ugo bez ruchu, do-
póki nie wymyÊl´, co takiego mog´ wnieÊç jako rodzic w kszta∏towanie mojego dziecka. Musz´ wymyÊliç coÊ
takiego, ˝eby poczu∏, êe ojciec jest najwa˝niejszy. Gdy Anastazja podesz∏a do mnie, z poczàtku nie chcia∏o mi
si´ z nià w ogóle rozmawiaç. To w∏aÊnie jej Êmiech odciàgnà∏ ode mnie syna. Anastazja usiad∏a cicho obok,
obj´∏a r´kami kolana i patrzy∏a w zamyÊleniu na spokojnà tafl´ jeziora. Pierwsza rozpocz´∏a rozmow´: 

Prosz´, nie gniewaj si´ na mnie. Tak zabawnie wyglàda∏o wasze spotkanie. Nie mog∏am si´ powstrzymaç. 
— Tu nie chodzi o obra˝anie si´. 
— A o co? 
— Wielu czytelników pyta w listach o wychowanie dzieci, proszà, ˝ebym wypyta∏ si´ ciebie na temat syste-

mu wychowania dzieci i opisa∏ go w nast´pnej ksià˝ce. Ale o czym tu pisaç? Nie ma ˝adnego systemu - wr´cz
odwrotnie. To jest jakiÊ antysystem. Co na przyk∏ad powinni robiç w takiej sytuacji ojcowie? – mo˝e zapytaç
czytelnik. 

— Bardzo trafnie to okreÊli∏eÊ – antysystem, wi´c opisz go. 
— A kogo to zaciekawi? Ludzie szukajà sensownych ksià˝ek z wyjaÊnieniami, w których jest powiedziane,

jak nale˝y post´powaç z dzieckiem, gdy ma miesiàc, potem dwa miesiàce i tak dalej – godzina po godzinie.
Zalecajà, jakà stosowaç diet´. System wychowania podzielony jest ze wzgl´du na wiek. A tutaj widz´ ca∏kowi-
tà samowol´, pob∏a˝liwoÊç. To jakaÊ swawola. 

— W∏adimirze, powiedz mi, kim chcia∏byÊ, ˝eby by∏ nasz syn, gdy doroÊnie? 
— Jak to – kim? OczywiÊcie, ˝e szcz´Êliwym, normalnym, majàcym powodzenie w ˝yciu cz∏owiekiem. 
— A czy wielu jest szcz´Êliwych ludzi wÊród twoich znajomych? 
— Szcz´Êliwych? No, tak ca∏kiem szcz´Êliwych mo˝e i niewielu. U ka˝dego coÊ tam si´ nie uk∏ada. To nie

starcza pieni´dzy, to w rodzinie niesnaski albo czepiajà si´ ich choroby. Ale ja chcia∏bym, ˝eby mój syn
ustrzeg∏ si´ wszelkich nieprzyjemnoÊci. 

— PomyÊl, jak˝e on mo˝e si´ przed nimi uchroniç, jeÊli z góry wt∏oczysz go w system, wed∏ug którego
wszyscy byli wychowywani? PomyÊl, mo˝e to jest jakaÊ kolej rzeczy, ˝e ka˝dy rodzic chce widzieç swoje dzie-
ci szcz´Êliwymi, a gdy dorastajà, stajà si´ jak wszyscy – niezbyt szcz´Êliwe? 

— Kolej rzeczy? Na czym ona polega? Powiedz, jeÊli wiesz. 
— Zastanówmy si´ razem, na czym. 
— Przecie˝ ludzie od dawna zastanawiajà si´ nad tym. Tak˝e specjaliÊci i rozmaici uczeni. To po to tworzà

ró˝ne systemy wychowawcze, rozpisane na godziny, ˝eby znaleêç optymalny system. 
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— Rozejrzyj si´ uwa˝niej, W∏adimirze. Rosnà drzewa, trawy, kwiaty. Jak mo˝na rozpisaç wczeÊniej dni
i godziny ich podlewania? Przecie˝ nie b´dziesz podlewa∏ kwiatów, gdy z nieba leje si´ woda, tylko dlatego ˝e
ktoÊ przepisa∏ màdrze dzieƒ i godzin´ podlewania. 

— Ale˝ paln´∏aÊ! To jakaÊ bzdura, a nie przyk∏ad wychowania dzieci. W ˝yciu tak nie ma. 
— Ale˝ zdarza si´ nagminnie w ˝yciu. Jakikolwiek by to by∏ system, b´dzie tylko systemem. Zawsze jest

ukierunkowany na to, ˝eby serce, Dusz´ odciàgnàç od jeszcze ca∏kiem ma∏ego cz∏owieka i podporzàdkowaç
go systemowi. ˚eby wyrós∏ taki jak wszyscy, wygodny dla systemu. I tak przez ca∏e wieki trwa, aby Dusza
ludzka by∏a Êlepa. Nie dopuÊciç do rozkwitu cz∏owieka w ca∏ym jego Pi´knie, z Duszà danà od Boga. Jemu!
W∏adcy ca∏ego WszechÊwiata. 

— Zaczekaj chwil´, nie rozp´dzaj si´, nie unoÊ, mów spokojnie, normalnym j´zykiem. Co jest potrzebne do
tego, ˝eby tak by∏o? No, ˝eby dzieci wyrasta∏y, jak mówisz, z wolnà Duszà? Jako w∏adcy WszechÊwiata –
szcz´Êliwi. Jak Bóg chcia∏. 

— Trzeba nie przeszkadzaç im i widzieç ich w myÊlach swoich takimi, jak tego chcia∏ Bóg. Dà˝enie wszyst-
kich si∏ Âwiat∏a we WszechÊwiecie jest skierowane, by ka˝demu narodzonemu wszystko co najlepsze od
Âwiata przekazaç. I powinnoÊcià rodziców jest, by Êwiat∏a rodzàcego si´ w Duszy nie zas∏aniaç przemàdrza∏y-
mi dogmatami. Od wieków trwa spór na Ziemi, który z systemów jest najmàdrzejszy. Lecz pomyÊl sam, W∏adi-
mirze. Spór trwa tam, gdzie Prawda jest zas∏oni´ta. W ja∏owych sporach bez koƒca mo˝na by dyskutowaç, co
w pokoju za zamkni´tymi drzwiami si´ kryje. Lecz wystarczy otworzyç drzwi i stanie si´ jasne dla wszystkich,
i przerwany zostanie spór, gdy ka˝dy mo˝e Prawd´ zobaczyç sam. 

— No, to kto w koƒcu otworzy te drzwi? 
— One sà otwarte. Teraz oczy Duszy tylko trzeba otworzyç, zobaczyç, uÊwiadomiç sobie. 
— Co uÊwiadomiç? 
— Pyta∏eÊ o systemy. Mówi∏eÊ o rozk∏adach dnia, o re˝imie ˝ycia, które w ksià˝kach ktoÊ poleca. Sam po-

myÊl, czy ktoÊ jaÊniej ni˝ sam Stwórca mo˝e mówiç o swoim stworzeniu? 
— Stwórca nic nie mówi. On wcià˝ milczy. I nikt nie s∏yszy s∏ów Jego. 
— Te same s∏owa majà wiele znaczeƒ wymyÊlonych przez ludzi. Stwórca do ka˝dego cierpliwie i z mi∏oÊcià

mówi nieprzemijajàcymi, pi´knymi czynami. Wschodem s∏oƒca i odbiciem ksi´˝yca, mi´kkà mg∏à i rosà igrajà-
cà z promieniem, wch∏onàwszy w siebie niebiaƒski b∏´kit. We WszechÊwiecie jest ca∏a mnogoÊç jasnych przy-
k∏adów tej rozmowy. Spójrz woko∏o. One dotyczà ciebie i ka˝dego. 

JeÊliby dalej opowiadaç to, co mówi∏a Anastazja o wychowaniu dzieci, to jest to dok∏adnie coÊ odwrotnego
od tego, co dzieje si´ dziÊ u nas. 

Mówi∏em ju˝, ˝e ca∏y ich staro˝ytny ród, jak i sama Anastazja traktujà nowo narodzonego jak bóstwo czy,
nie przymierzajàc, wcielonego czystego anio∏a. Jest dla nich czymÊ niedopuszczalnym przerywanie dziecku
procesu myÊlowego. 

Dziadek i pradziadek mogli d∏ugi czas obserwowaç, jak malutka Anastazja ze zdziwieniem obserwuje
chrzàszcza czy kwiatek i o czymÊ myÊli. Starali si´ nie rozpraszaç jej swojà obecnoÊcià. Nawiàzywali relacje,
gdy dziecko samo zwróci∏o uwag´ i zachcia∏o tego. Anastazja twierdzi, ˝e w momencie gdy obserwowa∏em,
jak maleƒki W∏adimir oglàda∏ coÊ w trawie, on poznawa∏ nie tylko ˝uki, ale i ca∏y WszechÊwiat. 

Wedle jej s∏ów ˝uczek jest daleko doskonalszym mechanizmem ni˝ jakikolwiek sztuczny, a tym bardziej
prymitywny konstruktor. 

Dziecko, które ma stycznoÊç z tymi doskona∏ymi, ˝ywymi istotami, samo staje si´ bardziej doskona∏e, ni˝
gdy obcuje z martwymi, prymitywnymi przedmiotami. 

Dlatego te˝, jak twierdzi, ka˝da trawka, owad sà zwiàzane ze swoim otoczeniem i pomagajà nam uÊwia-
domiç sobie sens istnienia WszechÊwiata, a w nim nasze przeznaczenie. Sztucznie wytworzone przedmioty
nie majà takiej wi´zi, nieprawid∏owo szeregujà priorytety i kszta∏tujà w mózgu dziecka nieprawid∏owy system
wartoÊci. 

Na uwag´, ˝e warunki, w jakich ona si´ wychowywa∏a i teraz nasz syn, bardzo ró˝nià si´ od tych, w których
dane jest wychowywaç dzieci w cywilizowanym Êwiecie, odpowiedzia∏a tak: 

— Jeszcze w ∏onie matki, a tym bardziej, gdy przychodzi na Êwiat zdawa∏oby si´ bezbronny malec, Si∏y
Âwiat∏a WszechÊwiata radujà si´. Radujà si´ w delikatnej nadziei, ˝e oto przyszed∏ czysty cz∏owiek, podobny
Bogu, który stanie si´ ich dobrym panem i wzmocni Âwiat∏o Mi∏oÊci na Ziemi. 

To dla niego wszystko Stwórca przewidzia∏. WszechÊwiat z owadami, drzewami, trawami, z bezwzgl´dnym
z pozoru zwierz´ciem gotowy jest byç dobrà niaƒkà dla z pozoru maleƒkiego cz∏owieka – wielkiego dzie∏a
Stwórcy. W porywie wznios∏ego natchnienia Bóg stworzy∏ cz∏owieka. To dla niego zosta∏ stworzony na Ziemi
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Raj. 
Nikt nie ma mocy i nic nie ma w∏adzy nad najwy˝szym dzie∏em Stwórcy. Jego mi∏oÊci i natchnienia poryw

ju˝ zawarty jest w ka˝dej rodzàcej si´ chwili. Ze wszystkich istot w bezkresnym WszechÊwiecie jedna tylko
mo˝e wp∏ywaç na jego los i stanàç pomi´dzy Bogiem, Rajem, szcz´Êliwà gwiazdà i cz∏owiekiem. 

— Czy to znaczy, ˝e jest na Êwiecie istota silniejsza od Boga? 
— Nie ma na Êwiecie nic silniejszego ni˝ Boskie Tchnienie. Ale jest istota podobna Mu co do si∏y, zdolna

stanàç pomi´dzy Bogiem – czu∏ym wychowawcà a podobnym do anio∏a niemowl´ciem – cz∏owiekiem. 
— Któ˝ to jest? Jak si´ nazywa? 
— Tà istotà jest cz∏owiek – rodzic. 
— Co?!... Jak to mo˝liwe, ˝eby rodzice pragn´li nieszcz´Êcia dla swego dziecka? 
— Szcz´Êcia pragnà wszyscy. Jednak zapomnieli do niego drogi. To dlatego stosujà przemoc, choç zamia-

ry ich sà dobre. 
— Czy mo˝esz w jakikolwiek sposób to udowodniç? 
— Przekonywa∏eÊ mnie do ró˝nych systemów wychowania. PomyÊl, one sà ró˝ne. Lecz prawda jest jedna.

Ju˝ tylko to mówi, ˝e wielu pójdzie b∏´dnà drogà. 
— Jak odró˝niç, który system jest prawdziwy, a który nie? 
— Duszà otwartà na ˝ycie spróbuj spojrzeç. OczyÊç myÊli z bezsensownego zam´tu, a wówczas ujrzysz

Âwiat, Stwórc´ WszechÊwiata i siebie. 
— Gdzie jest oko Duszy, a gdzie zwyk∏e oczy? Kto to odró˝ni? Mo˝esz mówiç o tym wszystkim konkretniej,

u˝ywajàc prostszych zwrotów? Mówi∏aÊ, ˝e twoja mowa b´dzie podobna do mojej, a mówisz inaczej. Czuj´,
˝e mówisz inaczej ni˝ ja, mnie te˝ zmuszasz do twego rytmu. 

— Tylko odrobin´. Najwa˝niejsze zapami´tasz. Twoja mowa przemiesza si´ z mojà. Nie denerwuj si´, nie
wstydê si´ swojego sposobu ∏àczenia s∏ów, bo twojà mow´ zrozumie bardzo wielu. Dla wielu Dusz ujawni ona
to, co jest w nich ukryte. I niech w nich poezja WszechÊwiata powstanie. 

— Po co to wszystko? Nie chc´, ˝eby ktoÊ zmienia∏ mój j´zyk. 
— Przecie˝ obrazi∏eÊ si´, gdy jeden z dziennikarzy nazwa∏ twój j´zyk prostackim. Wraz z tymi, którzy czy-

tajà, mog´ zrobiç tak, ˝e z prymitywnego mo˝e przeistoczyç si´ w j´zyk brzmiàcy najlepiej ze wszystkich. 
— No, dobrze. Niech tak si´ stanie, ale mo˝e póêniej, a na razie lepiej si´ s∏ucha prostego j´zyka. Sam

problem i tak jest ju˝ wystarczajàco skomplikowany i nie zrozumia∏y. Jak to si´ dzieje? Dlaczego? Dlaczego
w∏aÊnie rodzice zamykajà swemu dziecku drog´ do szcz´Êcia? Czy naprawd´ tak w∏aÊnie jest? O tym trzeba
si´ przekonaç. 

— Dobrze. Skoro chcesz si´ przekonaç, przywo∏aj obrazy z dzieciƒstwa. 
— To trudne. Nie ka˝dy potrafi przypomnieç sobie, gdy by∏ niemowl´ciem. 
— Dlaczego? Czy przypadkiem nie dlatego, ˝e pami´ç, oszcz´dzajàc uczucia, odcina to, co bezp∏odne,

bezowocne, puste? Próbuje wymazaç wmawianie nam sytuacji bez wyjÊcia. Wymazaç te˝ to, gdy martwi∏eÊ
si´ w ∏onie matki, odczuwajàc brud Êwiata poprzez zmartwienia matki swojej. Chcesz dalej? Pomog´ ci przy-
pomnieç sobie. 

— No, pomó˝. Co by∏o dalej, a ulecia∏o z mojej pami´ci? 
— Nast´pnie nie chcesz sobie przypomnieç, jak ty – pan WszechÊwiata, le˝a∏eÊ sam bezbronny w ∏ó˝ecz-

ku. 
W pieluszki mocno zawini´ty, jak zwiàzany, a oni, uÊmiechajàc si´, decydowali, kiedy jeÊç masz, a kiedy

spaç. 
Wszystkiego chcia∏eÊ si´ dowiedzieç, pojàç. Ale ciebie cz´sto z radoÊcià pod sufit podrzucali. ,,Ale po co?”

– nawet pomyÊleç nie zdà˝y∏eÊ. Odrobin´ podros∏eÊ, zobaczy∏eÊ wokó∏ mnóstwo rzeczy milczàcych i bez-
dusznych, lecz nie wolno ich by∏o tknàç. Jedynie t´, którà ci podali. Pogodzony z tym stara∏eÊ si´ pojàç, jaka
doskona∏oÊç zawarta jest w pokazywanej zabawce – grzechotce. Jednak˝e nie mog∏eÊ odnaleêç w absurdal-
nie prymitywnym przedmiocie tego, czego w nim nie by∏o i byç nie mog∏o. Lecz wcià˝ szuka∏eÊ , nie do koƒca
si´ podda∏eÊ i ràczkà dotyka∏eÊ, i próbowa∏eÊ jà na smak, ale na pró˝no. I w ˝aden sposób znaleêç nie mo-
g∏eÊ wyjaÊnienia. To wtedy po raz pierwszy si´ z∏ama∏eÊ – ty – urodzony pan WszechÊwiata. Zdecydowa∏eÊ,
˝e ty nie mo˝esz o niczym decydowaç. I zdradzony zosta∏eÊ przez tych, którzy ci´ urodzili, i zdradzi∏eÊ siebie
sam. 

— Mówisz o wydarzeniach z mojego ˝ycia. To co, to znaczy, ˝e chocia˝by czymÊ ró˝ni∏em si´ od innych
dzieci? 

— Mówi´ konkretnie o tobie. Ale równie˝ o tych, którzy w tym momencie mnie s∏yszà. 
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— Czy to znaczy, ˝e wielu jest w∏adców WszechÊwiata, skoro ka˝dy jest przez Niego zrodzony? Co to za
w∏adza, je˝eli jednà i t´ samà rzecz du˝o ludzi ma we w∏adaniu? A mo˝e powinno byç du˝o wszechÊwiatów?

— WszechÊwiat jest jeden. Jeden. Niepodzielny. Ale ka˝dy ma w nim swojà przestrzeƒ. I ca∏oÊç zale˝na
jest od niego. Od ka˝dego. 

— Gdzie wi´c jest ta moja przestrzeƒ? 
— Zosta∏a zagubiona. Ale ty jà odnajdziesz. 
— Kiedy zdà˝y∏em jà utraciç? 
— Za ka˝dym razem, gdy si´ poddawa∏eÊ. 
— Jak to: poddawa∏em si´? By∏em taki jak wszystkie dzieci. 
— Ty, tak jak ka˝de dziecko, wierzàc w dobrà wol´ bliênich, w swoich rodziców, coraz cz´Êciej t∏umi∏eÊ

swoje pragnienia. Zgadza∏eÊ si´ z tym, ˝e jesteÊ kimÊ marnym, jeszcze nic nie wiedzàcym malcem. 
Odczucia te, które zrodzi∏y si´ w tobie pod wp∏ywem przemocy w dzieciƒstwie, wcià˝ usi∏ujà towarzyszyç ci

w ˝yciu i chcà byç przekazane potomkom. Chodzi∏eÊ do szko∏y jak ka˝dy. Opowiadali ci tam, ˝e cz∏owiek kie-
dyÊ by∏ zwyk∏à ma∏pà. O tym, jak bardzo prymitywny by∏. Jak g∏upio wierzy∏ w Boga. Mówili te˝, ˝e wódz jedy-
ny jest – ten, który wszystko wie. Wybra∏ go naród. On jeden jest najbardziej godny i najmàdrzejszy. I w za-
chwycie czyta∏eÊ wiersze o tym wodzu. Wys∏awia∏eÊ go zapami´tale. 

— Nie tylko ja deklamowa∏em wiersze i wychwala∏em, kogo kazali, jednak wtedy sam w to wierzy∏em. 
— Tak, wielu ludzi czyta∏o wiersze. PrzeÊcigali si´, wspó∏zawodniczàc w tym, kto najlepiej b´dzie wys∏a-

wia∏. Ty te˝ chcia∏eÊ byç pierwszy. 
— Wtedy ka˝dy do tego dà˝y∏. 
— Tak, ca∏y ten system ˝àda∏, ˝eby to by∏o jedyne dà˝enie wszystkich ludzi. W ten sposób gwa∏cili wol´

ka˝dego, dà˝àc do z∏amania cz∏owieka po to, by ochroniç sam system.
A˝ nagle, prze˝ywszy cz´Êç ˝ycia, dowiedzia∏eÊ si´, ˝e jest du˝o innych systemów, które ró˝nià si´ od sie-

bie. Potem dowiedzia∏eÊ si´, ˝e to mo˝liwe, i˝ cz∏owiek nigdy nie by∏ ma∏pà. A najmàdrzejszy wódz – by∏ naj-
g∏upszym tyranem. A tak˝e, ˝e ˝ycie przez twoje pokolenie zosta∏o mamie prze˝yte i ˝e teraz nale˝y ˝yç we-
d∏ug innego systemu. 

Zosta∏eÊ rodzicem i bez zastanowienia odda∏eÊ swojà córk´ nowemu systemowi jak zbawieniu. Choç nie
myÊla∏eÊ ju˝ tak, jak kiedyÊ. W zdziwieniu swoim grzechotkà ju˝ nie grzechoczesz. Uznajàc przemoc, teraz
sam przemoc stosujesz wobec swego dziecka. Przez tysiàclecia przychodzi∏y i odchodzi∏y systemy, ale ka˝dy
z nich mia∏ tylko jeden cel: zniszczyç ciebie – w∏adc´, najmàdrzejszego stwórc´ przemieniç w bezdusznego
niewolnika. System ca∏y czas istnieje i dzia∏a poprzez rodziców i poprzez tych, którzy nazywajà siebie najmà-
drzejszymi nauczycielami. Tworzàc nowe teorie, tym samym tworzà nowy system. Gdy si´ temu tylko odrobi-
n´ przyjrzeç, to widaç jak na d∏oni – wcià˝ kieruje nimi to samo stare pragnienie: rozdzieliç ciebie i Boga. Sta-
nàç pomi´dzy wami i zmusiç i Boga, i ciebie ˝yç i pracowaç dla systemu. W tym jest sedno ka˝dego systemu.
I ty, W∏adimirze, prosisz mnie, ˝ebym stworzy∏a kolejny. Nie mog´ spe∏niç takiej proÊby. Sam si´ rozejrzyj.
Spróbuj to ogarnàç swojà Duszà. 

— Powiedz, Anastazjo, a nasz syn? Czy on, mieszkajàc w g∏´bokiej tajdze, wÊród zwierzàt, nie zazna∏
jeszcze przemocy? – Nieznane sà mu przemoc i strach. RoÊnie w nim przekonanie, ˝e cz∏owiekowi wszystko
jest podleg∏e i cz∏owiek za wszystko jest odpowiedzialny. 

— Czy to troch´ nie jest przemoc, gdy niedêwiedzica li˝e jego zabrudzonà pup´? Przewróci∏ si´ przecie˝
na brzuch, gdy go poliza∏a. Gdy poraczkowa∏, poliza∏a go drugi raz i znów upad∏. Widzia∏em, ˝e nie podoba∏o
mu si´ takie podmywanie. W∏aÊnie po to z∏apa∏ niedêwiedzic´ za pysk, ˝eby przesta∏a popychaç go j´zykiem. 

— I niedêwiedzica natychmiast przesta∏a go lizaç. Póêniej on zrozumie znaczenie tej procedury, ale teraz
odbiera to jak zabaw´. To on sam bawi si´ z niedêwiedzicà i chce, ˝eby bieg∏a za nim. 

— Mówi∏aÊ, ˝e cz∏owiek jest najmàdrzejszy we WszechÊwiecie, a naszego syna wychowujà zwierz´ta. To
nie jest normalne. Widzia∏em w telewizji pewnego doros∏ego cz∏owieka. Gdy by∏ niemowl´ciem, trafi∏ do wil-
ków, a gdy by∏ ju˝ doros∏y, schwytali go ludzie i d∏ugo nie potrafi∏ nauczyç si´ mówiç po ludzku, i wydawa∏o mi
si´, ˝e by∏ umys∏owo opóêniony. 

— Dla naszego syna wszystkie zwierz´ta, które sà doko∏a, to nie wychowawcy, a dobre niaƒki, dobre,
umiej´tne, szczerze oddane i z mi∏oÊcià wpatrzone w niego. Bez chwili namys∏u, w mgnieniu oka gotowe sà
oddaç ˝ycie za swojego ma∏ego cz∏owieka. 

— D∏ugo je tresowa∏aÊ? Pewnie pomagali ci dziadek i pradziadek. 
— Po co tresowaç? Stwórca zrobi∏ to ju˝ dawno temu. 
— Jak móg∏ wczeÊniej tak przewidzieç, ˝eby ka˝de zwierzàtko nauczyç, co w którym momencie ma robiç? 
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Tam, na polanie, gdy obserwowa∏em syna, zwróci∏ uwag´ na wiewiórki, spodoba∏a mu si´ jedna. Wycià-
gnà∏ do niej ràczk´, uÊmiechnà∏ si´ i przeciàgle powiedzia∏: “eeee”. Podbieg∏a do niego wiewiórka, w∏aÊnie ta,
która mu si´ spodoba∏a. Bawi∏ si´ z nià, trzyma∏ za ∏apk´, g∏aska∏ ogon. Jak Stwórca móg∏ przewidzieç takà
sytuacj´ i nauczyç wiewiórk´, jak ma si´ zachowaç? 

— Stwórca jest màdry. Uczyni∏ to wszystko znacznie proÊciej i màdrzej, ni˝ ci si´ wydaje. 
— Jak? 
— Od cz∏owieka pozbawionego agresji, interesownoÊci, strachu i wielu nabytych w póêniejszym okresie ˝y-

cia “ciemnych” uczuç – emanuje Âwiat∏o Mi∏oÊci. Choç niewidzialne, lecz od s∏onecznego jest silniejsze. Ener-
gia tego Êwiat∏a jest ˝yciodajna. Stwórca tak to zrobi∏, ˝e tylko cz∏owiek zdolny jest posiadaç takà moc. Jedy-
nie cz∏owiek! Tylko on jeden jedyny mo˝e ogrzaç wszystko, co ˝yje. Oto dlaczego lgnie do niego wszystko ˝y-
jàce. 

W∏adimir dostrzeg∏ wiewiórki, ale nasz maleƒki synek na jednej tylko wzrok swój zatrzyma∏ i ciep∏o jego
wzroku dosz∏o w∏aÊnie do niej. Poczu∏a b∏ogie ciep∏o i skoczy∏a w stron´ êród∏a, i dobrze jej by∏o, gdy si´ z nim
bawi∏a. W ten sposób mo˝e on przywo∏aç dowolne zwierz´. 

Dzi´ki Stwórcy wszystkie noworodki majà takie zdolnoÊci. Gdy znajdujà si´ w Przestrzeni Mi∏oÊci i dopóki
nic jeszcze nie zniszczy∏o pi´knego poczàtku. 

Przestrzeƒ Mi∏oÊci ma swój poczàtek w ∏onie matki i stamtàd si´ rozprzestrzenia. Tylko Cz∏owiek Prze-
strzeƒ Mi∏oÊci zepsuç lub udoskonaliç mo˝e. 

Dziadek trenowa∏ or∏a – s∏ysza∏eÊ o tym. Tym samym wniós∏ on coÊ nowego do Przestrzeni. Od zawsze ro-
bili tak moi prarodzice, moi ojcowie i matki. A jutro b´dzie szczególny dzieƒ. I ty zobaczysz, co si´ stanie. Ten
dzieƒ jutrzejszy b´dzie wa˝ny dla przysz∏oÊci. 

LOT Z OR¸EM 

Nast´pnego dnia przyszliÊmy na polan´ jak zwykle niezauwa˝enie i patrzyliÊmy z Anastazjà na zaj´tego
zabawà naszego maleƒkiego synka. Na skraju polany le˝a∏a wilczyca, ona równie˝ czujnie obserwowa∏a.
Obok niej bawi∏y si´ wilcz´ta. Zauwa˝y∏em, ˝e od czasu do czasu W∏adimir bierze do buzi palec i ssie tak, jak
to robià, nie wiedzieç czemu, wszystkie niemowl´ta. Wiedzia∏em, ˝e rodzice stosujà rozmaite metody, aby od-
uczyç dziecko tego nawyku. Obwiàzujà ga∏gankiem ràczki albo wk∏adajà do buzi smoczek. Powiedzia∏em
o tym Anastazji. 

— Nie martw si´. Jest w tym po˝ytek. Nasz syn zlizuje z paluszków py∏ek. 
— Py∏ek? Jaki py∏ek? 
— Py∏ek traw i kwiatów. Dotyka ràczkami traw i kwiatów, czasem ˝uczek idzie po jego ràczce, a na ∏apkach

ma py∏ek. Popatrz, skrzywi∏ si´ i wyjà∏ palec z buzi. To znaczy, ˝e py∏ek jakiejÊ trawy nie smakowa∏ mu. Teraz
przekrzywi∏ g∏ówk´ i chce wziàç do buzi kwiatek, spróbowaç go. Niech bierze. Niech próbuje WszechÊwiata
na smak. 

— WszechÊwiat i ma∏y kwiatek. Jaki to ma zwiàzek? A mo˝e mówisz przenoÊnià? 
— Na Êwiecie wszystko, co ˝yje, ma zwiàzek z WszechÊwiatem. 
— Ale jak? Gdzie? W czym i jak mo˝na zobaczyç ten zwiàzek? Jaki przyrzàd mo˝e to zarejestrowaç? 
— Przyrzàd nie jest potrzebny. Do tego potrzebna jest Dusza. Wtedy zrozumiesz i zobaczysz to, co wi-

doczne jest ka˝dego dnia, i to po wiele razy. 
— Co na przyk∏ad mo˝na zobaczyç Duszà, a potem zrozumieç? 
— Oto S∏oƒce – gwiazda wszechÊwiata. Jest od nas daleko... a gdy wzejdzie i dotknie promieniem kwiatka,

to rozchyla on z radoÊci p∏atki. Tak daleko wydajà si´ jedno od drugiego – wielkie, ogromne êród∏o Êwiat∏a
i ca∏kiem ma∏y kwiatek, a sà ze sobà powiàzani. Nie mogà bez siebie istnieç. Anastazja nieoczekiwanie zamil-
k∏a i spojrza∏a w gór´. Tak˝e spojrza∏em i zobaczy∏em... Nisko nad polanà krà˝y∏ olbrzymi orze∏. Takiego sa-
mego widzia∏em kiedyÊ w zoo. Obni˝a∏ lot, krà˝àc coraz ni˝ej i ni˝ej, a˝ nagle dotknà∏ szponami ziemi jakieÊ
dwa, trzy metry od malca. Z dumà przebieg∏ niewielki odcinek, zatrzepota∏ skrzyd∏ami i dumnie stanà∏ na pola-
nie. 

Wilczyca nastroszy∏a si´. Zje˝y∏a si´ na niej ca∏a sierÊç, lecz nie atakowa∏a or∏a, dumnie spacerujàcego po
polanie. 

Malec by∏ podniecony. Usiad∏ na pupie i... To dopiero g∏uptas! – wyciàgnà∏ ràczki do groênego ptaka. 
Orze∏ powoli do niego podszed∏. G∏owa z zakrzywionym dziobem zawis∏a nad g∏ówkà malca. 
A on – zupe∏nie nie wyczuwajàc niebezpieczeƒstwa – dotyka∏ piór drapie˝nika, szponiastych ∏ap, klepa∏
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ràczkà po piersi, a jego bezz´bna buzia uÊmiecha∏a si´. W pewnej chwili ogromny dziób dotknà∏ maleƒkiej
g∏ówki raz i drugi, jakby czegoÊ na niej szuka∏. Potem orze∏ odszed∏ na bok, zamacha∏ skrzyd∏ami, wzniós∏ si´
lekko w powietrze nad trawà i znów usiad∏ na ziemi. Malec wyciàgnà∏ ràczki do olbrzymiego, drapie˝nego pta-
ka i zawo∏a∏: “e”, “eeeee”. 

I nagle orze∏... zaszed∏ go od ty∏u, wzià∏ rozbieg i wzbi∏ si´! Zatoczy∏ nisko kràg nad polanà, zanurkowa∏
w dó∏ i w locie schwyci∏ malucha szponamI za ramiona. 

Nie wbi∏ pazurów w drobne cia∏ko, lecz umieÊci∏ ostre koƒce szponów pod jego pachami i, machajàc skrzy-
d∏ami, krà˝y∏ po polanie, usi∏ujàc wzbiç si´ z malcem wysoko nad ziemi´. 

Malec wierzga∏ wlokàcymi si´ po trawie nó˝kami, które momentami unosi∏y si´ odrobin´ nad ziemià. Wy-
trzeszcza∏ oczka, które nagle b∏ysn´∏y z podniecenia ogniem. 

I nagle... UnieÊli si´! UnieÊli si´ metr nad trawà w momencie, gdy stali si´ jednym. Gdy ma∏e nó˝ki ode-
pchn´∏y si´ od ziemi w rytm machania skrzyd∏ami. 

Orze∏ nabiera∏ wysokoÊci, zataczajàc ko∏a, Niós∏ malca, ale ten nie krzycza∏. Lecieli razem, wznoszàc si´
w przestworza. 

Orze∏ uniós∏ go ju˝ na wysokoÊç wierzcho∏ków wysokich Cedrów, ale nadal si´ wznosi∏. 
Oniemia∏em z zaskoczenia i, nie majàc si∏ mówiç, chwyci∏em Anastazj´ za r´k´. A ona, nie odrywajàc

wzroku, patrzy w gór´ i cicho szepcze jakby do siebie: 
— Jeszcze jesteÊ silny. Zuch. Co z tego, ˝e jesteÊ stary, ale wcià˝ silny. Mocne twoje skrzyd∏a. Leç. Leç

wy˝ej. I orze∏, niosàcy w swoich szponach maleƒkie, drobne cia∏ko niemowl´cia, zatacza∏ kr´gi, wznoszàc si´
wcià˝ wy˝ej i wy˝ej ku b∏´kitnym przestworzom. 

— Po co ta egzekucja nad dzieckiem? Po co wystawiaç go na takie niebezpieczeƒstwo?! – krzyknà∏em do
Anastazji, gdy tylko doszed∏em do siebie po szoku. 

— W∏adimirze, nie denerwuj si´. Lot or∏a jest mniej niebezpieczny ni˝ samolotu, którym lecia∏eÊ. 
— A jeÊli upuÊci dziecko?! 
— Nigdy nawet by mu to nie przysz∏o do g∏owy. A ty si´ odpr´˝, nie produkuj w myÊlach strachu ani ˝ad-

nych wàtpliwoÊci. Lot or∏a ma wielkie znaczenie dla ÊwiadomoÊci naszego syna. Or∏a, który unosi dzieci´ nad
naszà Ziemià. 

— Jakie to mo˝e mieç znaczenie? To tylko zabobon. Dok∏adnie tak. Nie wolno mieszaç si´ cz∏owiekowi
w wielkie dzie∏a Stwórcy, zgadzam si´ z tym. To nie by∏o do przewidzenia. Wy sami, twój dziadek go tego na-
uczy∏. Pewnie pod wp∏ywem jakiegoÊ przesàdu. Bo niby w jakim innym celu? Bezsensowne ryzyko! 

— Gdy by∏am ma∏a, te˝ unosi∏am si´ wysoko z tym w∏aÊnie or∏em. Jeszcze niewiele mog∏am zrozumieç,
ale to by∏o bardzo, bardzo ciekawe i niezwyk∏e. Polana z wysokoÊci wydawa∏a si´ ma∏a. Ziemia sta∏a si´ wiel-
ka, bezkresna, nie do ogarni´cia. To by∏o bardzo silne, intensywne doÊwiadczenie i jego niezwyk∏oÊç zapa-
mi´ta∏am na d∏ugo... Na zawsze. 

Gdy podros∏am i mia∏am ju˝ trzy lata, któregoÊ razu pradziadek zada∏ mi pytanie: 
— Powiedz, odpowiedz, Anastazjo, czy wszystkim zwierzàtkom podoba si´, gdy g∏aszcze je twoja r´ka? 
—Tak, wszystkim. One nawet machajà ogonkami, bo podobajà si´ im bardzo pieszczoty.
I trawom, i kwiatkom, i drzewkom – wszystkim si´ podoba, ale nie ka˝dy ma ogon, ˝eby machaç, ˝eby po-

kazaç, jak mu dobrze, gdy g∏aszczà go ràczki. 
— Czy to znaczy, ˝e wszystko wokó∏ pragnie poznaç obj´cie twoich ràk? 
— Tak, wszystko, co ˝yje, roÊnie, i ma∏e, i du˝e. 
— A ogromna Ziemia te˝ chce pieszczot? Widzia∏aÊ Ziemi´, jej wielkoÊç? 
Przypomnia∏ mi si´ ˝ywy obraz z or∏em, z niemowl´ctwa. WielkoÊç Ziemi zna∏am nie ze s∏yszenia. Wi´c

bez namys∏u mog∏am odpowiedzieç pradziadkowi: – Ziemia jest wielka, koƒca jej nie widaç. Ale któ˝ zdo∏a
Ziemi´ ca∏à objàç? Jest tak wielka, ˝e nawet twoich ràczek, dziadku, by∏oby ma∏o, ˝eby Ziemi´ ca∏à objàç...

Pradziadek rozpostar∏ r´ce na boki, popatrzy∏ na nie i potwierdzi∏, zgodziwszy si´ ze mnà: – Tak, nawet
moje ràczki nie wystarczà, ˝eby Ziemi´ ca∏à objàç. Ale ty powiedzia∏aÊ, ˝e Ziemia, tak jak wszystko, pragnie
pieszczoty. 

— Tak, pragnie. Wszyscy chcà pieszczot od cz∏owieka. 
— Zatem, Anastazjo, powinnaÊ objàç ca∏à Ziemi´. PomyÊl, jak jà objàç – powiedzia∏ dziadek i odszed∏. 
Cz´sto myÊla∏am, jak objàç ca∏à Ziemi´, i nie mog∏am wymyÊliç. Wiedzia∏am, ˝e pradziadek nie b´dzie ze

mnà rozmawia∏, nie us∏ysz´ od niego nast´pnego pytania, dopóki nie rozwià˝´ zagadki, wi´c stara∏am si´. 
Up∏ynà∏ wi´cej ni˝ miesiàc. Zagadka wcià˝ nie by∏a rozwiàzana. I kiedyÊ nagle spojrza∏am pieszczotliwie

z daleka na wilczyc´. Sta∏a w drugim koƒcu polany. 
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Wilczyca zamacha∏a ogonem w odpowiedzi na spojrzenie. Potem zauwa˝y∏am, ˝e cieszà si´ wszystkie
zwierzàtka, gdy patrz´ na nie czule i z radoÊcià, i nie ma znaczenia odleg∏oÊç od nich ani ich wielkoÊç. Ra-
doÊç nape∏nia ich od spojrzenia albo gdy o nich pomyÊl´ z mi∏oÊcià. Zrozumia∏am, ˝e robi si´ im dobrze, tak
jak wczeÊniej od ràczki, gdy si´ pieÊci r´kà. Wtedy zrozumia∏am... Jestem “Ja” ze swoimi ràczkami i nó˝kami,
ale jest jeszcze “Ja” wi´ksza, ni˝ mo˝na ràczkami pokazaç. I ta wielka i niewidzialna to tak˝e jestem ja. A to
znaczy, ˝e ka˝dy cz∏owiek tak jest skonstruowany jak ja. I to moje wielkie “Ja” zdo∏a objàç ca∏à Ziemi´. 

Gdy pradziadek przyszed∏, powiedzia∏am mu, promieniejàc ca∏a z radoÊci: 
— Dziadku, dziadku, zobacz, wszystkie zwierzàtka cieszà si´ nie tylko gdy obejmuj´ je ràczkà, ale i gdy

z daleka na nie patrz´. CoÊ niewidzialnego, ale mojego, obejmuje je, wi´c i Ziemi´ ca∏à mo˝e objàç. 
Obejm´ ca∏à Ziemi´ niewidzialnà sobà! Jestem Anastazja. Jestem malutka i jestem du˝a. Jeszcze nie

wiem, jak nazwaç t´ drugà siebie. Ale pomyÊl´, jak jà dobrze nazwaç, i nazw´, i odpowiem ci, dziaduniu. Czy
wtedy zechcesz ze mnà rozmawiaç? 

Pradziadek od razu zaczà∏ rozmawiaç: 
— Wnuczko, nazwij t´ drugà siebie – Duszà, swojà Duszà. I chroƒ Jà i dzia∏aj Nià – nieobj´tà. 
— Powiedz, W∏adimirze, ile mia∏eÊ lat, gdy mog∏eÊ pojàç, uÊwiadomiç sobie, poczuç swojà Dusz´? 
— Nie pami´tam dok∏adnie – odpowiedzia∏em Anastazji i pomyÊla∏em: “Czy w ogóle pozna∏em swojà Du-

sz´ i ile lat majà inni, gdy Jà poznajà? W jakim stopniu? Mo˝e po prostu mówimy o Duszy, nie czujàc si´
z Duszà jednoÊcià, nie myÊlàc o swoim drugim, niewidocznym «Ja». Na ile wa˝ne jest odczuwanie tego i po
co?” 

Lecàcy ku górze punkt zaczà∏ szybko rosnàç. Orze∏, zataczajàc kr´gi, obni˝a∏ si´ nad polanà. Gdy krà˝y∏
ju˝ poni˝ej koron drzew, zobaczy∏em zaró˝owionà twarz malca i b∏yszczàce z podniecenia ocz´ta. Rozpostar-
tymi na boki ràczkami z rozczapierzonymi palcami rusza∏ w rytm pracy skrzyde∏ tego niezwyk∏ego ptaka.
W chwili gdy maleƒkie nó˝ki dotkn´∏y ziemi i zacz´∏y wlec si´ po trawie, orze∏ rozwar∏ szpony. Malec upad∏,
potoczy∏ si´ po trawie i szybko podniós∏ na czworaki, usiad∏, pokr´ci∏ g∏ówkà, szukajàc swego nowego towa-
rzysza. 

Orze∏, zataczajàc si´, odszed∏ na bok i przewróci∏ si´ jakieÊ dziesi´ç metrów od malca. Niezgrabnie le˝a∏
na trawie. Jedno skrzyd∏o mia∏ rozpostarte. Oddycha∏ ci´˝ko, a g∏ow´ z wielkim dziobem pochylonà mia∏ do
ZIemi. 

Malec zobaczy∏ go, uÊmiechnà∏ si´ i poraczkowa∏ do niego. Orze∏ usi∏owa∏ wstaç mu na spotkanie, ale
przewróci∏ si´ na bok. Wilczyca, szczerzàc z∏owrogo z´by, w dwóch susach znalaz∏a si´ mi´dzy or∏em a mal-
cem. Zaniepokojona Anastazja wyszepta∏a: 

— O, Stwórco, jak prawdziwe i surowe sà twoje prawa. Ty od poczàtku odda∏eÊ wszystko cz∏owiekowi. Wil-
czyca przestrzega Twoich praw jak nale˝y, lecz szkoda, bardzo szkoda mi or∏a. 

— Co si´ dzieje? Dlaczego wilczyca jest agresywna, z∏oÊci si´?– pyta∏em. 
— Wilczyca nie dopuÊci teraz or∏a do W∏adimira. Uwa˝a go za chorego. Bo przewróci∏ si´ na bok. Mo˝e na-

wet na niego napaÊç, ˝eby przep´dziç z polany. W∏adimir nie powinien widzieç tego ataku. Nie zrozumie  tego
na razie. Co robiç?... 

I w tym momencie orze∏ nagle zatrzepota∏ skrzyd∏ami, pewnie stanà∏ na nogach, hardo podniós∏ g∏ow´
i dwa razy groênie zaskrzecza∏. Zdecydowanym, dumnym krokiem ruszy∏ do malca. Wilczyca jakby si´ uspo-
koi∏a i odsun´∏a na bok, ale nie odesz∏a daleko. W ka˝dej chwili gotowa do skoku, uwa˝nie obserwowa∏a, co
si´ dzieje. 

Malec najpierw dotknà∏ dzioba ogromnego ptaka, potem pociàgnà∏ za pióra na skrzyd∏ach. Uderzy∏ kilka ra-
zy w skrzyd∏o, czegoÊ chcàc czy proszàc, powtarzajàc w kó∏ko “e...e...e...”, “a...a...a...”. Haczykowaty dziób
dotknà∏ ciemienia malca i ramienia z odciskami po szponiastych ∏apach. 

Nast´pnie pochyliwszy g∏ow´ do ziemi, zerwa∏ dziobem ma∏y kwiatek i w∏o˝y∏ go do nie zamykajàcej si´ ni-
czym u piskl´cia buzi malca, z której wcià˝ wydobywa∏y si´ dêwi´ki. Orze∏ nakarmi∏ ma∏ego cz∏owieka niczym
w∏asne piskl´. Jednak znowu si´ zatoczy∏. Wilczyca natomiast z∏owieszczo pr´˝y∏a si´ do skoku. Nagle...
wzià∏ rozbieg... zamacha∏ skrzyd∏ami... I w gór´! 

Lecia∏ wcià˝ wy˝ej i wy˝ej, a˝ w pewnej chwili zaczà∏ ostro pikowaç na polan´. Jednak gdy zbli˝y∏ si´ na
pó∏tora metra od ziemi, wyrówna∏ lot i od nowa wzbi∏ si´ w powietrze. Malec macha∏ do niego ràczkami, wycià-
ga∏ je, wo∏a∏, Êmiejàc si´ bezz´bnà buzià. Anastazja, Êledzàc lot or∏a, szepta∏a zaniepokojona: 

— Tak nie mo˝na. Wszystko dobrze zrobi∏eÊ. JesteÊ zdrowy, wiem to, nie jesteÊ chory. Odpocznij wresz-
cie, odpocznij. Dzi´kuj´! Wierz´, wierz´, ˝e jesteÊ zdrowy! Tylko jesteÊ troch´ stary. Odpocznij!... 

Orze∏ raz jeszcze wykona∏ skomplikowany korkociàg, ale tak, ˝e zaczepi∏ szponami o traw´. Nie stanà∏ jed-
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nak na nogi, nie odepchnà∏ si´ od ziemi, lecz skrzyd∏ami mocniej zamachawszy, zdo∏a∏ unieÊç si´ w powie-
trze, wyrywajàc szponami k´p´ trawy. Zatoczy∏ kràg, obsypujàc z góry malca trawà, i unosi∏ si´ wy˝ej i wy˝ej
ku niebu. Anastazja nie odrywa∏a od niego wzroku. Nawet wtedy, gdy przemieni∏ si´ w ma∏y punkt na niebie,
wcià˝ patrzy∏a na or∏a. Równie˝ ja, nie wiedzieç czemu, patrzy∏em, jak punkt oddala si´ od polany: najpierw
pionowo w gór´, a potem ostro w bok, dalej od polany. Nagle punkt zaczà∏ bardzo szybko zbli˝aç si´ do ziemi.
Mo˝na by∏o zobaczyç, jak jedno, to znów drugie skrzyd∏o rozpoÊciera si´. Ale nie od przemyÊlanych ruchów
ptaka, a od podmuchów wiatru. 

Orze∏ nie planowa∏ ruchów skrzyde∏, nie macha∏ nimi – po prostu spada∏. Skrzyd∏a na wietrze trzepota∏y
i same si´ otwiera∏y. 

Anastazja krzykn´∏a: 
— Umar∏eÊ w niebie, w górze! I tam zosta∏eÊ. Uczyni∏eÊ dla cz∏owieka wszystko, co mog∏eÊ uczyniç. Dzi´-

kuj´... Dzi´kuj´ ci za wysokoÊç, mój stary nauczycielu. 
Orze∏ wcià˝ spada∏, a na górze nad nim krà˝y∏y dwa inne or∏y. 
— Twoje piskl´ta ju˝ zm´˝nia∏y. Tak˝e dla ich przysz∏oÊci uczyni∏eÊ, co mog∏eÊ – szepta∏a Anastazja do

starego or∏a, który spada∏ gdzieÊ poza polanà, jakby martwy móg∏ jà s∏yszeç. 
Dwa m∏ode or∏y krà˝y∏y ju˝ nisko nad polanà. Wiadomo by∏o, ˝e to sà jego m∏ode, i równie˝ malec macha∏

do nich... 
— Czy to by∏o potrzebne? Po co ta bezsensowna ofiara? Dlaczego one tak si´ starajà, powiedz, Anasta-

zjo? W imi´ czego sk∏adajà z siebie ofiar´? 
— W imi´ Âwiat∏a, emanujàcego z cz∏owieka. Za b∏ogos∏awieƒstwo, którym mo˝e obdarzyç je cz∏owiek, i za

nadziej´ dla swoich dzieci. Teraz jego potomstwo zobaczy i odczuje emanujàce z cz∏owieka Âwiat∏o ˚yciodaj-
nej Mi∏oÊci! Patrz, W∏adimirze, nasz syn uÊmiechnà∏ si´ do orlàt, a one lecà do niego. Byç mo˝e orze∏ zrozu-
mia∏, ˝e w tym Êwietle p∏ynàcym z cz∏owieka, b∏ogos∏awionym Âwietle, b´dzie te˝ jego czàstka. 

— W imi´ Âwiat∏a p∏ynàcego od wszystkich ludzi gotowe sà z∏o˝yç ofiar´ z siebie? 
— Za wszystkich ludzi, którzy potrafià roztaczaç B∏ogos∏awione Âwiat∏o! ! ! 

SYSTEM 

Anastazja odesz∏a przyszykowaç si´ do karmienia syna, a ja w zamyÊleniu spacerowa∏em po lesie. 
Dwie sprawy nie dawa∏y mi spokoju. Pierwsza by∏a nieprzyjemna. Ja jako ojciec zupe∏nie nie znajdowa∏em

dla siebie niszy, sfery, w której bym móg∏ wspó∏uczestniczyç w wychowaniu mojego syna. Sta∏o si´ dla mnie
zrozumia∏e, ˝e nie znajd´ dla niego zabawek ciekawszych ni˝ te, które ju˝ ma, a przywo˝enie tutaj jedzenia
jest bez sensu. 

Teraz ma do jedzenia matczyne mleko, Êwie˝y py∏ek kwiatów, potem dojdà orzechy, jagody... To oczywi-
ste, ˝e dzieci´ca mieszanka w torebkach nie zastàpi Êwie˝ego produktu, rozumia∏em to, ale i tak ledwie mie-
Êci∏o mi si´ to wszystko w g∏owie. 

Anastazja nie ma nic, a jednoczeÊnie niczego nie potrzebuje i nawet swojemu dziecku z ∏atwoÊcià wszyst-
ko zapewnia. 

W telewizji reklamujà zabawki, rozmaite udogodnienia dla dzieci, tak sugestywnie, ˝e wydaje si´, jakby bez
nich dziecko nie mog∏o prze˝yç. Tutaj sà one bez sensu, co wi´cej – sà szkodliwe. 

Tutaj nawet ∏ó˝eczko nie jest potrzebne. Rzecz jasna, w takim ∏ó˝eczku, jakim jest niedêwiedzica, nawet
w czterdziestostopniowy mróz si´ nie zmarznie. Nie trzeba praç pieluszek... Niedêwiedzica czyÊcioszka, za
ka˝dym razem drapie si´ pod pachà pazurami niczym grzebieniem. O traw´ si´ ociera, a potem kàpie. Gdy
wychodzi z wody, otrzepie si´, a˝ lecà bryzgi na wszystkie strony. Potem k∏adzie si´ na grzbiet, brzuchem do
góry, suszy si´ i znów czesze pod pachà. 

Anastazja podprowadzi∏a mnie do niej, pozwoli∏a dotknàç tego miejsca, gdzie Êpi malec. Jest tam mi´kko,
czyÊciutko i ciep∏o. 

JeÊli nie wymaga si´ ode mnie materialnego zabezpieczenia, to jako ojciec powinienem uczestniczyç
w wychowaniu, to oczywiste. Ale jak? Mo˝e powinienem za˝àdaç twardo i zdecydowanie od Anastazji odpo-
wiedzi? Jej warunki przecie˝ spe∏ni∏em, nie ∏apa∏em dziecka, nie narzuca∏em si´ w u˝ywaniu przywiezionych
prezentów. 

Drugie rozczarowanie by∏o z tego powodu, ˝e nie mog´ spe∏niç proÊby czytelników, by opisaç konkretnie
system wychowywania dzieci. W listach przychodzi du˝o pytaƒ na temat dzieci, równie˝ zadajà je za ka˝dym
razem na konferencjach dla czytelników. Obieca∏em, ˝e koniecznie wypytam o to Anastazj´ i w nast´pnej
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ksià˝ce przedstawi´ system, wed∏ug którego ich ród z pokolenia na pokolenie wychowywa∏ dzieci. A tu masz!
Ona w ogóle odrzuca system jako taki i co wi´cej: mówi, ˝e ka˝dy system jest szkodliwy. To nieprawdopodob-
ne. Musi byç choçby jeden poprawny, dobry wÊród innych szkodliwych. I... nagle mnie olÊni∏o. W listach od
czytelników i na konferencjach nie pad∏o ani jedno pytanie o wychowanie dzieci adresowane do mnie. Wszy-
scy prosili, by odpowiedzia∏a Anastazja, i je˝eli ludzie wierzà bardziej jej ni˝ naszym specjalistom, i oczywiÊcie
bardziej ni˝ mnie, to niech ona sama na nie odpowiada. W∏aÊnie ona powinna to zrobiç. Moja rola jest taka, by
przedstawiç to w ksià˝ce. I tak mam wiele trosk z wydawaniem ksià˝ki. 

Anastazja zakoƒczy∏a swoje sprawy, nadbieg∏a weso∏a, z rumieƒcem na twarzy. 
— Zrobi∏am wszystko. Nasz syn zasnà∏. Nie by∏o ci samemu smutno? 
— RozmyÊla∏em. 
— O czym? 
— O tym, ˝e nie mam ju˝ o czym pisaç w ksià˝ce. Mówi∏em ci, ˝e ludzie czekajà odpowiedzi na konkretne

pytania. Ich interesuje wychowanie dzieci. A co ja mog´ napisaç o wychowaniu? Opisz´, jakie masz relacje
z dzieckiem, jak je traktujesz, jak ono ˝yje. I có˝ z tego? W takich warunkach, w jakich my ˝yjemy, to jest nie
do przyj´cia. Przecie˝ nie zacznie ka˝dy niedêwiedzicy, wilczycy szkoliç, or∏a trenowaç, a i polany z tak czy-
stym py∏kiem na kwiatach, jaki jest tu, nie ma nikt. 

— Sedno nie tkwi w niedêwiedzicy. Ani w orle. To tylko Êrodki. Jest coÊ najistotniejszego i to coÊ odnajdzie
drog´ w ka˝dych warunkach. 

— Co jest najwa˝niejsze? 
— Traktowanie dziecka swego i myÊli wytwarzane wokó∏ niego. Uwierz, zrozum. Chrystusa ta matka zdol-

na jest urodziç, która wierzy, ˝e Chrystus si´ jej narodzi. JeÊli podejÊcie rodziców jest takie jak do Chrystusa
czy Mahometa, niemowl´ podà˝y za tymi myÊlami i samo zapragnie takie byç. Ludzie i tak wyje˝d˝ajà na ∏ono
natury i ten, kto zdo∏a poczuç, pojàç dzie∏a Stwórcy, ich sens i przeznaczenie, ten potrafi dla dziecka stworzyç
Êwiat jasny i szcz´Êliwy. 

— Ale jak poczuç? Trzeba przecie˝ jakoÊ stopniowo. Potrzebna jest metoda. 
— Sercem jedynie trzeba odczuwaç, tylko serce jest zdolne zrozumieç. 
— A konkretnie? 
— Konkretniej ju˝ napisa∏eÊ to, gdy opowiada∏eÊ o dzia∏kowcach, nawet tego nie zauwa˝y∏eÊ. Po co s∏owa

na darmo wypowiadaç? Gdy serce i Dusza nie sà otwarte, s∏owa przemienià si´ tylko w lekki wiaterek... 
— Tak, napisa∏em... ale w ˝yciu nic si´ na razie nie zmienia. 
— Kie∏ki zasianych nasion sà ledwie zauwa˝alne, nie ka˝dy od razu je dostrze˝e. Kie∏ki w Duszy wscho-

dzàce – tym bardziej. 
— Je˝eli sà niewidoczne, to po co o tym pisaç? Pisz´, staram si´, ale niewielu rozumie to, o czym mówisz.

Sà nawet tacy, którzy wàtpià w twoje istnienie. 
— PomyÊl, W∏adimirze, mo˝e nawet w wàtpliwoÊciach zdo∏asz zauwa˝yç sens? 
— Jaki sens mogà mieç wàtpliwoÊci? 
— Opór hamuje wàtpliwoÊci. W∏aÊnie dlatego istniej´ dla tych, dla których istniej´. 
JesteÊmy razem z tymi, którzy wierzà, jesteÊmy nawzajem w naszych sercach. PomyÊl tylko, jesteÊ w sta-

nie to zrozumieç. Istniej´ dlatego, ˝e sà oni. Ich si∏a tkwi w zrozurnieniu, tworzeniu, a nie w niszczeniu. Zrozu-
miejà ci´, podtrzymajà, myÊlami b´dà obok. 

— Mów co chcesz, ale mam doÊç wys∏uchiwania poni˝ajàcych oskar˝eƒ. Rozwiej wàtpliwoÊci u tych, któ-
rzy oskar˝ajà, nie wierzà. Wystàp w telewizji, zaprezentuj coÊ ze swoich niezwyk∏ych zdolnoÊci – b∏aga∏em
Anastazj´, ale ona odrzek∏a: 

— W∏adimirze, uwierz mi, moja fizyczna obecnoÊç i dokonywanie cudów pod publik´ nie nape∏nià niewie-
rzàcych Êwiat∏em wiary. To jedynie zwi´kszy rozdra˝nienie tych, którym nie podoba si´ odmienne widzenie
Êwiata – nie ich. Nie marnuj na nich swojej energii. Na wszystko jest czas. JeÊli chcesz, wyjd´ do ludzi i poka-
˝´ si´ im fizycznie. Ale najpierw tak powinnam zrobiç, ˝eby kobieta, która swoje ˝ycie niechcàcy poÊwi´ci∏a
kuchni, zobaczyç potrafi∏a te˝ radoÊci inne. I ˝eby nad m∏odà mamà, która zosta∏a sama z dzieckiem, zajarzy-
∏o Âwiat∏o Mi∏oÊci. I dzieci! Rozumiesz, dzieci! Trzeba koniecznie wyzwoliç Dusz´ dzieci spod w∏adzy postula-
tów. 

— No i patrz, znów odlecia∏aÊ w swoje marzenia. Min´∏o sporo czasu, gdy zacz´∏aÊ marzyç, a zrobione zo-
sta∏o niewiele. Jest ksià˝ka, sà obrazy i wiersze, a gdzie sà twoje globalne osiàgni´cia dla ludzkoÊci? Tylko mi
nie mów o Êwietlistych kie∏kach, które wschodzà w cz∏owieczej Duszy. Poka˝ coÊ takiego, czego mo˝na do-
tknàç, poczuç realnie. Mo˝esz pokazaç? Nie mo˝esz! 
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— Mog´. 
— To poka˝. 
— JeÊli tobie poka˝´, to skusz´ ci´ przed czasem, to ods∏onisz dopiero co wschodzàce roÊlinki. Kto je wte-

dy obroni przed z∏ym gradem? 
— Ty je obroƒ. 
— B´d´ zmuszona tak zrobiç, naprawiaç swój b∏àd. Patrz. 
Dzi´ki Anastazji uda∏o mi si´ “dotknàç”, poznaç zjawisko jeszcze bardziej niezwyk∏e i wstrzàsajàce ni˝ te

opisane we wczeÊniejszych ksià˝kach. W jednej chwili przede mnà, we mnie czy obok – nie rozumia∏em –
przep∏yn´∏o mnóstwo przepi´knych twarzy osób w ró˝nym wieku i z ró˝nych miejsc na Ziemi. To by∏o niezwy-
k∏e. Dzia∏ania tych osób by∏y równie pi´kne, co ich twarze. Widaç by∏o ich otoczenie, wydarzenia, to, co si´
z nimi dzia∏o w ciàgu lat ich ˝ycia. Wszyscy pochodzili z naszej obecnej rzeczywistoÊci. Trzeba by∏oby wielu
lat, by przejrzeç film z tak du˝à iloÊcià informacji, a tutaj – jedna chwila... i znów przede mnà sta∏a Anastazja,
która nawet nie zdà˝y∏a zmieniç pozy. Zacz´∏a mówiç, gdy tylko jà zobaczy∏em. 

— PomyÊla∏eÊ, ˝e te wizje to tylko jakiÊ rodzaj hipnozy. Nie zastanawiaj si´, prosz´, nad kwestià, z czyjà
pomocà pojawi∏y si´ one przed tobà. Pomówmy o najwa˝niejszym! O dzieciach. Czy zobaczy∏eÊ dzieci? Po-
wiedz. 

— Tak. Widzia∏em dzieci o dobrych i rozumnych twarzach. Te dzieci same budujà dom, bardzo pi´kny i du-
˝y dom. Budujà i Êpiewajà. Widzia∏em te˝ wÊród nich siwego cz∏owieka. To naukowiec. Od razu wyda∏ mi si´
màdry. Tyle ˝e dziwnie mówi. Uwa˝a, ˝e dzieci mogà byç màdrzejsze nawet od tych, którzy posiadajà tytu∏y
naukowe. Tego siwego naukowca dzieci traktujà jak równego sobie, a zarazem z szacunkiem. W wizji by∏o
du˝o o dzieciach. Jak dziwnie si´ uczà, o czym marzà, ale to przecie˝ tylko wizja. Po co o tym mówiç? W re-
alnym ˝yciu wszystko jest zupe∏nie . . inaczej. 

— W∏adimirze, widzia∏eÊ prawdziwe ˝ycie. B´dziesz móg∏ si´ o tym przekonaç ju˝ wkrótce. 
I dok∏adnie tak si´ sta∏o. Sta∏o si´! Zobaczy∏em! 

WIZJ¢ SZCZ¢ÂCIA PRZEMIE¡CIE W ˚YCIE

Wkrótce po powrocie z tajgi znów znalaz∏em si´ w Gelend˝yku, gdzie mia∏a si´ odbyç konferencja dla czy-
telników. Zast´pca g∏owy krasnodarskiego okr´gu, gelend˝yckiego rejonu zawióz∏ mnie do leÊnej szko∏y dok-
tora nauk Michai∏a Szczetinina. 

Wàska, t∏uczniowa droga prowadzi∏a z szosy w las, do niewielkiej, ukrytej wÊród gór kotliny. Na koƒcu dro-
gi sta∏ niezwyk∏y, pi´trowy dom – dworek. Nie by∏ jeszcze skoƒczony. Z jego otworów okiennych, jeszcze bez
ram, p∏yn´∏a Êpiewana przez dzieci´ce g∏osy rosyjska ludowa piosenka. By∏ to dom z mojej leÊnej wizji, lecz
teraz by∏ ca∏kowicie realny. Po cichu przedziera∏em si´ pomi´dzy rozmaitymi materia∏ami budowlanymi, aby
dotknàç domu w∏asnymi r´kami. Zobaczy∏em, jak po podstawionej drabinie zesz∏a zwinnie dziewczynka lat
oko∏o dziesi´ciu. Podesz∏a do sterty otoczaków, wybiera∏a i wk∏ada∏a ka˝dy do blaszanej puszki po Êledziach.
Wesz∏a po drabinie. Poszed∏em za nià na spotkanie p∏ynàcej, wo∏ajàcej mnie piosenki. Na pi´trze dzieci takie
jak ona i odrobin´ starsze bra∏y z koszyka g∏adkie kamyki, mocowa∏y je do Êciany pokrytej jeszcze mi´kkim
cementem. Uk∏ada∏y na niej niezwykle pi´kne wzory. Dwie dziewczynki mokrymi Êciereczkami przeciera∏y od
razu ostro˝nie ka˝dy kamyczek. Wszyscy z zapa∏em wykonywali swojà prac´ i Êpiewali. Nie by∏o wÊród nich
doros∏ych. Póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e fundamenty i ka˝da ceg∏a w tym domu zosta∏y po∏o˝one dzieci´cà r´-
kà. Tak˝e projekt oraz wystrój ka˝dego zakàtka domu wymyÊli∏y same dzieci.

W niewielkim miasteczku-szkole to nie by∏ jedyny dom. W tym niezwyk∏ym miejscu dzieci budujà dla siebie
domy, budujà swoje miasteczko, swojà przysz∏oÊç i Êpiewajà. Tutaj dziesi´cioletnia dziewczynka potrafi wybu-
dowaç dom, wspaniale rysowaç, gotowaç, zna taƒce towarzyskie i zasady rosyjskiej walki wr´cz... 

Dzieci z leÊnej szko∏y zna∏y Anastazj´. Opowiada∏y mi o niej. 
W tej szkole uczy si´ trzysta dzieci z ró˝nych miast Rosji. W szkole tej przez jeden rok przyswajajà sobie

program matematyki dziesi´cioletniej szko∏y, uczà si´ trzech j´zyków jednoczeÊnie. 
Do tej szko∏y nie dobierajà genialnych dzieci ani nie robià z nich ma∏ych geniuszy, tutaj po prostu pozwala-

jà, by rozkwit∏o w dzieciach to, co w nich ju˝ jest. 
Szko∏a doktora nauk Michai∏a Szczetinina podlega Ministerstwu Edukacji Rosyjskiej i jest bezp∏atna. Nie re-

klamuje si´ i nie ma w niej ani jednego wolnego miejsca, jest natomiast dwa i pó∏ tysiàca ch´tnych na nagle
pojawiajàce si´ miejsce. 

Ci´˝ko jest znaleêç s∏owa mogàce odzwierciedliç promieniujàce szcz´Êciem dzieci´ce twarze. Odda to
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mo˝e nast´pujàcy opis. 
Pojecha∏em tam zaraz po konferencji dla czytelników w Gelend˝yku razem z paroma czytelnikami, którzy

dowiedzieli si´ o wyjeêdzie. 
By∏a wÊród nich niezwyk∏a osoba – Natalia Bondarczuk, aktorka, re˝yserka, cz∏onek Towarzystwa Rericha.

Doskonale zorientowana w ezoteryce, wyst´powa∏a na konferencji, mówiàc o Rerichach i o ezoteryce. O Ana-
stazji mówi∏a du˝o sensowniej ni˝ ja. By∏a z nià jej dziesi´cioletnia córka – Maszeƒka. Po konferencji mia∏y je-
chaç na festiwal filmowy do miasta Anapa, gdzie mieszka∏a ukochana babcia Maszeƒki, znana aktorka Inna
Makarowa. Jak grom z jasnego nieba, jak wezwanie do przejrzenia na oczy zabrzmia∏y s∏owa Maszeƒki: “Ma-
musiu, prosz´, chocia˝ na trzy dni. Choç na trzy! Póki b´dziesz na festiwalu. Zrób tak, ˝ebym mog∏a zostaç
w tej szkole”. I zosta∏a trzy dni rozpieszczona Maszeƒka ku ogromnemu zdumieniu matki, mówiàcej ze smut-
kiem: “Widocznie to, co dajemy swoim dzieciom, ma du˝o braków, jeÊli nawet kochajàc, nieÊwiadomie je okra-
damy”. 

Z Natalià by∏ równie˝ operator filmowy, kr´ci∏ film o tym, jak dzieci ze szko∏y Szczetinina opowiadajà o swo-
ich kontaktach z Anastazjà, a tak˝e o swoim rozumieniu ˝ycia. Przytocz´ tutaj rozmow´ z dzieçmi, które zaj-
mowa∏y si´ budowà dworku. Pytania dzieciom zadawa∏em razem z Natalià. 

— Odnosi si´ wra˝enie, ˝e ka˝da ceg∏a waszego domu wype∏niona jest Êwietlistà energià o ogromnej sile. 
— Tak w∏aÊnie jest – odpowiedzia∏a starsza, rudow∏osa dziewczynka. – Bardzo du˝o zale˝y od ludzi, którzy

ich dotykajà. Wszystko to robiliÊmy z mi∏oÊcià, staraliÊmy si´ naszym stanem wnieÊç w przysz∏oÊç jedynie to,
co dobre, radosne. 

— Kto jest autorem projektu budynku, kolumn, fresków? 
— To nasza wspólna myÊl. 
— Czy to znaczy, ˝e ka˝dy, kto tu pracuje, pozornie tylko zajmuje si´ swojà cz´Êcià pracy, a tak naprawd´

jest to wspólna myÊl? 
— Tak, co wieczór zbieramy si´ przy kominku, obmyÊlamy i modelujemy nast´pny dzieƒ. Wyobra˝amy so-

bie wizje, które b´dà w naszym domu. 
Niektórzy uczàcy si´ pe∏nià te˝ funkcj´ architektów, konkretyzujà, ∏àczà wspólnà prac´. 
— Jaka wizja towarzyszy pomieszczeniu, w którym teraz jesteÊmy? 
— Obraz Swaroga – s∏owiaƒskiego w∏adcy Niebiaƒskiego Ognia. Mo˝na dostrzec to w symbolach na ka-

mieniach. 
— Czy poÊród was mo˝na wyró˝niç kierownika, kogoÊ, kto przewodzi? 
— Mamy osoby odpowiedzialne, ale w ogóle to pracuje tu wspólna myÊl – lawa, jak jà nazywamy. 
— Powtórzcie sformu∏owanie: myÊl – lawa? 
— Tak, stan, obraz, wizja, pragnienie. 
— Wszyscy pracujà u was z zadowoleniem, chodzà uÊmiechni´ci, b∏yszczà si´ oczy. Czy jest wam weso-

∏o? 
— Tak, to przecie˝ nasze ˝ycie, dlatego ˝e robimy to, co chcemy, to, co mo˝emy, to, co kochamy robiç. 
— Mówi∏aÊ, ˝e ka˝dy kamieƒ ma swój puls, swój rytm, czy tak? 
— Tak, on w jednym dniu bije tylko jeden raz. 
— Czy majà tak wszystkie kamienie, czy niektóre bijà dwa razy? 
— Puls wszystkich kamieni jest taki sam. 
— Czy nie wydaje si´ wam, ˝e wasz dom przypomina Êwiàtyni´? 
— Âwiàtynia nie jest formà, to jest stan. Na przyk∏ad kopu∏a jedynie pomaga ci wejÊç w okreÊlony stan

umys∏u. Form´ lepi si´ z uczuç. Nieprzypadkowo przysz∏y nam do g∏owy takie kszta∏ty, jak kopu∏a czy forma
jurty. To jest dà˝enie do nieba, schodzàca Niebiaƒska B∏ogoÊç. – Czy ten dom, gdzie ka˝dy kamieƒ po∏o˝ony
jest dobrymi r´kami, mo˝e uzdrawiaç? 

— OczywiÊcie. 
— Czyli jednak uzdrawia. 
— Tak, uzdrawia. 
Zapatrzy∏em si´ na dziewczynki, które uk∏ada∏y na Êcianie Êwietlicy ornament z rzecznych otoczaków.

Dziewczynki, ubrane w ca∏kiem proÊciutkie, niemodne stroje, by∏y pi´kne jakàÊ szczególnà urodà i pomyÊla-
∏em: “Gdzie poznajemy swoje przysz∏e ˝ony? Na parkietach dyskotek, na prywatkach, w kurortach. Widzimy
nasze przysz∏e ˝ony umalowane, modne, wabiàce swoimi d∏ugimi nogami i innymi kràg∏oÊciami, ˝enimy si´
z tym wszystkim, a potem, gdy makija˝ ju˝ zmyty, patrzysz – siedzi przed tobà zmora zmór, warczy, ˝àda dla
siebie ciàg∏ej uwagi, odwzajemnionej mi∏oÊci. I jakie to szcz´Êcie mieszkaç ca∏e ˝ycie ze zmorà, ˝yç z nià,
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i o czym z nià rozmawiaç? A ona wymaga jeszcze od ciebie utrzymania. Ale niefart. Byç mo˝e w∏aÊnie takich
˝on jesteÊmy warci! Z pewnoÊcià takich jesteÊmy godni. Musimy byç kompletnymi idiotami, ˝eby braç Êlub
z makija˝em i d∏ugimi nogami! Ale komuÊ si´ poszcz´Êci, komuÊ trafià si´ w∏aÊnie te dziewczynki, uk∏adajàce
na Êcianie ornament. One i dom pi´kny potrafià zbudowaç, i posi∏ek przygotowaç z mi∏oÊcià, znajà obce j´zy-
ki, sà màdre, rozumne, i pi´kne nawet bez makija˝u, a gdy podrosnà, b´dà jeszcze pi´kniejsze. Pewnie wielu
b´dzie chcia∏o mieç takà za ˝on´, lecz za kogo one zgodzà si´ wyjÊç?”

Takie w∏aÊnie pytanie zosta∏o zadane tym pi´knoÊciom w prostych strojach. 
— Powiedzcie, za kogo wysz∏ybyÊcie za mà˝, jaki powinien byç wasz mà˝? Jakie powinien mieç cechy

charakteru? 
Bez chwili namys∏u pierwsza dziewczynka odpowiedzia∏a: 
— Dobroç, cierpliwoÊç, powinien te˝ byç cz∏owiekiem honorowym i pe∏nym godnoÊci. 
— A czym jest w twoim rozumieniu honor? 
— Dla mnie to jest... – jednym s∏owem: mam honor byç Rosjaninem.
— Kim jest “ruski cz∏owiek”? 

— To cz∏owiek, który kocha swojà Ojczyzn´. To przede wszystkim ten, kto staje w jej obronie i nigdy jej nie
zawiedzie. W ˝adnej, nawet najtrudniejszej chwili. Sam uwa˝a, ˝e jest czàstkà Rusi. 

— I wasze dzieci b´dà ˝y∏y dla Ojczyzny?
— Tak. 
— To znaczy, ˝e mà˝ powinien podzielaç te poglàdy? 
— Tak. 
Oto odpowiedê drugiej dziewczynki: 
— Powinien byç cz∏owiekiem zdolnym dawaç ciep∏o i Âwiat∏o innym ludziom. JeÊli to b´dzie z niego ema-

nowa∏o, wtedy tak˝e tym, którzy b´dà dooko∏a, b´dzie dobrze... I naszej rodzinie tak˝e. Cz∏owieka bogatego
Duchem, zdrowego Duchem, nie da si´ porównaç z ˝adnym bogactwem. Najmniejszej dziewczynce podczas
kr´cenia filmu nie zadaliÊmy ˝adnego pytania, póêniej spyta∏em si´ jej i us∏ysza∏em takà odpowiedê: 

— Mo˝e wszyscy najlepsi ju˝ si´ o˝enià zanim dorosn´, lecz mój mà˝ i tak b´dzie bardzo dobry i szcz´Êli-
wy. To ja go takim uczyni´, pomog´ mu jak Anastazja. 

Zobaczy∏em i zrozumia∏em, ˝e Anastazja dzieli si´ swoimi zdolnoÊciami z dzieçmi. Dlaczego w∏aÊnie
z dzieçmi ze szko∏y Szczetinina? Poniewa˝ doktor Michai∏ Szczetinin to najwi´kszy mag, który stworzy∏ i two-
rzy ca∏y czas Przestrzeƒ Mi∏oÊci, która b´dzie si´ wcià˝ rozrastaç. Teraz sà jeszcze ma∏e, te Anastazje z p∏o-
wymi warkoczykami, ale dorosnà! Pójdà w Êwiat, tworzàc takie same oazy, dopóki nie zape∏nià nimi ca∏ej Zie-
mi. 

Gdy tak sta∏em w Êwietlicy na pierwszym pi´trze niezwyk∏ego dworku, oglàda∏em ornamenty i rysunki wy-
konane dzieci´cymi r´kami, a podobne do arcydzie∏ s∏awnych mistrzów, odnios∏em wra˝enie, ˝e oto jestem
w najwi´kszej ze wszystkich, rozÊwietlonej i dobrej Êwiàtyni na Ziemi. Zapewne dlatego, ˝e dom, którego ka˝-
dy milimetr zosta∏ wypieszczony dzieci´cà r´kà, o wiele bardziej nape∏niony jest Êwietlistà energià ni˝ niejed-
na Êwiàtynia. 

PomyÊla∏em wówczas: odbudowujemy zburzone Êwiàtynie i klasztory, wykorzystujàc nowoczesne techno-
logie. To nie takie trudne. Ale potem, gdy przyjdziemy do takiej Êwiàtyni i ogarnie nas uczucie spe∏nionego
obowiàzku, b´dziemy prosiç: “Panie, pob∏ogos∏aw”. Jednak b∏ogos∏awieƒstwa nie otrzymamy, poniewa˝
w tym czasie uwaga Boga b´dzie skierowana na dzieci, samodzielnie budujàce niezwyk∏y dom – Êwiàtyni´.
I On b´dzie prze˝ywa∏, ˝e dzieciom koƒczy si´ cement, ˝e nie starcza cegie∏ i desek na pod∏og´. Bóg z mi∏o-
Êcià b∏ogos∏awiç b´dzie ka˝dego, kto im pomo˝e. Nie mog∏em si´ powstrzymaç przed pokusà pokazania tych
maleƒkich roÊlinek. Nie wytrzyma∏em, a tego w∏aÊnie obawia∏a si´ Anastazja. 

No i wiecie, co si´ zdarzy∏o?
Szed∏em dró˝kà obok stojàcych na zewnàtrz sto∏ów kuchennych, przy których pracowa∏y dzieci, i nagle

poczu∏em na sobie mi´kkie ciep∏o, dos∏ownie jakby ktoÊ na mnie skierowa∏ lamp´ kwarcowà. Odczucie ciep∏a
podobne by∏o do tego, jakie wysy∏a Anastazja, gdy patrzy, skupiwszy wzrok. Tyle ˝e teraz by∏o ca∏kiem leciut-
kie, wi´c zatrzyma∏em si´ i popatrzy∏em w stron´ jego êród∏a. Jedenastoletnia dziewczynka siedzia∏a przy
ostatnim stole i przebiera∏a ry˝. Patrzy∏a na mnie i uÊmiecha∏a si´. Przysiad∏em si´. Pod wp∏ywem bliskoÊci jej
spojrzenia, wysy∏ajàcego b∏´kitne Êwiat∏o, zrobi∏o mi si´ jeszcze cieplej. 

— Jak ci na imi´?
— Dzieƒ dobry. Nazywam si´ Nastia. 
— Czy mo˝esz ogrzewaç wzrokiem, tak jak to robi Anastazja? 
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— Poczu∏ pan? 
— Tak. 
Ma∏a Nasteƒka nie mia∏a pe∏nej mocy Anastazji, jednak posiada∏a zdolnoÊç ogrzewania cia∏a swoim spoj-

rzeniem. Do naszego sto∏u przysiad∏a si´ Natalia Bondarczuk, a operator uruchomi∏ kamer´. Bez cienia skr´-
powania, nie przerywajàc swojej pracy, Nasteƒka odpowiada∏a na pytania. 

— Skàd bierzecie wiedz´ i umiej´tnoÊci? 
— Z gwiazd. 
—Co zrozumia∏aÊ, kontaktujàc si´ z syberyjskà Anastazjà? 
— ˚e bardzo wa˝ne jest, by rozumieç i kochaç swojà Ojczyzn´. 
— Dlaczego to takie wa˝ne? 
— Poniewa˝ Ojczyzna jest tym, co stworzyli nasi dawni i obecni rodzice. 
— Kim sà twoi rodzice? Gdzie pracuje twój ojciec? 
— Mój tata jest nauczycielem. W szkole, w której uczy, te˝ jest dobrze, ale tutaj lepiej. 
— Mieszkacie tu niczym wspólnota, przyjacielska, szcz´Êliwa rodzina. Czy zapominacie o swoich rodzi-

cach? 
— Wr´cz przeciwnie. Wcià˝ bardziej i bardziej ich kochamy, wysy∏amy im dobre myÊli, ˝eby im te˝ by∏o do-

brze. 
Kamera pracowa∏a i przysz∏a mi ch´ç, ˝eby Nasteƒka pokaza∏a sceptykom, co to jest ogrzewajàce spoj-

rzenie. 
Poprosi∏em jà: 
— Nasteƒka, poka˝ wszystkim, jak mo˝na ogrzaç wzrokiem. Oto kamera, popatrz w obiektyw, ogrzej ka˝-

dego, kto b´dzie to oglàda∏. 
— Wszystkich naraz jest bardzo trudno. Mo˝e mi si´ nie udaç. Ale ja naciska∏em. Powtórzy∏em proÊb´

i sta∏o si´ z Nasteƒkà to samo, co w lesie z Anastazjà, gdy si∏à swej woli na odleg∏oÊç, z pomocà Promienia,
uratowa∏a m´˝czyzn´ i kobiet´ z ràk bandytów. Opisa∏em t´ scen´ w pierwszej ksià˝ce. 

Anastazja najpierw wyjaÊni∏a: “To nie jest na moje si∏y, to zosta∏o ju˝ jakby zaprogramowane wczeÊniej, nie
przeze mnie. Nie mog´ si´ wtràcaç. W tej chwili oni sà silniejsi”. A jednak pod wp∏ywem usilnego nalegania
spe∏ni∏a proÊb´. Spe∏ni∏a, wiedzàc, ˝e mo˝e zginàç. 

Ma∏a Nasteƒka po namolnych naleganiach tak˝e stara∏a si´ jà spe∏niç. Dwa razy pod rzàd nabra∏a powie-
trza, zamkn´∏a na chwil´ oczy, a potem spokojnie patrzy∏a w obiektyw kamery. Operator zamar∏ jak zaczaro-
wany. Nagle pani Natalia zerwa∏a z siebie chustk´ i przykry∏a nià dziewczynk´. Ona pierwsza zauwa˝y∏a, jak
zacz´∏o dr˝eç ma∏e cia∏o i poblad∏a twarz. Zrozumia∏em: nie trzeba by∏o powtarzaç proÊby. Nie warto traciç
energii na niewierzàcych. To tylko wzmocni ich z∏oÊç i opór. 

DoroÊli ludzie, którzy przyjechali ze mnà, nie mogli oprzeç si´ pragnieniu dotykania dzieci. Dotykali, obej-
mowali, g∏askali, jakby to by∏y koci´ta. Po co przywioz∏em z sobà ca∏à t´ grup´ doros∏ych? Wiedzia∏em prze-
cie˝, ˝e do tej szko∏y przyje˝d˝a wiele ró˝nych komisji, delegacji ró˝nego rz´du albo po prostu pojedyncze
osoby, ˝eby popatrzeç, zaspokoiç swojà ciekawoÊç, doÊwiadczyç emanujàcego z jej mieszkaƒców b∏ogos∏a-
wieƒstwa. I doÊwiadczajà, dotykajà i biorà, niczego przy tym od siebie nie wnoszàc. I mo˝e Anastazja mia∏a
racj´, mówiàc: “Chcàc wziàç ze Êwi´tego miejsca b∏ogos∏awieƒstwo, pomyÊl, co mo˝esz mu od siebie zosta-
wiç. I jeÊli nie nauczy∏eÊ si´ roztaczaç wokó∏ siebie Êwiat∏a, po có˝ braç je i grzebaç w sobie niczym w mogile”.
Ja równie˝ znalaz∏em si´ tu z ciekawoÊci. Dzi´ki Anastazji doktor Michai∏ Szczetinin przyjà∏ mnie, a dzieci
jeszcze i stó∏ zastawi∏y, i nakarmi∏y wszystkich, którzy ze mnà przyjechali. BraliÊmy nie tylko jedzenie ze sto∏u.
Ogieƒ ˝ywych dzieci´cych oczu o wiele bardziej nas obdarowa∏, a co w zamian? Jak dobroczyƒcy g∏aszczemy
po g∏ówce. Tak, jestem na siebie z∏y, zostawi∏em grup´, sta∏em samotnie i rozmyÊla∏em. Nagle podesz∏y do
mnie znajome mi ju˝ dziewczynki, Lena i Nasteƒka. 

— Prosz´ si´ odpr´˝yç – cicho powiedzia∏a Nasteƒka. – DoroÊli zawsze tak. Chcà pog∏askaç, objàç. My-
Êlà, ˝e to najwa˝niejsze. A pan dzisiaj denerwuje si´ od samego ranka. Prosz´ iÊç z nami na polan´, opowie-
my panu o Anastazji. Wiemy, w jakiej przestrzeni jest teraz. 

Gdy przyszliÊmy na polank´, do∏àczy∏ do nas operator kamery i poprosi∏ mnie: 
— Chodê, zróbmy jeszcze wywiad z dziewczynkami. Powinny wyjÊç wspania∏e kadry. Spójrz, jaki pi´kny

pejza˝ i nikt nie przeszkadza. – Mo˝e lepiej nie? Pewnie ju˝ zam´czyliÊmy ich tym wypytywaniem. 
— Ale z tobà b´dà z przyjemnoÊcià rozmawiaç. Niech´tnie wpuszczajà do tej szko∏y dziennikarzy. A nam

nadarza si´ taka wyjàtkowa okazja, szkoda przegapiç. Zrozum mnie jak profesjonalista. 
Wzià∏em w r´ce mikrofon i mówi´ do dziewczynek: 

54



— Musimy przeprowadziç z wami wywiad. B´d´ wam zadawa∏ pytania, a wy b´dziecie odpowiadaç, zga-
dzacie si´? 

— JeÊli potrzebujecie, pytajcie – odpowiedzia∏a Lena, a Nasteƒka doda∏a: – OczywiÊcie, oczywiÊcie, b´-
dziemy odpowiada∏y. 

Dziewczynki stan´∏y w szeregu, poprawi∏y swoje p∏owe warkoczyki i uwa˝nie patrzy∏y mi w oczy, oczekujàc
pytaƒ. 

Po dwóch banalnych pytaniach zamilk∏em. Nagle uÊwiadomi∏em sobie, ˝e podobne bana∏y i standardowe
pytania zadajà im wszyscy przyje˝d˝ajàcy tu doroÊli, cz∏onkowie wszelkich mo˝liwych komisji i dziennikarze,
a one przecie˝ potrafià odpowiedzieç na pytania z tematów, o których nie ka˝demu doros∏emu, który ma za
sobà ca∏e ˝ycie, przysz∏o do g∏owy kiedykolwiek pomyÊleç. Racj´ mia∏ ataman kozaków, gdy mówi∏: 

— Mój syn zaledwie trzy miesiàce uczy∏ si´ w tej szkole, a ju˝ czuj´, ˝e musz´ szybko sam wiele poznaç.
Inaczej przy nim b´d´ uchodzi∏ za g∏upca. 

A tak w ogóle, czy my wszyscy przypadkiem nie poni˝amy swoich dzieci g∏upimi pytaniami, niechcàcy ko-
dujàc im, ˝e na wi´cej ich nie staç? Sta∏em z mikrofonem przed dziewczynkami i milcza∏em, i widzia∏em po ich
twarzach, ˝e prze˝ywa∏y ze mnà, widzàc, ˝e denerwuj´ si´ i nie wiem, o czym z nimi rozmawiaç. Wyzna∏em
szczerze: 

— Nie wiem, o czym z wami rozmawiaç, jakie pytania zadawaç. 
I wtedy zaistnia∏a komiczna sytuacja. Stoimy z operatorem: dwóch doros∏ych facetów, a przed nami dwa

maluchy, dwie pche∏ki, z zapa∏em wspierajàc jedna drugà, nie zastanawiajàc si´ nawet przez sekund´, szyb-
ko wyjaÊniajà nam, jak nale˝y przeprowadzaç wywiad, jak rozmawiaç z drugim cz∏owiekiem. 

— Zrelaksujcie si´, trzeba umieç si´ relaksowaç. Najwa˝niejsze to mówiç szczerze. Nale˝y mówiç o tym,
co was porusza. 

— Nie myÊlcie o nas. Owszem, nale˝y myÊleç o drugim cz∏owieku, gdy si´ z nim rozmawia, ale wy nie my-
Êlcie o nas, bo to dla was za trudne. Odpr´˝cie si´. 

— Pytania zadawajcie sercem, damy rad´ odpowiedzieç, nie martwcie si´ o nas. 
— Dopóki nie b´dziecie gotowi, same wam coÊ opowiemy. 
Przechadza∏y si´ po polance, uÊmiechajàc si´, dotyka∏y traw i mówi∏y. G∏´bia ich wiedzy, Êwiatopoglàd,

czystoÊç emanujàca z Duszy, Êwiecàce dobrocià oczy – wprowadza∏y w stan spokoju i pewnoÊci. Operator
kr´ci∏ z oddali, nie zak∏ócajàc rozmowy zmianà planu. Póêniej nieraz oglàda∏em podarowanà mi przez Natali´
kaset´ wideo. Oglàda∏em, jak po polanie spacerujà ma∏e czarodziejki z warkoczykami. One dorosnà! Jest ich
trzysta w tej szkole. 

Pisz´ o tej szkole nie po to, ˝eby komuÊ coÊ udowadniaç, ale dlatego, ˝eby uradowaç serca tych, którzy
czytali, poczuli i rozumiejà Anastazj´. 

JeÊli kogoÊ denerwuje, co i jak opowiadam, niech nie czyta. S∏ów krytyki otrzyma∏em ju˝ dostatecznie du˝o
i za styl pisania, i za b∏´dy gramatyczne, i za ponoç niebezinteresowne wymys∏y. Ale wszystko mi jedno, bo
i tak pisz´ teraz nast´pnà ksià˝k´, wi´c lepiej jej nie czytajcie, bo wydarzenia w niej opisane sà bardziej zawi-
∏e ni˝ w poprzednich ksià˝kach. I styl relacjonowania niewiele lepszy. Mog∏oby was to ca∏kiem wyprowadziç
z równowagi. 

DOKTOR SZCZETININ 

Kim jest? PrzyzwyczailiÊmy si´ charakteryzowaç cz∏owieka, przedstawiajàc jego biografi´, spis osiàgni´ç,
tytu∏y. W tym przypadku jest to bezsensowne. W Biblii jest powiedziane: “Po owocach poznacie ich”. Owoce
doktora nauk Szczetinina – to Êwiecàce ze szcz´Êcia dzieci´ce twarze i twarze rodziców uczàcych si´ w jego
szkole dzieci. A zatem kim jest? Natalia Bondarczuk, zas∏u˝ona aktorka Rosji i zarazem cz∏onek kierownictwa
Mi´dzynarodowego Centrum Rerichów, powiedzia∏a: – Mia∏am kontakt z wieloma znanymi kaznodziejami i na-
uczycielami z ró˝nych krajów Êwiata, lecz nigdzie nie by∏am do takiego stopnia zadziwiona, jak tutaj. Mo˝liwe,
˝e zetkn´liÊmy si´ z wielkim “Wiedunem”. “Wiedunem” nie dlatego, ˝e zna staro˝ytnà wiedz´, ale dlatego, ˝e
wiadome jest mu to, czego wielu z nas nawet nie podejrzewa. 

Ja tak˝e chcia∏em wyraziç swoje odczucia ze spotkania z Michai∏em Szczetininem, ale nie jestem specjali-
stà w dziedzinie wykszta∏cenia i moje okreÊlenia b´dà niedok∏adne, dlatego te˝ postaram si´ bez zniekszta∏-
ceƒ przekazaç to, co on mówi∏. 

Pani Natalia, jej operator filmowy, pan Michai∏ i ja szliÊmy szkolnym korytarzem. W holu, doko∏a rozstawio-
nych sto∏ów siedzia∏y dzieci w ró˝nym wieku, wszystkie poch∏oni´te jakàÊ pracà; ani my, ani kamera operato-
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ra nie by∏y w stanie ich rozproszyç. Niektóre dzieci siedzàce przy sto∏ach od czasu do czasu wstawa∏y, gdzieÊ
wychodzi∏y i znów wraca∏y. Czasami podchodzi∏y do wiszàcych na Êcianie tablic z cyframi albo po prostu
w zamyÊleniu przechadza∏y si´ po pokoju. Niektóre rozmawia∏y ze sobà, udowadniajàc coÊ, objaÊnia∏y jedno
drugiemu. 

— Panie Michaile, co si´ tu odbywa? – zapyta∏a pani Natalia. 
— Przede wszystkim widzicie tu prób´ spotkania si´. JeÊli spotkanie si´ odb´dzie, dzieci zdo∏ajà przyswo-

iç sobie zakres matematyki dziesi´cioletniej szko∏y w czasie nie d∏u˝szym ni˝ rok. Takie majà zadanie. Tak
b´dzie z ka˝dym, kto zdo∏a si´ spotkaç z posiadajàcym podobnà wiedz´, o ile ich relacje b´dà otwarte
i szczere. Struktury ich biopól b´dà wówczas w stanie sczytaç od siebie informacj´. Jest to znane i obserwo-
walne zjawisko mi∏oÊç od pierwszego wejrzenia, taka, gdy zakochani rozumiejà jeden drugiego w pó∏ s∏owa.
Ty jeszcze nie powiedzia∏eÊ, a ona ju˝ zrozumia∏a. Widzicie, ˝e tutaj robi si´ wszystko, ˝eby dzieci by∏y wolne,
mia∏y swobod´. Tutaj one mogà spokojnie zadawaç dowolne pytania, podnosiç si´, wychodziç. Wa˝ne, by za-
chowaç dobre relacje. 

Bardzo wa˝ne, by dziecko pracowa∏o na relacje. I ten, kto organizuje proces – równie˝. Dlatego te˝, jak wi-
dzicie, pomagamy puÊciç hamulce, nie podkreÊlamy ró˝nic wieku. Tutaj razem z pi´tnastoletnim Iwanem sie-
dzi dziesi´cioletnia Masza. Jest te˝ student uniwersytetu, Siergiej, chocia˝ w tym roku koƒczy studia. 

— Ile lat ma ten koƒczàcy uniwersytet student? 
— Siergiej skoƒczy w tym roku osiemnastk´. 
— I koƒczy uniwersytet jako siedemnastolatek? 
— SiedemnaÊcie ma teraz. Tak w ogóle to staramy si´ nie u˝ywaç poj´cia wieku, to bardzo wa˝ne. Zwróç-

cie uwag´, ˝e tutaj nauczyciele jakby zlewajà si´ z uczniami. Co prawda ta grupa jest szczególna. Tutaj sà ci,
którzy nie mogli braç udzia∏u w budowie domu. Majà postawione zadanie: przyswoiç sobie zakres materia∏u
z matematyki dziesi´cioletniej szko∏y po to, by przekazaç wiedz´ pracujàcym teraz na budowie. I tak w∏aÊnie
b´dzie. Dlatego ˝e pomi´dzy nimi powstaje system skoordynowanych, wzajemnie ze sobà powiàzanych ele-
mentów integracji. 

Nasza genetyczna pami´ç zna budow´ Kosmosu i sposoby ˝ycia w przestrzeni kosmicznej. Dlatego tak
wa˝ne jest, by nie dopuÊciç myÊli, ˝e oni czegoÊ nie wiedzà. Je˝eli któraÊ z wyjaÊniajàcych osób dopuÊci do
siebie takà myÊl, jej uczniowie w∏aÊnie tego nie b´dà wiedzieç. Najwa˝niejsze dla wyjaÊniajàcego – nawiàzaç
z uczniem kontakt przy rozwiàzywaniu zadaƒ. Wówczas edukacja b´dzie post´powa∏a sama z siebie. Nauka
b´dzie sz∏a jakby mimochodem. Wa˝ne, ˝eby nie koncentrowaç si´ na zapami´tywaniu. Nie dopuszczaç my-
Êli, ˝e ktoÊ si´ uczy. Wspó∏pracujàc, przestajà czuç, kto z nich jest uczniem, kto nauczycielem. 

W procesie rozwiàzywania zadaƒ przyswajana jest niezb´dna wiedza, a w rzeczywistoÊci jest to przypomi-
nanie sobie zapomnianego. To odruch warunkowy, pami´tacie, jak u Paw∏owa – stymulacja reakcji. JeÊli za-
chodzi koniecznoÊç – rozwiàzuj´ problem. 

Bardzo wa˝ne, ˝eby to, co robià, mia∏o bezpoÊrednie odniesienie do otaczajàcych osób. Oni teraz uczà si´
nie dla siebie, i to jest bardzo wa˝ne. Majà zadanie przekazania tego, co przyswojà, innym. Nie ocena jest dla
nich wa˝na. Rozumiejà, ˝e za kilka dni majà wyjaÊniç wszystko innym.

Zosta∏o im powierzone rozpocz´cie procesu nauczania. Ka˝dy ma okreÊlonà grup´. Obserwuje, jak pracu-
jà na budowie ci, którym ma przekazaç swojà wiedz´, i troszczy si´ o to, by jego grupa nie odstawa∏a od in-
nych. 

Motywacja ma kolosalne znaczenie – s∏u˝ba drugiemu cz∏owiekowi. 
JeÊli w ogóle czegoÊ si´ uczà, to rozumienia Duszy, pragnieƒ, myÊli drugiego cz∏owieka. Nie matematyka

jest tutaj wa˝na, ale cz∏owiek zdobywajàcy matematyk´. Nie matematyka dla matematyki, ale matematyka
w imi´ dà˝enia drogà poznania Prawdy, istoty rzeczy. Im motywacja jest bardziej globalna – w “imi´ czego” –
tym pomyÊlniej przebiega proces post´pu w sferze wiedzy. 

Wa˝ne, aby przebywaç w atmosferze szczeroÊci. Nie powinno byç przykroÊci, rozdra˝nienia. Zwrot “to nie
tak” w ogóle jest nieobecny. W j´zyku starorosyjskim [tak˝e w sanskrycie – przyp. t∏um.] nie ma wstrzymania
ruchu, nie ma z∏ych s∏ów. Staro˝ytni ludzie wszystkich narodów ˝adnego zjawiska nie okreÊlali negatywnym
s∏owem. Ono nie istnieje – nie nale˝y si´ na tym fiksowaç. “Niedobrze” – nie istnieje. JeÊli znaleêliÊcie si´
w Êlepej uliczce, to s∏owa nakierowane na wyjÊcie z tego oznaczajà: obróç si´ w prawo, w lewo, idê do góry;
sà jakby podpowiedzià dokàd iÊç, nie fiksujà si´ na problemie: “stoisz nieprawid∏owo”. Dzisiaj niektórzy, mó-
wiàc: “mówienie po rosyjsku”, majà na myÊli niecenzuralne wyra˝anie si´. To nie jest rosyjskie. Poeta Kobzew
bardzo trafnie wypowiada si´ na ten temat: 
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U naszych przodków, u S∏owian,
wÊród spraw o wielkim znaczeniu 
zawsze na mow´ i s∏owa 
bacznà zwracano uwag´. 

Dok∏adnie tak. Ci, którzy, z nimi pracujà, powinni mieç g∏´boki zasób s∏ów, wykluczajàcy przypadkowe s∏o-
wa, rozpraszajàce myÊl. Ogromne znaczenie majà s∏owa nasycone uczuciem. 

Prawda, spuÊcizna wiedzy – to duchowoÊç. To konieczne, by dziecko wpisaç w naturalny kosmiczny pro-
ces – wiecznego odradzania si´. Wtenczas podarowa∏eÊ dziecku wiecznoÊç, radoÊç ˝ycia, rzeczywiste
i prawdziwe istnienie. 

Nie formy przemijajàce: “Oto ja, synu, kupi∏em ci koszul´, spodnie, buty – teraz mog´ umrzeç”. A có˝ ty ta-
kiego da∏eÊ swojemu synowi? Przecie˝ te prezenty sà zaledwie na jeden sezon! JeÊli odda∏byÊ synowi swojà
godnoÊç, honor, swoje dzie∏o, swoich przyjació∏, rozkwitajàcy naród – to tak. JeÊli da∏eÊ mu zrozumienie
Prawdy, Istoty Rzeczy, istnienia i màdrego ˝ycia – o! to wtedy mo˝esz powiedzieç: “Synu, da∏em ci najwa˝-
niejsze, b´dziesz z tym szcz´Êliwy. B´dziesz kupowaç sobie koszule i budowaç domy, bo teraz wiesz, jak to
si´ robi”. 

S∏uchajàc wypowiedzi doktora Szczetinina, obserwujàc jego relacje z dzieçmi, zauwa˝y∏em, ˝e sà spójne
z tym, co o dzieciach mówi∏a Anastazja, i dziwi∏em si´: “W jaki sposób mogà tak samo myÊleç: samotna pu-
stelniczka z syberyjskiej tajgi i ten siwy doktor nauk. Dlaczego on w ogóle ze mnà rozmawia? Dlaczego przy-
jà∏ tak ciep∏o, zastawi∏ stó∏, nakarmi∏? Oprowadza po szkole, wszystko pokazuje. Dlaczego? Kim˝e ja jestem
dla pedagogiki? Nikim. By∏ym trójkowiczem. No, oczywiÊcie, pewnie to ona znów si´ jakoÊ o to postara∏a”. 

To jasne, ˝e trafi∏em do szko∏y doktora Szczetinina tylko dzi´ki Anastazji, ale o niej z doktorem jakoÊ nie
rozmawialiÊmy. RozmawialiÊmy na ró˝ne ˝yciowe tematy, przy ka˝dej mojej wizycie szliÊmy patrzeç, jak idzie
budowa niezwyk∏ego domu – Êwiàtyni. O ksià˝ce powiedzia∏ krótko: “To bardzo trafna ksià˝ka”. 

Kilka dni po wizycie w szkole z grupà ludzi, z konferencji, gdy pokazywa∏em im Nasteƒk´ i namówi∏em, ˝e-
by swoim spojrzeniem ogrza∏a wszystkich, zdarzy∏o si´ tak: 

SzliÊmy z panem Michai∏em szkolnym korytarzem, a ja szuka∏em jej wzrokiem. Szuka∏em jak ka˝dy intu-
icyjnie szuka tego, co emanuje Êwiat∏em. 

— Nasteƒka zgas∏a – powiedzia∏ nagle Szczetinin. – Próbuj´ odbudowaç jej si∏y, udaje si´, ale z trudem.
Potrzeba czasu. 

— Jak to: zgas∏a? Dlaczego? Jest silna. Co si´ sta∏o? 
— Tak, jest silna, jednak koncentracja emocji by∏a u niej nadmierna. 
Sta∏em w gabinecie Szczetinina z∏y sam na siebie. Dlaczego? Komu i co chcia∏em udowodniç? Udowodniç

pomimo s∏ów Anastazji: “Ani moja fizyczna obecnoÊç, ani cuda tworzone pod publicznoÊç w niewierzàcych
Êwiat∏a wiary nie rozpalà... One jedynie wzmogà rozdra˝nienie u tych, którym si´ nie podoba nie ich Êwiatopo-
glàd”. 

“DoÊç! Wystarczy – myÊla∏em – nie b´d´ wi´cej udowadnia∏ i pisa∏ te˝ nie b´d´. Wystarczy. Napisa∏em si´”
– tak sobie myÊla∏em, a tu nagle mówi Szczetinin: 

— Nie wolno przerywaç pisania, W∏adimirze. – Potem podszed∏ do mnie, po∏o˝y∏ r´k´ na rami´ i, patrzàc
prosto w oczy, zaczà∏ nuciç melodi´. 

Siwy doktor nauk Êpiewa∏ wysoko, ale najbardziej zadziwiajàce by∏o to, ˝e Êpiewa∏ melodi´ podobnà do tej,
którà Êpiewa∏a w tajdze Anastazja. 

Kierujàc si´ do wyjÊcia, w koƒcu zobaczy∏em w holu, gdzie kr´ci∏y si´ dzieci, siedzàcà na krzeÊle Nasteƒk´
i podszed∏em do niej. W sta∏a, podnios∏a g∏ow´ i odrobin´ zm´czone oczy przez moment zapali∏y si´ ciep∏em
i Êwiat∏em. Teraz zrozumia∏em: ona oddaje swojà energi´ i ciep∏o, i odda wszystko do koƒca, ˝eby pomóc tej
drugiej, syberyjskiej Anastazji i jej marzeniu. Marzeniu, które jest teraz wspólne. 

Co si´ tu dzieje? W czym tkwi si∏a tego marzenia? Po co one?... Z pe∏nym oddaniem... I to dzieci´ce spoj-
rzenie... Czy starczy ˝ycia, by staç si´ choç po cz´Êci godnym takiego spojrzenia? G∏oÊno zaÊ powiedzia∏em:

— Dzieƒ dobry, Nasteƒko. – A do siebie: “Nie trzeba, Nasteƒko. Dzi´kuj´. Wybacz...” 
— Odprowadz´ pana. Z Lenà odprowadzimy pana do samochodu. 

Dopóki samochód nie zniknà∏ za zakr´tem, patrzy∏em na malejàce postacie stojàce na poczàtku drogi, ko-
∏o dworku pod latarnià. Nie macha∏y r´kami na po˝egnanie. Ka˝da trzyma∏a jednà r´k´ podniesionà do góry,
d∏onià skierowanà w stron´ oddalajàcego si´ samochodu. Wiedzia∏em, bo wyjaÊni∏ mi to ju˝ wczeÊniej Szcze-
tinin. Gest ten oznacza: “Kierujemy na ciebie swoje Promyki dobra, niech b´dà z tobà, gdziekolwiek byÊ by∏”.

57



I znów ta palàca myÊl: “Czego trzeba by dokonaç i jak, ˝eby byç godnym waszych Promieni?” 

Z CZYM SI¢ ZGADZAå, W CO WIERZYå?

Spotkanie z doktorem Michai∏em i poznanie jego zadziwiajàcej szko∏y odby∏o si´ po drugiej wizycie u Ana-
stazji. Po odwiedzeniu szko∏y prawie zupe∏nie rozwia∏y si´ moje wszelkie wàtpliwoÊci dotyczàce wypowiedzi
Anastazji na temat wychowania dzieci i jej podejÊcia do syna. Jednak˝e wtedy, w tajdze, wszystko si´ we
mnie przeciw temu buntowa∏o. Nie chcia∏o mi si´ jej wierzyç. 

Pisz´ te s∏owa i wyobra˝am sobie, jak wielu czytajàcych to powie na g∏os: “Jak d∏ugo mo˝na nie wierzyç?
Przecie˝ mnóstwo razy mia∏ okazj´ przekonaç si´, ˝e ona ma s∏usznoÊç, a wszystko jedno, jak debil, nie chce
zaakceptowaç nowego podejÊcia”. 

Moja córka Polina przys∏a∏a kaset´ z konferencji czytelników. Oglàda∏em, jak uczony z Nowosybirska –
Spieranski chyba mu by∏o – powiedzia∏ wprost ze sceny: “Tego, o czym mówi Anastazja, Megre nie jest w sta-
nie do koƒca pojàç. On nie ma czym tego pojàç...”. 

Nie gniewam si´ na niego, wr´cz odwrotnie. Opowiada∏ bardzo ciekawie, sala s∏ucha∏a, wstrzymawszy od-
dech, i dzi´ki niemu mog∏em zrozumieç: Anastazja – to Zjawisko. 

Co tam mówiç o mnie, ca∏y czas zajmowa∏em si´ czymÊ innym, ale co na to ci, którzy zajmujà si´ naukà
o Ziemi, o dzieciach? Ci milczeli albo tylko cicho mówili, jakby piszczeli. Nawet dzieci proszà w listach do
mnie, ˝ebym powa˝niej i z wi´kszà uwagà podchodzi∏ do tego, co mówi i robi Anastazja. 

Wierzcie mi, moi drodzy, teraz traktuj´ jà z wi´kszà uwagà, jednak nie mog´ z nià nie dyskutowaç i nie
mieç wàtpliwoÊci. Nie mog´, poniewa˝ nie chc´ uwa˝aç siebie i ca∏ego spo∏eczeƒstwa za kompletnych idio-
tów. Nie chc´ wierzyç w to, ˝e kroczymy drogà degeneratów. 

Wcià˝ staram si´ znaleêç przynajmniej jakieÊ wyt∏umaczenie naszego post´powania albo dowieÊç nieprzy-
stawalnoÊci jej Êwiatopoglàdu do naszej wspó∏czesnoÊci. B´d´ dà˝y∏ do tego, ile starczy mi si∏. Przecie˝ je˝e-
li tego nie robiç, przyjdzie nam nie tylko przyznaç jej s∏usznoÊç, ale tak˝e zdaç sobie spraw´ z grozy sytuacji,
w której wszyscy si´ znajdujemy. Je˝eli ju˝ w ogóle mówiç o istnieniu piek∏a, to sami budujemy do niego dro-
g´. Weêmy choçby sytuacj´ z wychowaniem dzieci. Opowiem o sobie i podobnych do mnie, a myÊl´, ˝e jest
ich niema∏o. 

Uczy∏em si´ przeci´tnie, a ojciec kara∏ mnie za ka˝dà dwój´. Kara∏, nie tylko pozbawiajàc wyjÊcia z domu
i zabawy z kolegami, kupienia kolejnej zabawki, ale i ci´˝ej, dotkliwiej. Czu∏em strach, strach wi´kszy ni˝ ude-
rzenie rzemieniem. Ba∏em si´ ca∏y czas czegoÊ wi´kszego. Do tablicy szed∏em niczym na szafot, a z dzien-
niczka wyrywa∏em strony. 

Szkolne lata przepi´kne 
Z ksià˝kà, zeszytem, piosenkà 
Jak˝e szybko mijajà. 
Szkoda, ˝e ju˝ nie powrócà. 
Czy przeminà bez Êladu? 
Nie! Nikt nigdy nie zapomni 
Tych szkolnych lat! 

Pami´tacie s∏owa piosenek wmawiajàcych nam, jakie wspania∏e sà szkolne lata? Wmawiali, wmawiali.
Przypomnijmy sobie, szczególnie my, trójkowicze, a przecie˝ jest nas wi´kszoÊç, z jakà radoÊcià rzucaliÊmy
znienawidzony tornister byle dalej, gdy zaczyna∏y si´ wakacje. 

Jak mogà byç cudowne szkolne lata dla dziecka, dla którego fizjologicznie niezb´dny jest ruch, a wymaga
si´ od niego siedzenia ca∏e czterdzieÊci pi´ç minut prawie bez ruchu, w ÊciÊle okreÊlonej pozie, z r´kami na
∏awce, jak wszyscy. KtoÊ flegmatyczny, powolny mo˝e to wytrzymuje, ale ten, kto z natury jest ruchliwy, ma
silny temperament, jest impulsywny, co z nim? Przecie˝ tam wszystkich ustawia si´ pod linijk´, niczym roboty,
bez ró˝nicy – “Siedê!... Bo inaczej...” 

I siedzi tak, stara si´ wytrzymaç te czterdzieÊci pi´ç minut ma∏y cz∏owiek, a po dziesi´ciu minutach przerwy
– nast´pne czterdzieÊci pi´ç minut. I tak miesiàc, rok, dziesi´ç lat. Jedyne wyjÊcie – pogodziç si´ z tym. Naj-
gorzej pogodziç si´ w ogóle z faktem, ˝e ca∏e ˝ycie na coÊ tam cz∏owiek powinien si´ zgadzaç. ˚yç jak przy-
kazano, o˝eniç si´ jak przykazano, iÊç na wojn´, bo taka wysz∏a ustawa. Âlepo wierzyç w to, co powiedzà. 

Tymi, którzy sà pogodzeni, ∏atwo kierowaç. Tylko by∏oby dobrze, ˝eby byli zdrowi fizycznie i przydatni do
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pracy. A oni zaczynajà piç, braç narkotyki. Czy˝ nie dlatego cz∏owiek zaczyna piç albo staje si´ narkomanem,
˝e pragnie si´ wyrwaç? Choçby na moment wyrwaç z klatki powszechnego poddaƒstwa wobec czegoÊ nie-
zrozumia∏ego, niepoj´tego dla jego Duszy i serca. Absolutnie nie p∏ynà szybko te szkolne lata. Niczym tortura
d∏u˝y si´ ka˝de czterdzieÊci pi´ç minut. 

Nasi pradziadkowie, dziadkowie oraz ojcowie uwa˝ali, i my te˝ tak myÊlimy, ˝e tak powinno byç, bo dziec-
ko nie rozumie, wi´c przemoc nad nim jest niezb´dna dla jego dobra. I dziÊ nasze dzieci – Wani, Koli, Saszy
i Maszeƒki – te˝ chodzà do szko∏y, a my tak jak nasi przodkowie wieki wstecz uwa˝amy, ˝e kierujemy je tam
w imi´ ich dobra, bo idà po wiedz´ i Prawd´. A tu – stop! 

PomyÊlmy razem. 
Czas przed rewolucjà. W ∏awkach siedzà nasi pradziadkowie, wtenczas jeszcze niewyroÊni´te dzieci. Wy-

k∏adajà – Prawa Bo˝e i histori´. Uczà – jak powinni ˝yç. Tych, którzy nie wkuli i którzy nie chcà sobie przyswo-
iç jak nale˝y podanego Êwiatopoglàdu, srogi nauczyciel bije linijkà po czole i r´kach – przecie˝ to dla ich do-
bra. 

Ale wybuch∏a wielka rewolucja i naraz doroÊli uznali, ˝e w szko∏ach wpajali dzieciom g∏upoty. Z klas i pro-
gramu: won! – wszystko, co stare. Teraz wk∏ada si´ dzieciom do g∏ów nowe: “Prawa Bo˝e – totalne brednie.
Cz∏owiek pochodzi od ma∏py. Za∏ó˝cie czerwone chusty, staƒcie w szeregu, deklamujcie wiersze, s∏awcie,
s∏awcie komunizm”. Wi´c s∏awili, deklamowali i pionierzy oddawali czeÊç doros∏ym. “Za szcz´Êliwe dzieciƒ-
stwo nasze dzi´kujemy Ci, Ojczyzno kochana!”. Tych, którzy nie doÊç si´ starali, i tym razem bili, sàdzili pu-
blicznie, pozbywali si´ ich. 

A˝ tu nagle – i to jeszcze w naszym wieku i na naszych oczach nadesz∏y nowe wytyczne: “Zrzuciç chusty.
Dopad∏a nas czerwona d˝uma! Komunizm – to straszny terror, ob∏uda i hipokryzja. Cz∏owiek od ma∏py? –
wszak to kompletne bzdury! My pochodzimy od czegoÊ lepszego. Rynek! Demokracja! Oto Najwy˝sza Praw-
da!” 

Gdzie Prawda, a gdzie fa∏sz – do koƒca nie jest to jeszcze jasne. Natomiast dzieci jak przedtem tkwià
w ∏awkach, siedzà i ani drgnà, a przy tablicy – srogi nauczyciel. 

I tak wieki ca∏e trwa duchowy sadyzm nad dzieckiem. Jakby edukacja to by∏ wÊciek∏y zwierz, nieznany
i straszny, pragnàcy ka˝dego nowo narodzonego jak najszybciej zagnaç do jakiejÊ niewidzialnej klatki. A to
zwierz´ ma swoich ˝o∏nierzy, wykonawców, kim oni sà? Kto pastwi si´ duchowo nad dzieçmi? Nad ka˝dym
cz∏owiekiem, który przyszed∏ na ten Êwiat? Jaki jest ich zawód? I jak tu wierzyç, tak po prostu, ˝e ich imi´ –
szkolny nauczyciel i rodzic? Wykszta∏cony rodzic! Nie mog´ w to tak po prostu uwierzyç, a wy? 

Teraz nauczycielom nie p∏aci si´ pensji w terminie. Nauczyciele strajkujà: “Nie b´dziemy uczyç dzieci”. Po-
wiedzcie: dobrze to czy êle, gdy nie wyp∏aca si´ cz∏owiekowi pensji? OczywiÊcie êle. Przecie˝ cz∏owiek musi
za coÊ ˝yç, lecz jeÊli wÊród strajkujàcych rzeczywiÊcie sà duchowi sadyÊci? Powiedzcie: êle to czy dobrze, ˝e
nie dajà pieni´dzy temu, kto pastwi si´ nad waszym dzieckiem? 

W ogóle strajki nauczycieli doprowadzi∏y mnie do ciekawych rozmyÊlaƒ. Obecnie w du˝ych miastach istnie-
jà p∏atne szko∏y. Organizatorzy tych szkó∏ najbardziej utalentowanym nauczycielom nieêle p∏acà – przyk∏ado-
wo dwa razy wi´cej ni˝ w zwyk∏ych. Nie ka˝demu rodzicowi udaje si´ pos∏aç dziecko do takiej szko∏y, nawet
jeÊli ma finansowe mo˝liwoÊci, poniewa˝ takich szkó∏ jest za ma∏o. Dlaczego jest za ma∏o? 

Przyczyna jest prosta – brakuje dobrych nauczycieli, organizatorzy nie mogà ich znaleêç. 
Jeszcze jedno zagadnienie. Skoro nie mogà znaleêç nauczycieli nawet za dobrà pensj´, kto zatem strajku-

je? Oto pytanie! Tylko nie chodzi mi o to, prosz´, wierzcie, ˝eby pi´tnowaç z ca∏ego spo∏eczeƒstwa wy∏àcznie
nauczycieli. Mówiàc o nich, mam te˝ na myÊli siebie. Przecie˝ jestem jednym z nich, przecie˝ jestem rodzi-
cem. Zmusza∏em mojà córk´, ˝eby uczy∏a si´ tego, co wyk∏adali w szkole, a na poczàtku pierestrojki spyta-
∏em: “Jak tam na historii? Co teraz mówi wasz nauczyciel?”i us∏ysza∏em odpowiedê: “Nauczyciel mówi, ale
jakby milcza∏”. Co mia∏em na to powiedzieç córce? Powiedzia∏em tylko: “Tylko si´ nie màdrz. Ucz si´ i ju˝”. 

I teraz te strajki, ale czy tylko nauczycieli? Strajkujà lekarze, górnicy, uczeni. Strajkujàcy piszà na transpa-
rentach: “Rzàd do dymisji, prezydenta do dymisji!” To logiczne, tak uwa˝a ten, kto strajkuje. Nie ma pensji, to
znaczy, ˝e w∏adza nie wywiàzuje si´ z obowiàzków. 

DziÊ wydaje si´, ˝e w tych i podobnych ˝àdaniach wszystko jest uzasadnione, ale co b´dzie jutro? Znów
pytanie. Byç mo˝e jutro wyjaÊni si´, ˝e rzàd i prezydent stojà po “jasnej” stronie, ˝e ratowali Ziemi´ przed oku-
pantami i wampirami. Mo˝liwe, ˝e mimowolnie, sami nawet nie podejrzewajàc, pod gradem ataków nie˝yczli-
wych osób, ryzykujàc utrat´ w∏adzy, nie dawali pieni´dzy sadystom, niszczycielom ludzkich Dusz, cia∏ i Ziemi.
A ci histerycy zgrywali przed wszystkimi m´czenników. 

Dzisiaj sà m´czennikami, ale tylko z dzisiejszego punktu widzenia i na podstawie obecnych wytycznych.
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Jutro b´dà nowe postulaty; kto kim si´ oka˝e – jeszcze nie wiadomo. 
Anastazja mówi: 
— Fa∏szywà drog´ ka˝dy sam wybiera. A rozliczenia nie potem, ale w tym ˝yciu nast´pujà. Z dniem no-

wym, z ka˝dym wschodem s∏oƒca ka˝dy mo˝e sobie uÊwiadomiç, na ile prawdà jest ta jego droga. I dany jest
ci wybór! Masz wolnà wol´. Wybieraj, dokàd iÊç. JesteÊ cz∏owiekiem! I uÊwiadom sobie sedno swoje. JesteÊ
cz∏owiekiem zrodzonym do ˝ycia w Raju. 

Pytam wi´c: 
— Gdzie on jest? Gdzie Raj? Kto nas wywiód∏ w to bagno? 
— Cz∏owiek sam sobie wszystko kreuje. 
Zrozumcie tylko, co ona mówi. Twierdzi, ˝e teraz nastàpi∏ czas przyspieszenia pewnych procesów we

WszechÊwiecie. I ci, których obraz ˝ycia nie wspó∏gra z naturalnymi prawami bytu, b´dà wpierw poddani do-
Êwiadczeniom najbardziej zwyk∏ym sposobem, zrozumia∏ym i jasnym. I te doÊwiadczenia b´dà dla nich jak
zbawienny znak ostrzegawczy, by zastanowili si´ nad swoim post´powaniem, swojà drogà. Na tych, którzy
nie uÊwiadomià sobie, przyjdà te˝ niedole i udr´ki duchowe, a potem b´dà musieli odejÊç, ˝eby odrodziç si´
jako zdrowi dopiero za dziewi´ç tysi´cy lat. 

Wed∏ug jej s∏ów wychodzi na to, ˝e górnicy wyrywajàcy trzewia Ziemi, lekarze wspó∏czesnej medycyny in-
gerujàcy w genetyk´ in˝ynieryjnà, uczeni – ci, co stworzyli ÊmiercionoÊne zak∏ady przemys∏owe – oni ju˝
otrzymali pierwszy znak – odrzucenie przez spo∏eczeƒstwo i brak materialnej satysfakcji. Ci z nich, którzy ma-
jà dzisiaj materialne dobra, cierpià jeszcze wi´cej z powodu moralnego niespe∏nienia, czujà podÊwiadomie, ˝e
ich dzia∏alnoÊç jest szkodliwa i nie przynosi nikomu ˝adnego po˝ytku. 

Usi∏owa∏em oponowaç, protestowaç, wyjaÊniajàc, ˝e w´giel potrzebny jest zak∏adom przemys∏owym, ale
ona na to: 

— Czy tym samym zak∏adom przemys∏owym, które dymià, spalajà powietrze przeznaczone cz∏owiekowi do
oddychania, lejà metal, ˝eby zrobiç karabin maszynowy i kule? 

Innymi s∏owy, twierdzi, ˝e stworzony przez nas system sztucznego zabezpieczenia ˝ycia jest na tyle niedo-
skona∏y, ˝e wszystkie jego osiàgni´cia obracajà si´ dzisiaj w kataklizmy. 

Zryta pod du˝ymi miastami Ziemia, gdzie naturalne, podziemne strumienie i wyp∏ywajàce z g∏´bin êród∏a
zastàpiono systemem rur i kranów – tam Ziemia nie mo˝e si´ zregenerowaç i gnije, a zgnilizn´ t´ rurociàg do-
starcza ka˝demu z wodà do kranów. Anastazja mówi te˝: 

— Przyjdzie czas, ˝e ludzkoÊç zrozumie. Najwi´kszy uczony przyjdzie do babcinego ogrodu. Zg∏odnia∏y
poprosi o pomidora, ˝eby si´ po˝ywiç. Uczony i jego niby–wynalazki babci tej nie sà potrzebne. Nic o nich nie
wie i znaç ich nie chce. ˚yje sobie spokojnie bez uczonego. A on bez niej nie prze˝yje. On – ˝yjàcy w wyima-
ginowanym, iluzorycznym Êwiecie, Êwiecie bezp∏odnym, prowadzàcym donikàd. Ona – z Ziemià prawdziwà
i z ca∏ym WszechÊwiatem. Ona jest potrzebna WszechÊwiatowi, on niepotrzebny. 

Chcia∏em protestowaç, próbowa∏em mówiç, ˝e jeÊli nie b´dziemy produkowaç broni, a jedynie zajmowaç
si´ uprawà ziemi, to staniemy si´ s∏abi i z ∏atwoÊcià mogà zapanowaç nad nami technicznie bardziej rozwini´-
te mocarstwa posiadajàce broƒ. 

— B´dà mieli problem, jak siebie samych uratowaç od w∏asnej broni i od stworzonych z tego powodu spo-
∏ecznych kl´sk! – Tak, rzucà wszystko i pobiegnà z karabinem do ogrodów, do naszych babç, do twoich dzia∏-
kowców, a babcie nie majà karabinów, ˝eby ich odeprzeç. 

— A czy zdà˝à dobiec? Jak sàdzisz? Nie pobijà si´ mi´dzy sobà o babcie? JeÊli nie polemizowaç z Ana-
stazjà i wierzyç temu, co mówi, to wychodzi na to, ˝e wtedy trzeba uznaç siebie za kompletnego idiot´, roba-
ka niszczàcego p∏ody. Do czegoÊ takiego nikt nie chce si´ przyznawaç! 

Mo˝liwe, ˝e nie wszystko rozumiem u Anastazji, ale przynajmniej cokolwiek, próbuj´ znaleêç coÊ na uspra-
wiedliwienie tego, co tworzymy. A jeÊli nie znajd´ rozsàdnych wyt∏umaczeƒ i trzeba si´ b´dzie przyznaç do
bezsensownoÊci drogi, wtedy... Co wtedy? Mo˝emy si´ zastanowiç. Mo˝e dzieciom warto pozwoliç dorosnàç
bez naszych nakazów? Zapytaç si´ dzieci, dokàd i jak nale˝y iÊç? 

Anastazja mówi o tym, ˝e dzieci duchowo przez nas nie okaleczone znajdà w sobie mo˝liwoÊci, by urato-
waç siebie i Êwiat, a dok∏adniej, odnaleêç dany nam pierwotnie Raj. 

Jak si´ okazuje, w naszym Êwiecie wszystko jest proste i nie jest proste zarazem. Ale powiedzcie dlaczego
nie rozprzestrzeniç doÊwiadczeƒ szko∏y Szczetinina? Dlaczego by nie zrobiç chocia˝ po jednej takiej szkole
w ka˝dym województwie? Okazuje si´, ˝e to nie takie proste. Poprosi∏em Szczetinina, ˝eby stworzy∏ takà
szko∏´ w Nowosybirsku, zgodzi∏ si´. Mo˝e ktoÊ pomo˝e znaleêç lokal? Zapyta∏em Szczetinina: 

— A gdyby w innych miastach znaleêli si´ ludzie, zorganizowali baz´... Czy mo˝e pan w ró˝nych miastach
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zorganizowaç chocia˝ po jednej takiej szkole? 
— Tak od razu nie da si´ wszystkiego zrobiç, W∏adimirze.
— Dlaczego? 
— Nie znajdziemy tylu nauczycieli do szkó∏.
I znów ta sama myÊl. O co chodzi? – “Nie ma nauczycieli”! Wi´c kto strajkuje? 
Szko∏a Szczetinina jest publiczna, nie prywatna. To bezp∏atna szko∏a Ministerstwa Edukacji Federacji Ro-

syjskiej. Dlaczego jednak znajduje si´ w górach, w wàwozie? Dlaczego? Dlaczego strzelali do doktora Szcze-
tinina? Dlaczego zabili jego brata? Dlaczego kozacy pomagajà jà chroniç? Komu to si´ nie podoba? Komu
przeszkadza? Zaprosili mnie do Gosdumy [parlament Federacji Rosyjskiej – przyp. t∏um.], do Komitetu do
spraw Edukacji. Przeczytali ksià˝ki Anastazja i Dzwoniàce Cedry. I w parlamencie, i w Komitecie znaleêli si´
ludzie rozumiejàcy to, co mówi Anastazja. To dobrzy ludzie. Opowiada∏em im o Szczetininie – te˝ go dobrze
znajà, wypowiadajà si´ o nim z szacunkiem. 

— Zatem w czym rzecz? – pytam. – Dlaczego nic si´ nie zmienia w kraju, w edukacji? Dzieci cierpià jak
dawniej, idà do tablicy jak na szafot, siedzà nieruchomo w ∏awkach. 

Odpowiedê zasmuci∏a mnie. Niestety jest tragiczna dla tych, którzy dzisiaj sà jeszcze dzieçmi. To para-
doks, ale w∏aÊnie nauczyciele, sami nauczyciele sà przeszkodà nie do pokonania. Tak to zrozumia∏em, gdy
us∏ysza∏em nast´pujàcà smutnà odpowiedê: 

—- Powiedz mi, co stanie si´ z ca∏à masà tytu∏ów naukowych i stopni, z niezliczonymi dysertacjami na te-
mat wychowania dzieci? Co zrobiç z instytutami naukowymi? To jest ko∏o zamachowe ca∏ego systemu, które
si´ kr´ci. Nie tak ∏atwo to zatrzymaç. Ka˝dy dysertant, a tym bardziej osoba z tytu∏em profesora, stara si´
obroniç swoje poglàdy. 

Dowiedzia∏em si´ te˝, jak deputowana z parlamentu po wizytacji w szkole Szczetmma biadoli∏a: 
— Niczego w tej szkole nie rozumiem, jest jakaÊ nietypowa, podobna do sekty. 
Nie wiedzia∏em, co konkretnie oznacza s∏owo “sekta”. Dopiero póêniej wzià∏em s∏ownik i zajrza∏em. 
W s∏owniku jest napisane: 
“Sekta (z ∏ac. secta), nauka, kierunek, szko∏a
1. Religijna wspólnota, grupa odczepiona od g∏ównego koÊcio∏a. 
2. Odosobniona grupa osób, zamykajàca si´ w swoich wàskich zainteresowaniach grupowych”. 
Nie rozumiem, co deputowana mia∏a na myÊli, ale sàdz´, ˝e w odniesieniu do szko∏y Szczetinina ani pierw-

sze, ani drugie niezbyt pasuje. Mo˝liwe, ˝e si´ odizolowa∏, ale od dobrego czy od z∏ego? MyÊl´, ˝e jeÊli si´
odizolowa∏, to od sadystycznego traktowania dzieci. A o Dumie, której deputowani sk∏adajà takie oÊwiadcze-
nia, nie powiem nic. Niech czytelnicy pomyÊlà, w jakim stopniu do niektórych ugrupowaƒ Dumy pasuje okre-
Êlenie: “wyizolowana grupa osób...” i dalej. A wi´c sà sektà? 

Strzelali do Szczetinina, ale on jest m´˝czyznà. Teraz byç mo˝e kozacy przynajmniej jakoÊ pomogà. Ana-
stazja te˝ powiedzia∏a, ˝e b´dzie chroniç “wschodzàce roÊlinki”. Teraz wszystko rozumiem. Niech ona lepiej
nie wychodzi z tajgi. Gdyby przynajmniej by∏a bardziej agresywna, grzmotn´∏aby swoim Promieniem po dyser-
tacjach, po tytu∏ach, po wszelkiej zgniliênie. Ale nie. Trzeba spokojnie. Trzeba zmieniaç ÊwiadomoÊç. 

Co myÊla∏em sobie o wychowaniu dzieci, o wspó∏czesnych szko∏ach, to napisa∏em, chocia˝ pewnie wysz∏o
to niesk∏adnie i niezbyt szczerze. Niezbyt szczerze, bo w ogóle to mia∏em ochot´ o naszym szkolnictwie napi-
saç wulgarnie. Jednak po spotkaniu z Anastazjà zaczà∏ mi si´ pojawiaç jakiÊ nowy styl pisania i nie wszystkie
s∏owa w nim pasujà. 

Chcia∏bym te˝ powiedzieç wszystkim tym nauczycielom, którzy umieli na przekór systemowi daç dzieciom
choç odrobin´ dobra i, jak mówi Szczetinin, “wpisaç je w prawdziwe, naturalne procesy kosmiczne”: Dzi´kuj´!
K∏aniam si´ do Ziemi. 

Z tego, co mówi Anastazja, zrozumia∏em tak˝e i to o wychowaniu dzieci, ˝e na pierwszym miejscu jest
ÊwiadomoÊç, i˝ dziecko jest osobà. W odró˝nieniu od nas, doros∏ych, malec oczywiÊcie jest od nas s∏abszy,
ale jest on wielokrotnie od nas lepszy, niezepsuty, nieograniczony dogmatami. Zanim wi´c b´dziemy wbijaç
mu do g∏owy wszelkie “màdroÊci”, sami powinniÊmy coÊ niecoÊ z tego Êwiata zrozumieç. Sami! Samemu po-
myÊleç! Przynajmniej na chwil´ zapomnieç o obcych nakazach. 

A my, przedsi´biorcy, b´dziemy musieli sami jakoÊ szukaç dla nich nauczycieli w ka˝dym mieÊcie i pomóc
w stworzeniu szkolnej bazy, i tam uczyç swoje dzieci i wnuki. 
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O JASNOWIDZÑCYCH I JASNOS¸YSZÑCYCH 

Dzieƒ za dniem mija mój pobyt w tajdze, a wcià˝ nie znajduj´ dla siebie ˝adnego zaj´cia. Anastazja gdzieÊ
biega za swoimi sprawami. Syn, choç jeszcze ca∏kiem maleƒki, równie˝ wspaniale radzi sobie z pomocà dzi-
kich nianiek. 

Wysz∏o coÊ dziwnego: zupe∏nie jakby ludzkoÊç nawymyÊla∏a wszystko tylko po to, ˝eby cz∏owiek tylko by∏
ciàgle zaj´ty. A tutaj mog´ chodziç sobie po lesie i myÊleç. No, wi´c chodz´ i myÊl´. Poszed∏em nad jezioro.
Usiad∏em na moim ulubionym miejscu na brzegu, pod Cedrem. Patrz´ na paczuszk´ z listami czytelników, pa-
trz´ i tak sobie myÊl´: “Musz´ pami´taç, ˝eby Anastazja odpowiedzia∏a na wszystkie pytania”. Po jakimÊ cza-
sie przysz∏a. 

— Widzisz, to sà listy od czytelników. Posortowa∏em wszystkie wed∏ug pytaƒ. Pytania o wychowanie dzie-
ci, na temat religii, o losie Rosji, o wojnach, ró˝ne propozycje, wiersze i ˝yczenia, pisma od jasnowidzów. Wi-
dzisz? 

— Widz´. 
Najpierw zapyta∏em o jasnowidzów. 
— Sà ludzie, którzy mówià, no, wiesz, piszà, ˝e kontaktujà si´ z pozaziemskimi cywilizacjami, z jakimiÊ

osobami z przesz∏oÊci, s∏yszà ró˝ne g∏osy. Niektórzy zapisujà informacje przekazywane im od Kosmicznego
Wy˝szego Umys∏u. Ksià˝ki o takich kontaktach majà du˝e nak∏ady, na przyk∏ad jest taka pisarka... B∏awacka.
Napisa∏a kilka grubych ksià˝ek, popularni sà te˝ Rerichowie. Ci ludzie pisali ksià˝ki, malowali obrazy. Ich
ksià˝ki sà czytane, a obrazy wystawiane w wielu krajach. 

Niektórzy ludzie bojà si´, gdy s∏yszà g∏osy. Spójrz, jest list od dziewczynki z miasta Klinca. G∏os przedsta-
wia si´ jako màdry nauczyciel i mówi, ˝e ona powinna si´ go s∏uchaç, ale dziewczynka jest wystraszona i pro-
si o pomoc. Czy oni rzeczywiÊcie z kimÊ si´ kontaktujà. JeÊli tak, to jak si´ to odbywa? 

— Czym wed∏ug ciebie jest pozaziemska cywilizacja? 
— To mieszkaƒcy jakiejÊ innej planety czy gwiazdy. Albo mo˝e coÊ niewidzialnego, co ˝yje obok nas. JeÊli

ludzie kontaktujà si´ z osobami, które ˝y∏y wczeÊniej, to znaczy, ˝e te zmar∏e osoby ˝yjà w jakimÊ niewidzial-
nym Êwiecie. 

— Ka˝dy cz∏owiek, W∏adimirze, jest tak skonstruowany, ˝e ma dost´p do wszystkich zasobów Wszech-
Êwiata. Tego widzialnego, jak równie˝ tego niewidzialnego. Ka˝dy cz∏owiek mo˝e si´ kontaktowaç z kim lub
z czym zechce. 

Kontakt odbywa si´ tak samo jak przez radioodbiornik. Wiele stacji nadawczych emituje wszelkie mo˝liwe
informacje, lecz to posiadacz radia decyduje, czego s∏ucha. 

Cz∏owiek jest jednoczeÊnie i radioodbiornikiem, i jego w∏aÊcicielem. To od jego ÊwiadomoÊci, uczuç i czy-
stoÊci zale˝y, jaka stacja, jakie êród∏o dêwi´ku znajdzie si´ w jego radiu. Na ogó∏ do konkretnego cz∏owieka
dociera ta informacja, którà jest on w stanie przyswoiç sobie i wykorzystaç. Wszystko powinno odbywaç si´
spokojnie i skromnie, bez namolnego akcentowania swej wielkoÊci. 

Kiedy mówià komuÊ o swojej wielkoÊci, próbujà wp∏ynàç na jego ego: “Jestem taki wielki, ale w∏aÊnie ciebie
wybra∏em spoÊród wszystkich, w∏aÊnie ty b´dziesz moim uczniem, tak˝e i ty zostaniesz wywy˝szony” – na
ogó∏ mówià tak niepe∏nowartoÊciowe, bezduszne byty. Nie dane jest im bycie w ciele, wi´c chcà Dusz´ ludzkà
st∏amsiç, by zaw∏adnàç czyimÊ cia∏em. Wp∏ywajà na umys∏, wykorzystujàc pych´ i l´k przed nieznanym. 

— Wielu czytelników pyta, jak si´ od nich uwolniç? 
— To proste. One sà bardzo tchórzliwe i prymitywne. Trzeba je ostrzec: “Odejdê, bo jeÊli nie odejdziesz,

spal´ ci´ mojà myÊlà”. One wiedzà doskonale: myÊl cz∏owieka jest od nich po wielekroç silniejsza. Mo˝na te˝
listek jaskó∏czego ziela ˝uç. Przedtem, k∏adàc go na d∏oni, rzec do niego w myÊlach: “Wybaw mnie, listku, od
wszelkich nieczystoÊci”. 

— A je˝eli jest wiele osób i ka˝da chce rozmawiaç z jednym i tym samym êród∏em? Czy to mo˝liwe? Zo-
bacz, piszà przecie˝, ˝e rozmawiajà z tobà – czy to prawda? JeÊli tak jest, to jak nadà˝asz wszystkim odpo-
wiedzieç? Wiele jest takich osób, a wszyscy twierdzà, ˝e rozmawiajà bezpoÊrednio z tobà i ˝e im odpowia-
dasz. 

— Ka˝dy sam produkuje w∏asne myÊli. MyÊli ka˝dego ˝yjà, one nie przepadajà w nicoÊci. 
Wszystko pomyÊlane przeze mnie, i przez ciebie równie˝, istnieje w przestrzeni. W przestrzeni jest te˝ mo-

je marzenie, moje myÊli, mo˝e je us∏yszeç ka˝dy, kto zechce. JednoczeÊnie mo˝e je s∏yszeç wielu, kwestia
tylko w tym, jakie zniekszta∏cenia mo˝e dopuÊciç dany radioodbiornik. 

— Jakie zniekszta∏cenia? Od czego one zale˝à?
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— Od czystoÊci tego, kto jest odbiorcà. Wyobraê sobie, ˝e s∏yszysz w radiu, jak ktoÊ mówi, ale zamiast
niektórych pojedynczych s∏ów s∏yszysz trzaski, a niektóre inne s∏owa nie sà dla ciebie jasne, co wtedy robisz? 

— Próbuj´ domyÊliç si´ sam, jakie s∏owa nale˝y wstawiç w miejsce niezrozumia∏ych. 
— OczywiÊcie. Ale wstawione s∏owo mo˝e zmieniç, zniekszta∏ciç myÊl, a nawet odwróciç jej znaczenie. Je-

dynie w∏asna czystoÊç pozwala s∏yszeç Prawd´ bez zniekszta∏ceƒ. Je˝eli niewystarczajàce sà twoje dostroje-
nie i twoja czystoÊç – nie nale˝y winiç za to êród∏a. 

To jest tak samo jak w ˝yciu fizycznym, w waszym Êwiecie. èróde∏ dêwi´ku jest ca∏e mnóstwo, otaczajà nas
ze wszystkich stron. Ka˝dy chce mieç wy∏àcznoÊç na prawd´, by zaw∏adnàç twoim umys∏em i wolà, a twoje
˝ycie zbudowaç wed∏ug w∏asnej wygody, lecz czy s∏uchaç ich, czy nie to wy∏àcznie twoja wola. Masz wol´
sam decydowaç i nie nale˝y mieç o to do nikogo pretensji. 

— Za∏ó˝my, ˝e tak jest. Powiedz mi, gdy zrodzi si´ pytanie, na które nie ma myÊli – odpowiedzi w ca∏ym
WszechÊwiecie, to co wtedy? Na przyk∏ad zadaj´ ci pytanie, a takich twoich myÊli nie ma w ca∏ej przestrzeni,
nie stworzy∏aÊ ˝adnej myÊli w odpowiedzi, co si´ wtedy b´dzie dzia∏o? 

— Pytanie, na które nie ma odpowiedzi, przyspieszy momentalnie rozwój. Jak b∏yskawica, jak dzwonu
dêwi´k rozejdzie si´ we wszystkie miejsca i zakàtki i ruch ten b´dzie trwa∏ tak d∏ugo, a˝ nastàpi scalenie prze-
ciwieƒstw i zrodzi si´ odpowiedê, i zostanie us∏yszana. 

— Czy to znaczy, ˝e od razu us∏yszysz pytanie i zobaczysz pytajàcego? 
— Tak jak wszyscy, ja równie˝ us∏ysz´ go w u∏amku sekundy. Ale niestety ludzie od tysiàcleci wcià˝ zada-

jà te same pytania. Sà na nie odpowiedzi, lecz s∏yszàcych niewielu.
— Jak si´ w tym wszystkim zorientowaç, kiedy êród∏o jest noÊnikiem Prawdy, kiedy Prawda jest odbierana

bez zak∏óceƒ? Nie pojawiajà si´ przecie˝ szumy i trzaski w uszach, gdy s∏yszymy coÊ wewn´trznie. Mówisz,
˝e odpowiedê rodzi si´ jako twoje myÊli zrodzone przez ciebie. Jak rozró˝niç, czy ten g∏os jest dobry, czy nie?
Przecie˝ ka˝dy, kto s∏yszy g∏osy, uwa˝a, ˝e s∏yszy Najwy˝szy Umys∏. 

— Kiedy w tobie dêwi´czy nie tylko zwyk∏e s∏owo. Pojawia si´ te˝ nagle uczucie, emocje Duszy i ∏zy rado-
Êci w oczach. Rodzi si´ odczucie ciep∏a, zapachy i dêwi´ki. 

Gdy jesteÊ w stanie uniesienia i czujesz potrzeb´ tworzenia oraz pragnienie oczyszczenia si´ – bàdê pe-
wien, ˝e wyraênie odbierasz myÊli Âwiat∏a. Gdy dociera do ciebie jedynie informacja sucha, wskazówka bàdê
nakaz, nawet gdyby wyda∏ ci si´ màdry, najmàdrzejszy, a êród∏o przedstawia si´ jako najwy˝sze i niezwykle
mocarne i nakazuje ci pos∏uszeƒstwo – bàdê pewien: za dobrem kryje si´ nie dobro. To coÊ pragnie ci´ oswo-
iç, zjednaç sobie dla w∏asnej wygody. Jest to byt, któremu nie dane jest wcieliç si´ w doskona∏oÊç. 

CZY WSZYSCY POWINNI IÂå DO LASU?

— Anastazjo, jeszcze jedna sprawa. Niektórzy czytelnicy chcieliby mieszkaç w tajdze jak ty. Chcà trafiç do
ciebie i proszà, ˝eby im wskazaç drog´, jeszcze inni chcà za∏o˝yç w tajdze osady. Przysy∏ajà projekty do Mo-
skiewskiego Centrum. Czyta∏em, ˝e istniejà ju˝ na Êwiecie takie osady. Ludzie z miast zostawiajà swoje domy
i osiedlajà si´ we wspólnocie, na ∏onie natury. Takie wioski sà w Indiach, Ameryce, równie˝ u nas w Rosji, na
przyk∏ad w krasnojarskim okr´gu. Pytajà si´, jak najlepiej zrealizowaç te zamiary. 

— Po co uciekaç i mieszkaç w innym miejscu? 
— Jak to po co? Ludzie uciekajà z brudnych miast, gdzie z∏e powietrze, ha∏as, zgie∏k. Przenoszà si´ do

czystych ekologicznie miejsc, ˝eby sami byli czystsi. 
— A tam, gdzie teraz jest brudno, kto ma to posprzàtaç? Inni? 
— Nie wiem kto. Ale czy to êle, gdy w cz∏owieku pojawia si´ pragnienie mieszkania w czystej okolicy, na ∏o-

nie przyrody? 
— Pragnienie jest dobre, chodzi o coÊ innego. Gdy brudzàcy wsz´dzie wokó∏ przyjedzie na czyste miejsce,

to ten brud ze sobà przywlecze. Najpierw posprzàtaj tam, gdzie naÊmieci∏eÊ, w ten sposób zmyjesz swoje
grzechy. 

— To znaczy, ˝e trzeba zaczàç od sprzàtania. Wed∏ug ciebie wszystko w ten sposób b´dzie si´ od-
bywaç? 

— Poczàtkiem wszystkiego jest w∏aÊciwa ÊwiadomoÊç! Dà˝enie myÊli, niczym stru˝ka wody, znajdzie opty-
malnà drog´. Dzisiaj w Rosji wszystko dzieje si´ w ten sposób. Popatrz uwa˝nie, W∏adimirze. Nie na darmo,
nie tak po prostu i nieprzypadkowo zak∏ady przemys∏owe z dymiàcymi kominami sà bez pracy. Wcià˝ mniej
funduszy znajduje kraj na armi´. Ale najwa˝niejsze, ˝e nie uznaliÊcie za bohaterów tych, których nie grzech
by∏oby nazwaç wandalami, tych, którzy Ziemi´ swoim post´powaniem zaÊmiecali. 
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Nie trzeba uciekaç do lasu. Tego, kto przyjdzie, leÊna przestrzeƒ przyjmie ostro˝nie i d∏ugo poznawaç b´-
dzie jego zamiary, nawyki, sposób ˝ycia. Przecie˝ tam, gdzie mieszka∏eÊ i gdzie teraz mieszkasz, te˝ kiedyÊ
rós∏ las zrodzony przez Stwórc´. W co dzisiaj dobroczynnà oaz´ Raju przemieniliÊcie? 

Ten, kto ucieka do lasu, wcale nie jest wa˝niejszy czy lepszy od dzia∏kowców. Wr´cz odwrotnie. To oni na
Ziemi pustynnej i nieurodzajnej w∏asnymi r´kami za∏o˝yli sady. Zna ich i kocha ka˝da trawka ich Ziemi, i stara
si´ oddaç im ciep∏o WszechÊwiata. Prawdziwe uczucia ˝ywi ten, kto sam stworzy∏ Oaz´ Raju, Duszy swojej
dobro wcielajàc poÊród zgie∏ku i martwego mroku. 

— A co wtedy stanie si´ z miastami? Kto b´dzie je utrzymywaç w normalnym stanie? Przecie˝ w miastach
wszystko zacz´∏oby si´ rozpadaç i gniç. 

— Niedopuszczalny jest równie˝ nag∏y zwrot od jednej skrajnoÊci do drugiej. Konieczne jest spokojne po-
dejmowanie dzia∏aƒ, takie jak teraz. To jest cudowny proces, a w przysz∏oÊci b´dzie jeszcze pi´kniejszy. 

— No, to twój sta∏y repertuar. Jak dawniej, wszyscy dzia∏kowcy sà dla ciebie niczym bo˝yszcza. Tyle ˝e oni
w ogóle nie mówià o duchowoÊci, tak jak wiele ró˝nych ruchów religijnych i wspólnot duchowych. 

— Na có˝ ci s∏owa, zaprawd´, powiadam ci, Êwi´te sà ich czyny. 
— Wróçmy do listów. Jeden a˝ pi´ç ju˝ przys∏a∏. Twierdzi, ˝e s∏yszy g∏os i ró˝d˝ka mówi mu, ˝e wo∏asz go

do tajgi i on do ciebie spieszy. Grozi mi w listach, przychodzi do moskiewskiego oÊrodka, do pana So∏ncewa.
Mówi, ˝e ukrywamy ciebie przed wszystkimi, i ˝àda, ˝eby zorganizowaç do ciebie wyjazd. On nie jest jedyny,
co odpowiesz takim jak on? Wiesz, sàdz´, ˝e oni sà w tobie zakochani. Uwa˝ajà, ˝e razem z tobà majà dobro
czyniç i dokonywaç wielkich dzie∏. I razem z tobà mieszkaç w tajdze. 

— Odpowiem ka˝demu, kto ma szczere zamiary: Dzi´kuj´ wam za Mi∏oÊç. Ale nikogo w tajg´ nie przywo-
∏uj´. Co wy tu b´dziecie robiç? Co wniesiecie? JeÊli macie dobre zamiary, realizujcie je w miejscu zamieszka-
nia. A Mi∏oÊç niech oÊwieci mieszkajàcych z wami. 

O OÂRODKACH ANASTAZJI 

— W miastach Rosji i tak˝e za granicà ludzie zacz´li organizowaç oÊrodki, które nazywajà twoim imieniem.
Chodê, pos∏uchaj, przeczytam ci tylko jeden z wielu listów, jakie przychodzà do mojej córki Poliny. Na niektó-
re sama odpowiada, inne przesy∏a mi, lecz na wszystkie nie mog´ odpowiedzieç. Nie wiem do koƒca, jak
mam si´ ustosunkowaç do niektórych z nich. Sà przecie˝ i tacy ludzie, którzy uwa˝ajà oÊrodki za sekt´. Po-
s∏uchaj, to jest list z oÊrodka. Co na to powiesz? 

Przeczyta∏em Anastazji ca∏y list, który przys∏a∏a mi Polina. Oto on: 

Dzieƒ dobry, pani Polino! 
Pisze do pani ze szkolnego ekologicznego oÊrodka twórczoÊci “Anastazja” Walery Karasjow. 
Nasz oÊrodek jest bardzo m∏ody, powsta∏ 4 XII 1997 r. i obecnie jest na etapie samookreÊlania si´. Do jego

narodzin zainspirowa∏a nas ksià˝ka pani ojca, za co jesteÊmy mu bardzo wdzi´czni. 
Anastazja jest niczym promieƒ Âwiat∏a w ciemnoÊci, jednoczàcy teraz ludzi, którzy nie utracili zdolnoÊci

twórczych, ratujàc swój honor i godnoÊç, ludzi dà˝àcych ku Êwiat∏ym idea∏om, wierzàcych, ˝e szcz´Êcie Oj-
czyzny, rodzinnego Kraju — jest w naszych r´kach i zale˝y od naszych pomys∏ów. 

Rozumiemy, jakie si∏y ciemnoÊci teraz run´∏y na nià, i w czym tylko mo˝emy, staramy si´ jej pomóc.
W naszym OÊrodku pracujà nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. 
Obecnie zapoznajemy z Anastazjà i jej myÊlami dzieci i ich rodziców poprzez wyst´py, godziny wychowaw-

cze, wykorzystujàc i rozprowadzajàc ksià˝ki pani ojca oraz artyku∏y z gazet. 
Staramy si´ te˝ wyszukiwaç naukowà literatur´ wyjaÊniajàcà zdolnoÊci Anastazji. 
Rozumiemy ca∏y ogrom pracy nad obudzeniem ÊwiadomoÊci cz∏owieka, nad pokonaniem inercji ludzkiego

myÊlenia. Dlatego te˝ prowadzimy dzia∏alnoÊç bez poÊpiechu, ale zdecydowanie. DokonaliÊmy ju˝ ciekawych
odkryç. 

Cz´Êç osób odbiera Anastazj´ jak pi´knà bajk´, inni od pierwszego przeczytania ksià˝ki przy∏àczajà si´ do
naszej pracy, a najmniejsza cz´Êç zaczyna roznosiç plotki, ˝e Anastazja – to kolejna sekta. Poglàdy tych
ostatnich wywo∏ujà jedynie uÊmiechy. Ale jak to si´ mówi: Bo˝e, wybacz im, bo nie wiedzà, co czynià. 

Najwa˝niejsze jest to, ˝e jesteÊmy radzi temu, i˝ Anastazja zgromadzi∏a nas razem w tym rolniczym kraju
z umierajàcà produkcjà i przetwórstwem rolniczym, w upad∏ym” sowchozie “, z jego kierownictwem, które za-
pomnia∏o o potrzebach ludzi i m∏odzie˝y. W tym samym miejscu, gdzie kiedyÊ urodzi∏ si´ M.] Kalinin i rozkwi-
ta∏ sowchozmilioner” Wierchnietroicki “. 
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Tutaj, w OÊrodku “Anastazja” szko∏y wiejskiej im. M.] Kalinina powsta∏ nasz program” T´cza “. Jego cele to:
opracowanie i praktyczna realizacja kierunków twórczoÊci wspomagajàcych rozwój ojczystego kraju, etyczne
wychowanie dorastajàcego pokolenia w poszanowaniu dla pracy i wartoÊci moralnych z nià zwiàzanych, stwo-
rzenie bazy dla produkcji ekologicznej. 

Celem programu” T´cza” jest stworzenie m∏odzie˝owego kulturalno–produkcyjno–ekologicznego zrzesze-
nia” RuÊ “, na który b´dà si´ sk∏adaç: s∏owiaƒski oÊrodek kultury “¸ada “, ekologiczny kompleks produkcyjny”
Ród”. Taki oto program pomog∏a nam stworzyç Anastazja. 

Niech niewierzàcy uwierzà przynajmniej w swojà niewiar´, a my b´dziemy realizowaç program, jakkolwiek
wydawa∏by si´ on komuÊ bardzo nierealny. 

Naszym celem jest pozwoliç m∏odzie˝y odczuç w praktyce si∏´ tworzenia. 
Jeden z kierunków programu” T´cza” to przewodnictwo krajoznawcze, zaznajamianie si´ ze staro˝ytnà hi-

storià Rodzinnego Kraju, ˝yciem i kulturà naszych przodków – S∏owian. 
Obok Wierchniej Trojcy znajdowa∏ si´ niegdyÊ gród Miedwied, o którym praktycznie nie wiadomo nic, bo

zosta∏ starty z powierzchni Ziemi. Wzd∏u˝ brzegów rzeki Miedwiedicy znajdujà si´ kurhany S∏owian. Czy nie-
które z nich majà takie znaczenie jak dolmeny w Gelend˝yku, gdzie mia∏a miejsce bitwa z hordami o gród Mie-
dwied? Potrzebna jest nam ta informacja, nie chcemy byç tymi, którzy nie pami´tajà o swojej historii. Co mo-
˝emy, weêmiemy pod opiek´ i odbudujemy przynajmniej fragmenty. Takà w∏aÊnie mamy proÊb´, pani Polino,
do Anastazji. 

Na wiosn´ b´dziemy tworzyç szkó∏k´ z sadzonkami Cedru. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki leÊniczemu Gieorgijo-
wi Szaposznikowowi, który da∏ nam wspania∏y, niesamowity wprost prezent. 

Na podstawie fragmentów ksià˝ki Anastazja powsta∏ dzieci´cy teatr pod kierownictwem Sybiraczki, pani
Tatiany Zaoniegin. B´dzie wystawia∏ spektakl i dzieci sà bardzo zaanga˝owane w t´ ide´. Bardzo pragniemy
nawiàzania wspó∏pracy z innymi oÊrodkami i stowarzyszeniami, którym pomog∏a powstaç Anastazja. Niech po
ca∏ej Rusi rozciàgnà si´ linie boskiego Êwiat∏a wspó∏pracy, niech nawet to, co napisane, pomno˝y si∏y i przy-
spieszy znalezienie odpowiedzi na t´ kwesti´. 

Nasz adres: 
Brak Cyrliki (rosyjskiej czcionki) 

Na koniec – od naszej szko∏y – wszystkim tym, dla których Anastazja istnieje. 

˚eby Anastazji pomóc, 
Uczyniç ziemski Êwiat szcz´Êliwym, 
Zapobiec katastrofie, 
Zapomnieç o niej na zawsze, 
O szóstej rano wszyscy wstaƒmy 
Z uÊmiechem szczerym, 
Ku gwiazdom wyciàgnijmy r´ce, 
˚eby nie smuciç si´ ju˝ wi´cej. 
Jak w dzieciƒstwie do mi∏ej mamy: 
Weê mnie, mamusiu ukochana! 
I niech jej uÊmiech nas dosi´gnie 
W u∏amku chwili —
Mateczki nam odpowie twarz
Witaj Mateczko Naturo, 
Ty obok taty — Rodu, 
Zrodzi∏aÊ bohaterów. 
Najlepszych w ca∏ym Êwiecie. 
Hej, S∏owianko! 
Hej, siostrzyczko! 
Tak oczekiwana d∏ugo, 
Dotar∏ do nas Promyk twój. 
Wi´c spe∏niamy rozkaz twój. 
Pos∏uchajcie, mili bracia, 
Szósta rano! Po ciemku! Tak jak w ksià˝ce! 
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Zrobimy obstrza∏ artylerià, 
To zajmie tylko kwadrans. 
Bo dopomóc siostrze trzeba, 
˚eby si´ nie martwi∏a. 
Odpowiemy na wo∏anie, 
Niech nikt sam dziÊ nie zostanie, 
Bo to dla nas nie pierwszyzna, 
Opór ∏amaç, barykady. 

Walery, oficer floty rosyjskiej 

˚ycz´ pani powodzenia i wszystkiego najlepszego, Polino. B´dziemy radzi, jeÊli otrzymamy od pani infor-
macj´ dotyczàcà Anastazji. Przeka˝cie, prosz´, najlepsze ˝yczenia od nas tak˝e pani ojcu. 

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku! 

— Co powiesz o tym liÊcie, Anastazjo? 
— Powiem, ˝e pi´kne sà pragnienia Duszy ludzkiej. Nie ma w tym twojej ani mojej zas∏ugi. To jest wy∏àcz-

nie si∏a i pi´kno ich Dusz. W nazwie bardziej godne by∏yby ich imiona, nie moje. Ros∏am w ko∏ysce u samego
Stwórcy, a ich Dusze m´ki piekielne cierpia∏y, ale jednak wytrwa∏y. 

Latami wokó∏ nich sama bieda, udr´ki, wyrzeczenia, i to wszystko chcia∏o wypaczyç poj´cie dobra w nich.
Ich Dusze zdo∏a∏y to przetrwaç, sà silniejsze od tych, którzy odgrodzili si´ od Êwiata kamiennym murem. Oni
˝yjà w Êwiecie i Êwiat sobà upi´kszajà. To ich imiona powinny si´ znaleêç w nazwie. Gdy wszystkie oÊrodki
b´dà nazwane moim imieniem, zrodzi si´ kult, nie mo˝na do tego dopuÊciç. Kult osoby lub wizji zawsze odsu-
wa cz∏owieka od g∏ównego celu – od siebie. 

— Ale co wtedy b´dzie? W Moskwie oÊrodek So∏ncewa, a Larinowej w Gelend˝yku. Jest ju˝ oddzia∏ ,Ana-
stazji” równie˝ przy Mi´dzynarodowej Akademii Rozwoju Duchowego, jak ludzie b´dà rozpoznawaç charakter
oÊrodka? 

— Intuicja dana jest ka˝demu i to sens okreÊla, nie nazwa. To Dusza powinna poczuç rodzaj dzia∏alnoÊci. 
— Có˝ za ciekawy obrót spraw, znów trzeba myÊleç. Nie jesteÊ standardowa, Anastazjo. Od spotkaƒ z to-

bà praca umys∏owa odbywa si´ nie tylko u mnie, inni te˝ b´dà musieli myÊleç, a kiedy mamy odpoczywaç? 
Jest jeszcze jedno konkretne pytanie, które zadajà. Co to za kurhany stojà tam u nich nad rzeczkà, nad

Miedwiedicà? 
— Kurhanów nie trzeba rozkopywaç. Swoje zadanie ju˝ spe∏ni∏y. Narodzili si´ tam ci ludzie, którzy pierwsi

postawili podstawowe pytanie. 
— Jakie pytanie? – Sam pomyÊl, W∏adimirze. Na razie powiem tyle: pomó˝ takim jak oni poznaç si´ wza-

jemnie. Ujawnij w ksià˝ce ich adresy. Niech wszystkie listy, co do Êwietlistych promieni podobne, pomogà
ludzkie serca ogrzaç. Poeta Sankt Petersburga – Korotyƒski – dawno ci ju˝ napisa∏ podpowiedê: 

Od serca do serca promieƒ Mi∏oÊci 
Zab∏yÊnie boskà nicià. 
Od prochów Dusz´ oddzieli, 
Napoi niebiaƒskà s∏odyczà. 

— Dobrze, zrozumia∏em. Te˝ zamierza∏em opublikowaç listy i wiersze, które przys∏ali czytelnicy. Chcia∏em
je wydaç jako zbiorek. Sam czu∏em, ˝e jest w nich coÊ g∏´bszego. I ich adresy przez moskiewski oÊrodek
mo˝na otrzymaç, ˝eby ludzie mogli sobie wzajemnie pomagaç. Polinka, moja córka, te˝ mo˝e si´ tym zajàç.
Odpowiedzialnie podchodzi do listów. 

MyÊl´, ˝e to b´dzie Êwietnie, je˝eli z ró˝nych paƒstw poprzez Dusze ludzie b´dà si´ ze sobà kontaktowaç.
Znajdà sobie pasujàcych duchowo partnerów, o˝enià si´ albo przynajmniej b´dà si´ przyjaêniç. Zapoczàtkujà
coÊ razem albo wspólnie sp´dzà urlop. To wszystko! Âwietnie! Wydam taki zbiór. A czy wiesz, ˝e mamy kàci-
ki towarzyskie? W gazetach ludzie drukujà takie og∏oszenia, na ogó∏ matrymonialne. Podajà w og∏oszeniu
swój wiek, wzrost, kolor oczu, zupe∏nie jakby krow´ do gospodarstwa wybierali. Tutaj b´dzie lepiej, bo spotka-
jà si´ osoby bliskie sobie Duchem i b´dà sobie nawzajem pomagaç. 
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— OczywiÊcie, lepszy i trwalszy jest zwiàzek Dusz. 
— Tak... Tylko jest jeden problem... — Problem? Jaki? 

ODBUDUJCIE SZAMBAL¢

— Nie wiem dlaczego tak si´ dzieje, ˝e krytykujà mnie i moje ksià˝ki przewa˝nie w Nowosybirsku. W ogó-
le tylko tam padajà s∏owa krytyki. 

W trzech paƒstwach wydajà ksià˝k´ i wiele innych paƒstw proponuje wspó∏prac´. W Nowosybirsku ciàgle
∏ajà. Tam jest Polina – wyobra˝am sobie, jak bardzo to prze˝ywa. O zbiorku wierszy te˝ pewnie powiedzà:
“Znów wymyÊli∏ jakiÊ kant. Lepiej, gdyby znów zajà∏ si´ biznesem”. W Nowosybirsku emitowali w telewizji pro-
gram o pierwszych przedsi´biorcach, wspomnieli te˝ o mnie. Pokazali wywiad z Polinà i zapytali: “Czy twój ta-
ta ju˝ ca∏kiem wypad∏ z obiegu?”. Polina próbowa∏a coÊ mówiç o duchowoÊci, ale jej przerwali. 

— Ju˝ nied∏ugo wi´kszoÊç nowo sybiraków zacznie si´ odnosiç do ciebie i ksià˝ki ze zrozumieniem, wrócà
do ciebie najlepsi przyjaciele, pojawià si´ te˝ nowi. 

W samym centrum miasta, tam, gdzie “wieczny ogieƒ” si´ pali, ci dawni i ci nowi przyjaciele zasadzà Ce-
drowà alej´. 

— O rany! Nie do wiary? WymyÊliç coÊ takiego... Cedrowà alej´ przy “wiecznym ogniu”. Nie odpuszczasz,
Anastazjo, moja ty mi∏a marzycielko. 

Poderwa∏a si´ z trawy, ukl´k∏a ca∏a rozpromieniona i nagle powiedzia∏a szeptem: 
— Dzi´kuj´ za te s∏owa. Mi∏a. Moja. Czy to o mnie, W∏adimirze? Tak? Ja jestem mi∏à twà? 
— Tak si´ u nas mówi. Marzenie rzeczywiÊcie jest ∏adne. 
— Ono si´ spe∏ni, uwierz mi. Wszystko b´dzie tak, jak zamarzy∏am. 
— Nic na Êwiecie nie zdarza si´ samo z siebie. GdybyÊ mog∏a stworzyç w Nowosybirsku jakiÊ cud. Albo

nie. Jaki sens jest w cudach? Ani grzejà, ani zi´bià. GdybyÊ mog∏a tak zrobiç, ˝eby ka˝dy mieszkaniec miasta
by∏ choç odrobin´ bogatszy i zdrowszy, no i w ogóle, ˝eby ka˝dy w Nowosybirsku by∏ szcz´Êliwszy, wtedy byç
mo˝e zasadzà alej´. MyÊl´ jednak, ˝e to nie jest w mocy nawet wszystkich Âwietlistych Si∏ razem wzi´tych.
Nikt nie ma takiej mocy. 

— Masz racj´, W∏adimirze, nad ludzkà wolà nie ma w∏adzy nikt. Nieszcz´snym bàdê szcz´Êliwym cz∏owiek
sam czyni swój los. UÊwiadomienie dla ka˝dego szlak ˝ycia wybiera. 

— Kto igra z naszà ÊwiadomoÊcià? Kto nie daje nam wybraç takiej, ˝eby staç si´ szcz´Êliwym z nieszcz´-
Êliwego? 

— Dlaczego szukasz przyczyn poza sobà? Co zmienisz, obwiniajàc kogoÊ innego? MyÊl mia∏eÊ pi´knà:
zbudowaç dla ludzi dobre miasta podoba mi si´ ta myÊl, powinnam z nià pomarzyç... O, tak! Wspaniale! Uda-
∏o si´! W pami´ci pozostanà na wieki ludzie z Nowosybirska, narodzi si´ tam szcz´Êliwe pokolenie. Szcz´Êliw-
szy równie˝ dzisiaj stanie si´ ka˝dy tam mieszkaniec. 

Razem pomyÊlmy, jak ludziom tego miasta, które ci´ tak martwi, wyt∏umaczyç, jak dopukaç si´ ka˝demu
do serca, do Duszy... 

— Co chcesz ka˝demu z nich wyt∏umaczyç? 
— ˚e mo˝na wspólnie odbudowaç Szambal´. 
— Co za Szambala? Powiedz jaÊniej. 
– Od wieków szukacie po Ziemi ca∏ej Êwi´tego miejsca. Mówicie, ˝e Szambalà si´ zwie, ˝e z màdroÊcià

WszechÊwiata w tym miejscu ka˝dy mo˝e si´ po∏àczyç. 
Jednak Szambali nie odnalaz∏ nikt. I choç zamorskich krajów poszukiwacze przebyli ju˝ niema∏o, nie znaj-

dà, jeÊli b´dà tak szukaç, bo wszak Szambala jest we wn´trzu ka˝dego z nas, a jej zewn´trzny przejaw przez
ludzi si´ odrodzi. 

— A konkretnie? Co robiç, ˝eby mieç kontakt z màdroÊcià WszechÊwiata i ˝eby byç szcz´Êliwym, i to nie
tylko wewnàtrz siebie? Wewnàtrz siebie – to jednak jest jakoÊ niezrozumia∏e. Powiedz o zewn´trzu, co trzeba
budowaç, siaç czy niszczyç? 

— Niech ka˝dy mieszkaniec du˝ego miasta wyjmie z ˝ywicznej szyszki Cedru orzeszek maleƒki i w ustach
swoich, w Êlinie niech potrzyma go. Zasadzi w domu, w doniczce ma∏ej i podlewa ziemi´ ka˝dego dnia. Przed
podlaniem niech palce swe w wodzie tej zamoczy, a umys∏ wówczas ∏agodny byç powinien, i niech sobie,
a zw∏aszcza swym potomkom, dzieciom, dobra i ÊwiadomoÊci Boga ˝yczy. I tak ka˝dego dnia. 

Gdy wzejdzie kie∏ek, mo˝na w myÊlach z nim rozmawiaç o rzeczach osobistych. W dzieƒ letni bàdê nie
w mroênà noc doniczk´ z drzewkiem mo˝na stawiaç na dworze wÊród innych roÊlin. Z gwiazdami niech,
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z ksi´˝ycem, s∏oƒcem kontakt ma. Pozna deszczyk, wiaterek, wonie traw rosnàcych obok i potem wróci do
domu, do swych przyjació∏, do rodziców swoich. Gdy ma si´ na to ch´ç i czas, mo˝na tak robiç wiele razy. 

Przez wieki b´dzie drzewko to w olbrzymie drzewo ros∏o, wszak ponad pó∏ tysiàca lat prze˝ywa Cedr, da
on potomstwo i tym nowym cedrom, o Duszy tych, co wychowali go, opowie. Kiedy wyroÊnie w domu do
trzech dziesiàtek centymetrów, wczesnà wiosnà do ziemi mo˝na go przesadziç. Niech w∏adze miasta ka˝de-
mu, kto nie ma ziemi, dadzà na t´ sadzonk´ przynajmniej jeden metr na metr. 

Na skraju miasta i nad brzegiem rzeki, wzd∏u˝ drogi, pomi´dzy domami i poÊrodku ludnych placów zostanà
posadzone m∏ode cedry. Niech ka˝dy pilnuje swej sadzonki, troszczy si´ o nià i niechaj ludzie w tym nawza-
jem sobie pomagajà.

Z ca∏ej Ziemi przez wieki b´dà ludzie przyje˝d˝aç do tego miasta, ˝eby popatrzeç, dotknàç Êwiàtyƒ, z jego
szcz´Êliwymi mieszkaƒcami pogaw´dziç choç par´ chwil. 

– Dlaczego nagle b´dà si´ zje˝d˝aç z ca∏ej Ziemi? ˚eby popatrzeç na zwyczajnie zazielenione miasto?
Och, gdybyÊ nagle odkry∏a jakieÊ Êwiàtynie w Nowosybirsku! Na przyk∏ad takie dolmeny jak w Gelend˝yku.
Opowiedzia∏aÊ o dolmenach w Gelend˝yku i teraz przyje˝d˝ajà tam ludzie z ró˝nych miast Rosji, a nawet z in-
nych paƒstw starajà si´ dotrzeç. Widzia∏em, jak ka˝dego dnia idà wycieczki do dolmenów. 

Co roku we wrzeÊniu z ró˝nych miast zje˝d˝ajà si´ czytelnicy na konferencj´. Malarze organizujà wystawy
obrazów, kr´cone sà filmy. A tu? Jakie to cuda–niewidy? Drzewa rosnà w mieÊcie. I to nie drzewa, a tylko sa-
dzonki Cedrów.

— To nie b´dà zwyk∏e sadzonki. Stanà si´ Dzwoniàcymi Cedrami. Ogrzane ciep∏em ludzkich serc, z Duszà
zetknàwszy si´ cz∏owieczà, nape∏nià si´ najlepszymi promieniami WszechÊwiata, by potem ludziom je odda-
waç. Na wieki i ludzie, i Ziemia w tym miejscu rozÊwietlone b´dà. I nowa zjawi si´ ÊwiadomoÊç, odkrycia ko-
smicznego wymiaru przez ludzi tych po ca∏ej Ziemi si´ rozejdà! 

Czy wiesz, W∏adimirze, co to jest Êwi´te miejsce? Uwierz, poznasz je w rodzinnym mieÊcie. 
— To brzmi interesujàco. Ale czy zdajesz sobie spraw´, Anastazjo, ˝e tylko tobie jednej chyba nikt nie

uwierzy? Historia nie zna niczego takiego, a wspó∏czesna nauka tego nie potwierdzi. O, gdyby ktoÊ inny, jakiÊ
autorytet, znany wszystkim, coÊ takiego pokaza∏... 

— W Koranie màdrze powiedziane jest, co znaczà drzewa. I Budda poznawa∏ màdroÊç, na d∏ugo uchodzàc
do lasu. Powiedz, W∏adimirze, czyta∏eÊ przecie˝ Bibli´?...

— Czyta∏em, i co z tego? 
— W Starym Testamencie jest napisane: Jeszcze przed narodzeniem Chrystusa najmàdrzejszy z w∏adców

ziemi, król Salomon, zbudowa∏ z Cedru na chwa∏´ Bo˝à Êwiàtyni´ oraz dom dla siebie. Najà∏ tysiàce ludzi, ˝e-
by zràbali Cedry i przysy∏ali mu z dalekich stron. Salomon najmàdrzejszym królem by∏, tak mówi Biblia. PieÊƒ
nad PieÊniami przez niego napisana wszystkie przetrwa∏a czasy. 

W Starym Testamencie te˝ jest powiedziane, ˝e z koƒcem ˝ycia, w jego ostatnich dniach, ˝ony z jego ha-
remu, co je mia∏ z ró˝nych paƒstw i ró˝nych wiar, zacz´∏y Salomona kusiç, by zmieni∏ wiar´. Pozna∏ on ró˝ne
wiary i którà si´ zadowoli∏, wiesz? 

— Którà? 
— Tà, gdzie nie tylko ràbià, lecz i sadzà drzewa. Bo umierajàc, pojà∏ màdry król: dom jego i Êwiàtyni´ ze-

trze czas. Potomkowie nie utrzymajà w r´kach w∏adzy ni wielkoÊci. Moc paƒstwa zagaÊnie – tak si´ te˝ zda-
rzy∏o. 

I do dziÊ Dusza nad b∏´dem pope∏nionym ubolewa. Zrozumia∏ màdry król: “Nie mo˝na czyniç czegoÊ na
chwa∏´ Pana, jednoczeÊnie jego stworzenia ˝ywe zabijajàc”. Cierpienie jego Duszy i wielu ludzkich Dusz
przez tysiàclecia trwa, patrzàc, jak jeden b∏àd przez wieki ca∏e si´ pope∏nia. Lecz mo˝na go naprawiç i wów-
czas nad Ziemià ca∏à znów pojawi si´ pi´kna jutrzenka. O mieÊcie twoim wieÊç si´ rozniesie poprzez ko-
smiczne i ziemskie drogi. 

Ze wszystkich cudów Êwiata, co przetrwa∏y dziejów zawieruch´, nikt jeszcze nie s∏ysza∏ o mieÊcie takim,
gdzie ka˝dy mieszkajàcy tam z mi∏oÊcià niezwyk∏à i dobrocià, i z Duszà drzewa piel´gnuje, w Przestrzeƒ Mi∏o-
Êci, w Êwiàtyni´ prawdziwà – ˝ywà, przemieni∏ skamienia∏e miasto. Dla dokonania dzie∏a tego ÊwiadomoÊç
boska byç powinna i niech pojawi si´, by rol´ swojà ka˝dy we WszechÊwiecie zrozumieç móg∏. 

— Byç mo˝e jest okruch racjonalnoÊci w twoich s∏owach, Anastazjo, i mo˝e napisz´ o tym, niech ludzie sa-
mi wszystko okreÊlajà, lecz musz´ ci´ uprzedziç: ty przy tym du˝o tracisz. Mówisz tak wcià˝ o drzewach... No
i w ogóle... Za mà˝ oficjalnie nie b´dziesz nigdy mog∏a wyjÊç. Nie masz dokumentów, ˝eby zarejestrowaç si´
w USC, a tu z takà powagà o roli drzew mówisz... I bez tego kap∏ani cerkiewni uwa˝ajà ci´ za pogank´, a gdy
napisz´ te s∏owa, nawet nie b´dziesz mog∏a zbli˝yç si´ do Êwiàtyni i z tego w∏aÊnie powodu z nikim nie dadzà
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ci Êlubu. 
— W∏adimirze, napisz moje s∏owa, niech ludzie je poznajà. Sam si´ tych s∏ów nie wstydê, pozbàdê si´ swo-

jej pychy. Nie od razu byç mo˝e i nie wszyscy uÊwiadomià sobie znaczenie tych s∏ów. Lecz w twoim mieÊcie
jest wielu uczonych, oni j´zykiem nauki to, co niedopowiedziane – dopowiedzà, skoro uwa˝asz, ˝e ludzie ich
szybciej zrozumiejà. I dziennikarze... Nie z∏oÊç si´ na krytyk´ z ich ust, jeszcze nie wszyscy dziennikarze si´
wypowiedzieli. A gdy przyjdzie mi Êlubowaç przed Bogiem, uwierz, W∏adimirze – znajdzie si´ kap∏an. 

— A jeÊli w innym mieÊcie, nie w Nowosybirsku, te˝ coÊ takiego ludzie stworzà? 
— Dowolne miasto mo˝e si´ w taki sposób odrodziç. Lecz ˝eby to si´ sta∏o, nowa ÊwiadomoÊç w ludziach

musi si´ narodziç. A gdy ju˝ si´ pojawi, to sama zmieni oblicze miasta. Jednak pierwszym miastem, które t´
b∏ogoÊç uÊwiadomi sobie, b´dzie twoje miasto. 

— B∏ogos∏awiona Anastazjo, naiwna jesteÊ, marzysz zawsze o najlepszym. No, dobrze ju˝, napisz´, co po-
wiedzia∏aÊ, ludzie i takie rzeczy wiedzieç powinni. 

— Dzi´kuj´, dzi´kuj´. Nie wiem, jak ci dzi´kowaç. 
— To nic... to nic wielkiego pisaç. Mo˝esz coÊ jeszcze dodaç, ale tylko troch´. 
— Prosz´ was, ludzie, byÊcie nie w zgie∏ku, nie w poÊpiechu czytali, miejcie t´ ÊwiadomoÊç. 
— Odpowiadasz na pytania czytelników, o cz∏owieku mówisz jako o Stwórcy, ale przecie˝ jesteÊ kobietà.

Wiesz, co powiedzia∏ o kobietach lider jednej z organizacji religijnych? 
— Có˝ takiego? 
— A to, ˝e kobiety nie mogà tworzyç, ich rola do wype∏nienia jest taka, by by∏y pi´kne, by∏y natchnieniem

dla m´˝czyzn do ró˝nych czynów i twórczoÊci, bo wszystko tworzà tylko m´˝czyêni. 
— I co, zgadzasz si´ z takimi poglàdami? 
— Chyba mo˝na si´ zgodziç. Wiesz, jest coÊ takiego jak statystyka – taka obiektywna nauka. Wi´c jeÊli

wziàç pod uwag´ statystyk´, wychodzi na to, ˝e tak. 
— Jak? 
— Andriej Rublow, Surikow, Wasniecow, Rembrandt, no i inni znamienici artyÊci, wszyscy byli m´˝czyzna-

mi. W ogóle nie ma wÊród nich kobiet, a przynajmniej ja sobie ˝adnej nie przypominam. Konstruktorzy samo-
lotów, samochodów, silnika elektrycznego, sputników, rakiet – to te˝ m´˝czyêni. Wspó∏czeÊnie za jednà z bar-
dziej popularnych sztuk uwa˝a si´ kino. ˚eby nakr´ciç film, potrzebny jest re˝yser – dla filmu jest to jedna
z najwa˝niejszych osób. I znów wszyscy najlepsi re˝yserzy – to m´˝czyêni. Zdarzajà si´ kobiety, ale rzadko.
Nie majà wybitnych, no, tak wybitnych filmów jak m´˝czyêni. Muzycy najlepsi te˝ sà m´˝czyznami; filozofowie
i ci, o których informacje od staro˝ytnoÊci a˝ do naszych czasów przetrwa∏y, równie˝ wspó∏czeÊni – te˝ sà
m´˝czyznamI. 

— W∏adimirze, ale dlaczego mi to wszystko mówisz? 
— Bo mam jednà myÊl. MyÊl´, ˝e ci pomo˝e. 
— Jakà myÊl? Mo˝esz si´ ze mnà nià podzieliç? 
— Takà myÊl: Ty, Anastazjo, powinnaÊ poÊwi´ciç wi´cej czasu na urzàdzenie tego miejsca i wychowanie

dziecka. Âwiatem, ludêmi nie zawracaj sobie g∏owy tak bardzo, w koƒcu przecie˝ ze wszystkim mogà uporaç
si´ m´˝czyêni. Tylko m´˝czyêni – tak mówi statystyka. To dok∏adna i obiektywna nauka. W historii zawsze tak
by∏o, ˝e to m´˝czyêni robili wszystko co najwa˝niejsze, a od historii nie da si´ uciec. Czy zrozumia∏aÊ, jakie
niepodwa˝alne dowody mam na myÊli? 

— Tak, zrozumia∏am ci´, W∏adimirze. 
— Tylko si´ nie denerwuj. Lepiej wczeÊniej wszystko zrozumieç, ˝eby zajàç si´ swoimi sprawami, a nie ty-

mi, które inni lepiej mogà wykonaç. Starasz si´ zmieniaç Êwiat na lepsze, a to mogà zrobiç wy∏àcznie m´˝-
czyêni, oni sà wynalazcami wszystkiego co najlepsze i lepiej tworzà od kobiet. Zgadzasz si´ z tym? –

W∏adimirze, zgadzam si´ z tym, ˝e z pozoru m´˝czyzna wyglàda na twórc´. JeÊli popatrzeç z materialnej
strony. 

— Jak to: z pozoru? Z jakich to jeszcze stron mo˝na patrzeç na niepodwa˝alne fakty? Lepiej nie filozofuj,
tylko powiedz konkretnie: czy mo˝esz coÊ stworzyç, choçby cokolwiek? Na przyk∏ad czy mo˝esz haftowaç?
Czy mo˝esz ig∏à wyszyç na tkaninie ∏adny obrazek? 

— Nie mog´ wyszyç obrazka ig∏à. 
— Dlaczego? 
– Nie mog´ wziàç do r´ki ig∏y. Ig∏y, która zrobiona jest z trzewi ˝ywej natury. Po co tworzyç, niszczàc

wpierw to, co zosta∏o stworzone wielkie, ˝ywe? Wyobraê sobie, W∏adimirze, gdy ktoÊ jak g∏upi obraz wielkiego
malarza potnie, wielkiego twórcy, jak powiedzia∏eÊ, i zacznie zajàczki, figurki wycinaç z jego kawa∏ków. Czy
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mo˝na dzia∏anie tej osoby twórczoÊcià nazwaç, usprawiedliwiajàc je g∏upotà? Lecz jeÊli to samo zrobi ktoÊ in-
ny, rozumny, pojmujàcy, co dzieje si´ doko∏a, inaczej mo˝na okreÊliç jego dzia∏ania. 

— Jak? 
— PomyÊlmy razem. Na przyk∏ad mo˝e je nazwaç wandalizmem. 
— Przegi´∏aÊ. Wi´c co, wszyscy twórcy, artyÊci – to wandale? 
— Ci artyÊci, ci twórcy majà Êwiatopoglàd na swoim poziomie. Lecz jeÊli pojawi si´ u nich ÊwiadomoÊç na

nowym poziomie, twórczoÊç przybierze inne kszta∏ty i b´dà tworzyç w inny sposób. 
— W jaki inny sposób? 
— W taki jak Stwórca w porywie natchnienia tworzy∏. Udoskonalaç swoje dzie∏a i nowych dokonywaç –

cz∏owiekowi i tylko jemu jedynemu da∏ mo˝liwoÊç. 
— A czym to wszystko stworzy∏ Stwórca? Jakie narz´dzia da∏ cz∏owiekowi do tworzenia? 
— MyÊl– oto najwa˝niejsze narz´dzie Wielkiego Twórcy. Cz∏owiekowi te˝ dana jest myÊl. Dzie∏a sà praw-

dziwe wtedy, gdy w osiàgni´ciach myÊli uczestniczy Dusza i intuicja, i uczucia, ale najwa˝niejsza... najwa˝-
niejsza b´dzie czystoÊç ÊwiadomoÊci. 

Patrz, roÊnie kwiatek u naszych stóp, jego forma i kolory sà pi´kne, wcià˝ si´ zmieniajà odcienie w ˝ywej
twórczoÊci. Udoskonal je swojà myÊlà. Skoncentruj si´, spróbuj je zmieniç w lepszà wizj´. 

— Na przyk∏ad jakà? 
— Pofantazjuj, W∏adimirze. –
Pofantazjowaç mog´. Jeden p∏atek na przyk∏ad niech ten rumianek ma czerwony, drugi niech b´dzie taki

jaki jest, i tak na przemian, wed∏ug mnie tak b´dzie lepiej i weselej. 
Anastazja nagle zastyg∏a. Zacz´∏a patrzeç wnikliwie na bia∏y rumianek. I wiecie co?! Ten rumianek powoli

i spokojnie, lecz wprost na naszych oczach zmieni∏ barwy p∏atków. Z poczàtku czerwone by∏y ledwie zauwa-
˝alne, potem zaczerwieni∏y si´ mocniej. Czerwieƒ stawa∏a si´ bardziej nasycona, a˝ w koƒcu p∏atki zacz´∏y
jakby Êwieciç si´ na czerwono. 

— Wi´c widzisz, jak to si´ sta∏o; ty wymyÊli∏eÊ, a ja wszystko stworzy∏am myÊlà. 
— Co z tego, czy wszyscy ludzie mogà tak robiç? 
— Tak! I robià. Ale wykorzystujà do tego materia∏, najpierw go uÊmiercajàc, a martwe tylko mo˝e si´ rozpa-

daç. LudzkoÊç wi´c od wieków walczy, by rozpad swoich dzie∏ powstrzymaç. Zgniliznà wcià˝ bardziej ludzka
myÊl jest poch∏oni´ta i cz∏owiek nie ma czasu odkryç, w czym jest faktycznie Dzie∏o Prawdy. Wszystko myÊl
poprzedza, dopiero póêniej, z czasem, wcielajàjà w materi´ lub warunki naszego otoczenia. Ale czy ulepsza-
jà, czy pogarszajà – nie od razu to rozumiejà. 

Na przyk∏ad chcia∏eÊ zmieniç kolor rumiankowych p∏atków. Zmieni∏am je myÊlà, rumianek podda∏ si´ woli
cz∏owieka. Teraz patrz uwa˝nie, czy ulepszy∏eÊ pomys∏? Czy twoje dzie∏o jest teraz doskonalsze od tego, któ-
re by∏o? 

— Wed∏ug mnie teraz jest weselej, bardziej pstrokato. 
— Ale dlaczego mówisz bez zachwytu o swoim dziele? 
— Nie wiem, mo˝e czegoÊ jeszcze brakuje, jeszcze jakichÊ kolorów, . . . na razie nie wiem. 
— Oba kolory przeciwstawi∏y si´ sobie nawzajem, subtelne kolory zgin´∏y pod pstrokaciznà. Spokojnych,

delikatnych uczuç nie wywo∏asz krzykliwymi barwami. 
— Dobrze ju˝, spróbuj to cofnàç. 
— Nie ja, ale rumianek sam przywróci poprzednie barwy. Czerwony kolor zniknie. Przecie˝ my jej, ˝ywej,

nie zabiliÊmy, przyroda sama harmoni´ przywróci. 
— Wi´c có˝, Anastazjo, wed∏ug ciebie wszyscy m´˝czyêni to bezmyÊlni wandale, a kobiety to twórcy? 
— Wszyscy: m´˝czyêni i kobiety sà jednoÊcià, dwa poczàtki zlewajà si´ w jedno. W swojej twórczoÊci sà

nieroz∏àczni, dla obydwojga istnieje ziemski byt. 
— Jak to? To nie jasne. Oto ja na przyk∏ad, ja jestem tylko m´˝czyznà. 
— A z czego si´ sk∏adasz, W∏adimirze? Cia∏o kobiety i cia∏o m´˝czyzny scali∏y si´ w jedno, w tobie si´ z∏à-

czy∏y, a Duchy dwojga w jednego zla∏y si´ Ducha. 
— To dlaczego wobec tego twierdzà, piszà traktaty, kim kobieta, a kim jest m´˝czyzna i kto z nich jest sil-

niejszy, kto wa˝niejszy? 
— PomyÊl sam, kto chce i w jakim celu twoje uÊwiadomienie, twojà ÊwiadomoÊç, którà Stwórca da∏

wszystkim od zarania dziejów, na inny zamieniç na dogmat? 
— A jeÊli komuÊ Stwórca da∏ wi´cej i on, nauczyciel, chce podzieliç si´ swà màdroÊcià ze wszystkimi? 
— Ka˝da sadzonka na Ziemi, nasionka brzozy, Cedru i kwiatka otrzyma∏y od Stwórcy wyczerpujàcà infor-
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macj´. Wi´c jak mog∏a ci przyjÊç do g∏owy taka myÊl, ˝e Najwi´kszemu swojemu Dzie∏u Stwórca móg∏ czegoÊ
nie dodaç? Czy mo˝e byç coÊ bardziej obraêliwego dla Ojca od takiego zarzutu? 

— No, coÊ ty, nikomu niczego nie zarzucam. Ja po prostu tak sobie rozmyÊlam. 

KIM JESTEÂ, ANASTAZJO? 

Zanim zada∏em to pytanie Anastazji, dok∏adnie si´ jej przyjrza∏em. Oto siedzi przede mnà m∏oda, ∏adna ko-
bieta, z pozoru niczym nie ró˝niàca si´ od ludzi z naszej cywilizacji, jedynie odczuwalnà zewn´trznie jakàÊ
lekkoÊcià w ca∏ym ciele, lekkoÊcià w postawie, w gestach, a tym bardziej gdy wstaje i idzie. Wszystko to robi
z jakàÊ niezwyk∏à lekkoÊcià. 

Smutny, ci´˝ki chód starszego cz∏owieka znaczàco ró˝ni si´ od ruchów m∏odego, energicznego i przepe∏-
nionego radoÊcià ˝ycia. Taka sama jest ró˝nica w ruchach i chodzie Anastazji nawet w porównaniu z naszym
m∏odym sportowcem. Wydaje si´, ˝e jest lekka jak puszek, a jednoczeÊnie silna. Z ∏atwoÊcià nios∏a pi´tnaÊcie
kilometrów mój ci´˝ki plecak, jednoczeÊnie pomagajàc mi iÊç. 

Podczas krótkich odpoczynków nie le˝a∏a, nie siada∏a ca∏kiem wyczerpana, lecz rusza∏a si´. To odbieg∏a
zbieraç zio∏a, to masowa∏a mojà nog´. A wszystko to z lekkoÊcià, weso∏oÊcià, uÊmiechem. Skàd w niej tyle ra-
doÊci ˝ycia? 

Zwróçcie kiedyÊ uwag´ na strumieƒ idàcych ulicà przechodniów, na ich twarze. Ja to zrobi∏em. Prawie
wszyscy sà skupieni, udr´czeni lub pochmurni. Zw∏aszcza pojedynczy cz∏owiek. Niby nie niesie niczego ci´˝-
kiego i ubrany jest doskonale, widaç, ˝e nie g∏oduje, bo pali drogie papierosy – a na twarzy odciÊni´te napi´-
cie, ci´˝kie myÊli, i tak u wielu, u wi´kszoÊci. A ona ca∏y czas si´ cieszy. Ze s∏oƒca, z traw, z deszczu i chmu-
ry, jak beztroskie dziecko emanuje wcià˝ szcz´Êciem, i nawet wówczas gdy o powa˝nych sprawach z nià si´
rozmawia, nie bywa smutna. I teraz... Nie, w∏aÊnie teraz jej wyglàd nie jest zbyt charakterystyczny. Anastazja
siedzia∏a z odrobin´ pochylonà g∏owà i spuszczonymi powiekami, jakby si´ zawstydzi∏a albo by∏a lekko zmar-
twiona, bo poczu∏a, o co chc´ jà zapytaç. Ale i tak zapyta∏em. 

— JeÊli przejrzysz wszystkie listy, Anastazjo, to przekonasz si´, jak ró˝nie ci´ nazywajà, nawet kosmitkà.
W swojej ksià˝ce znana pisarka – psycholog – ¸awrowa nazwa∏a ci´ biologiem pozaziemskiej cywilizacji.
Zwykli czytelnicy nazywajà ci´ Boginià. Co prawda, dziwnie si´ przy tym zachowujà, bo piszà, jakby pisali do
bliskiego przyjaciela. JesteÊ pewnie pierwszà, którà nazwali Boginià, ale nie oddajà ci czci, tylko rozmawiajà-
jak z bliskim przyjacielem. 

Uczeni, duchowni nauczyciele w wi´kszoÊci nazywajà ci´ wy˝szà istotà, samoistnà substancjà. 
Spotykam si´ z tobà, napisa∏em ksià˝k´ o naszych spotkaniach, a nie mog´ zrozumieç, kim faktycznie je-

steÊ. Czy ty sama mo˝esz mi dok∏adnie i zrozumiale wyjaÊniç, kim jesteÊ? 
— W∏adimirze, a kogo we mnie widzisz? – zapyta∏a, nie podnoszàc oczu, Anastazja. – I dlaczego takie to

dla ciebie wa˝ne, co inni mówià? 
— O to w∏aÊnie chodzi, ˝e sam nie wiem, co widz´. Mówiàc szczerze.. . 
— W∏adimirze, mów˝e szczerze i uczciwie, postaram si´ zrozumieç wszystko. 
— No... dobrze, powiem wszystko... Gdy zobaczy∏em ci´ po raz pierwszy, Anastazjo, robi∏aÊ wra˝enie pro-

stej kobiety. Gdy po raz pierwszy szliÊmy przez las i siedliÊmy odpoczàç, i rozebra∏aÊ si´ do sukienki, zdj´∏aÊ
chustk´, zobaczy∏em – ∏adnà, pociàgajàcà, no, rozumiesz, my takie nazywamy “sexy” albo “z seksapilem”.
Chcia∏em wtedy z tobà... No, sama wiesz, na co mia∏em ochot´, pami´tasz? 

— Pami´tam. 
— Ale teraz, mo˝e z powodu tych wszystkich niezwyk∏oÊci, na coÊ takiego ju˝ nie mam ochoty, nawet gdy

ci´ widz´ nagà. 
— Zaczà∏eÊ si´ mnie baç? Tak? 
— Nie, ˝eby si´ baç, to nie. Ale coÊ jest niepoj´tego. Oto urodzi∏ si´ syn, a ty sta∏aÊ si´ jeszcze bardziej da-

leka, i nawet gdy jesteÊ obok, tak jak teraz, wszystko jedno, nie wydajesz si´ bliska, ale daleka. Takie mam
odczucie. Ca∏y czas chodzi mi to po g∏owie, ˝e jesteÊ jakàÊ istotà. 

— Niech b´d´ istotà, lecz ty przecie˝ te˝ jesteÊ istotà. 
— Nie. Ja nie jestem, nikt mnie tak nie nazywa w listach. I niech ganià mnie czasem czytelnicy, ale przez to

nikt nie ma wàtpliwoÊci. Jestem cz∏owiekiem. 
— Prosz´ ci´, W∏adimirze, zrozum, jestem kobietà i te˝ jestem cz∏owiekiem. 
— Mówisz, ˝e te˝ jesteÊ cz∏owiekiem, a nie chcesz zrobiç podstawowej rzeczy. Nie chcesz ˝yç, tak jak ˝y-

jà wszyscy ludzie. Ca∏y Êwiat. Wszyscy chcà mieç mieszkanie, meble, samochód – ty nie chcesz. Zacz´∏y po-
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jawiaç si´ pieniàdze za ksià˝k´, wkrótce b´dzie ich wi´cej – kupi´ mieszkanie, meble, samochód, zwiedzimy
razem Êwi´te miejsca, weêmiemy ze sobà syna. Nasza cywilizacja odbudowuje teraz Êwiàtynie, zakony,
i w innych krajach wiele jest Êwi´tych miejsc, historycznych zabytków. A ty niczego tu nie masz, ˝adnych
Êwiàtyƒ, czego tak si´ trzymasz? Nie masz nic do stracenia! 

— W∏adimirze, tutaj jest moja przestrzeƒ, dzie∏o Stwórcy w niezmienionej, pierwotnej postaci. Moja prama-
teƒka i mateƒka moja, moi ojcowie swojà mi∏oÊcià wypieÊcili ka˝dà trawk´. Ka˝dy okaza∏y Cedr ich ciep∏o ràk
i spojrzeƒ pami´ta. I wszystkich roÊlin nasiona wiosnà wypuszczajà kie∏ki. W ka˝dym ziarenku, które z Ziemià
na wiosn´ si´ spotka, jest ca∏a informacja WszechÊwiata. Te˝ informacja o tym, ˝e zobaczà B∏ogos∏awione
Âwiat∏o. 

Gdy ziarenko wykie∏kuje, jemu nawet s∏oƒce stara si´ dopomóc, i do cz∏owieka wyciàga si´ ono, do wi´k-
szego jeszcze ni˝ od s∏oƒca p∏ynàcego, zbawiennego, Dobroczynnego Âwiat∏a. 

Tak wszystko stworzy∏ Stwórca. WymyÊli∏, ˝eby cz∏owiek dalej móg∏ tworzyç razem z nim. Moi rodzice dzie-
∏a Stwórcy przechowali, Przestrzeƒ Mi∏oÊci jest tutaj! Rodzice mnie nià obdarzyli. 

Có˝ mo˝e byç Êwi´tszego od dzie∏ Stwórcy, rodziców, ˝ywej Mi∏oÊci, wype∏niajàcych sobà przestrzeƒ? Tak
ka˝dy powinien zrobiç cz∏owiek — rodzic. Swemu rodzonemu dziecku Mi∏oÊci Przestrzeƒ podarowaç! Prze-
pi´knà jak ∏ono matki, bo tylko w nim zdo∏a byç szcz´Êliwe ich przysz∏e dziecko, ich przysz∏oÊç. 

Âwi´te miejsce i Mi∏oÊci Przestrzeƒ naszemu synowi ja darowuj´. 
— Darowujesz od siebie, a gdzie moja Przestrzeƒ Mi∏oÊci? Co ja mog´ synowi podarowaç? 
— Naruszona jest u wielu wi´ê tradycji. Jednak niç nie jest przerwana. Ona ze Stwórcà wià˝e od razu

wszystkich i ka˝dego oddzielnie i trzeba tylko zrozumieç, poczuç koniecznie musi ka˝dy, wtedy i Êwiat∏o, i si∏´
mo˝e zyskaç. W∏adimirze, poszerz Przestrzeƒ Mi∏oÊci. W tym mieÊcie, gdzie obecnie mieszkasz, Przestrzeƒ
Mi∏oÊci stwórz. Dla naszego syna, dla wszystkich dzieci Ziemi, w Przestrzeƒ Mi∏oÊci przemieƒ ca∏à Ziemi´. 

— Nie rozumiem. Czego ty ode mnie chcesz? ˚ebym zmieni∏ ca∏à Ziemi´? 
— Tak, tego chc´! 
— I ˝eby wszyscy si´ wzajemnie kochali, nie by∏o wojen, przest´pczoÊci i powietrze by∏o czyste? I woda? 
— Niech tak b´dzie na ca∏ej Ziemi. 
— I tylko wówczas b´dzie si´ uwa˝aç, ˝e jestem prawdziwym ojcem, który da∏ coÊ synowi? 
— Tylko wówczas ojcem si´ staniesz, przez syna swego szanowanym. 
— A có˝ to, inaczej nie b´dzie mnie szanowa∏? 
— A za co, W∏adimirze? Za jakie czyny swoje szacunek syna chcesz otrzymaç? 
— A za to, za co ojców wszystkie dzieci na Êwiecie szanujà. Ojcowie dajà im ˝ycie. 
— Jakie ˝ycie? Gdy dziecko na Êwiat przychodzi, gdzie, w czym ono swojà radoÊç odnajduje? I czemu na

Êwiecie przez ojców darowanym nieszcz´Êç tyle? W nieszcz´Êciach tych zmuszony jest ˝yç narodzony i tutaj
on uwa˝a siebie nie na miejscu. ˚yjemy tak i szacunkiem chcemy byç obdarzani, i dziwimy si´, gdy go nie
otrzymamy. 

Uwierz, W∏adimirze, niewielu ojców jest szanowanych przez dzieci prawdziwie. Oto dlaczego, gdy troch´
podrosnà, porzucajà rodziców, zapominajà, a tym samym intuicyjnie obwiniajà swoich rodziców i jednocze-
Ênie powtarzajà ich b∏´dy. W∏adimirze, jeÊli chcesz na szacunek syna zas∏u˝yç, b´dziesz musia∏ szcz´Êliwym
Êwiat uczyniç.

— Ach, tak!... Teraz rozumiem... – a˝ podskoczy∏em. Jedna bezsilnoÊç i z∏oÊç w g∏owie. K∏´bià si´ myÊli. 
Teraz zrozumia∏em i myÊl´, ˝e dla wszystkich sta∏o si´ to jasne. Anastazja – to fanatyczna pustelniczka.

Od razu to przypuszcza∏em, jeszcze podczas pierwszego spotkania. Mo˝e i z niezwyk∏ymi zdolnoÊciami, nie
wiadomo skàd, i mo˝liwe, ˝e w∏aÊnie one, te zdolnoÊci, jej Promieƒ, nie dajà porównaç swoich i jej mo˝liwo-
Êci. Pami´tacie, ona powiedzia∏a: “Przenios´ wszystkich ludzi przez odcinek czasu ciemnych si∏”. Widaç sama
zrozumia∏a, ˝e to nie na jej si∏y. Teraz próbuje wciàgnàç w te swoje bezp∏odne marzenia mnie i czytelników.
Zrozumia∏em, na równi z fanatyzmem i nienormalnoÊcià obecna jest w niej niesamowita przebieg∏oÊç i przy jej
pomocy ona wszystko robi dla swojego marzenia! 

Urodzi∏a dziecko, dopi´∏a swego, bo napisa∏em ksià˝k´. Ale teraz powiedzia∏a: “˚eby na syna szacunek
zas∏u˝yç, Êwiat zmieƒ, w Przestrzeƒ Mi∏oÊci ca∏y Êwiat przemieƒ, synowi go podaruj i wszystkim dzieciom...”.
Ona to zaplanowa∏a i konsekwentnie wciàga wszystkich w swoje marzenie, i wcià˝ podnosi mi poprzeczk´.
Najpierw – napisz ksià˝k´, teraz – Przestrzeƒ Mi∏oÊci zrób na ca∏ym Êwiecie! Co b´dzie nast´pne? Niema∏o
znamy fanatyków, próbujàcych zmieniaç Êwiat. Gdzie sà oni teraz? Rozp∏yn´li si´ jak mg∏a. I oto nast´pna ta-
ka przede mnà ze spuszczonà g∏owà i te˝ si´ tam pcha... Âwiat zmieniaç! 

Wiedzia∏em, ˝e z nienormalnymi i fanatykami nie ma sensu si´ sprzeczaç, ˝e nale˝y si´ uspokoiç, odejÊç,
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ale nie mog∏em si´ powstrzymaç. I ja jej, siedzàcej tak wcià˝ ze spuszczonym wzrokiem, wygarnà∏em wszyst-
ko: 

— Zrozumia∏em, zrozumia∏em, kim jesteÊ. Ty – mieszanka istoty i cz∏owieka. JesteÊ przebieg∏a, niezwykle
przebieg∏a. Ale misternie uplot∏aÊ t´ intryg´. Zmusi∏aÊ ksià˝k´ napisaç, a na przyn´t´ urodzi∏aÊ syna. 

Próbowa∏aÊ pod swojà nie ludzkà logikà ukryç swój fanatyzm, ale si´ potkn´∏aÊ. Naprawd´ si´ potkn´∏aÊ.
Gdy pisa∏em ksià˝k´, mia∏em kontakt z wieloma osobami i wiele zrozumia∏em. Dawali mi do czytania du˝o
ró˝nych ksià˝ek o duchowoÊci. Nie wiem, co ci o nich wiadomo, ale mog´ powiedzieç jedno. 

Jeszcze tysiàc lat temu, i to niejedno tysiàclecie wstecz, pojawiali si´ na Êwiecie wielcy m´drcy, Êwi´ci. Ich
ró˝ne duchowe nurty przetrwa∏y po nich do dziÊ. Rozmaitych duchowych ugrupowaƒ jest na Ziemi ponad dwa
tysiàce. S∏ysza∏em w programie telewizyjnym, jak o tym mówili. Wszyscy g∏oszà dobro, mówià, jak ˝yç, uczà
wszystkich, a ka˝dy przywódca twierdzi, ˝e tylko on g∏osi prawd´. Doko∏a pe∏no jest Êwiàtyƒ, a jaki po˝ytek
z ich tysiàcletniego gadania? Z ich nauczania? 

Zrozumia∏em jedno: mijajà tysiàclecia, a wojna trwa. Wojna nauk mi´dzy sobà. Liczone sà punkty, kto wy-
grywa, kto ma racj´, ale nie na d∏ugo. Mija czas i nowa wojna, nowe nauki zwyci´˝ajà. Lecz na tych, co padli
w boju, nikt nie zwraca uwagi. Chcesz, to powiem prosto z mostu... Czy wiesz, kim jesteÊ i do czego wzywasz
mnie i wszystkich czytelników?... 

Anastazja wsta∏a, popatrzy∏a mi spokojnie w oczy i powiedzia∏a: 
— Nie kontynuuj, prosz´, W∏adimirze. Uwierz, wiem, co mo˝esz mi powiedzieç. Mog´ to powiedzieç sama.

B´dzie krócej i bez wyzwisk. 
— Sama? No, to próbuj. Niech b´dzie bez wyzwisk. No, wi´c co chcia∏em ci powiedzieç? 
— Chcia∏eÊ powiedzieç, ˝e na Ziemi mnóstwo jest proroków i nauczycieli. Nauk jest wiele i trudno ci si´

w nich rozeznaç. Jednak powiem i b´dziesz móg∏ zrozumieç, jeÊli zechcesz. 
Za kryterium oceny wszystkich dzia∏aƒ niech pos∏u˝y WODA. Ona z ka˝dym dniem staje si´ brudniejsza.

Powietrzem te˝ ci´˝ko oddychaç. 
Jakiekolwiek Êwiàtynie by wznosili liczni Êwiatowi rzàdzàcy, to i tak potomkowie b´dà wspominaç to tylko,

˝e brud po nich im przysz∏o przejàç. I ˝ycie coraz niebezpieczniejsze, a ˝yç trzeba. Uzna∏eÊ, W∏adimirze, ˝e
jestem jednà z tych, którzy próbujà uczyç wszystkich,jak ˝yç. Jednà z tych, którzy zak∏adajà kolejnà religi´,
chcàc siebie na jej czele postawiç. 

Zapewniam ci´, tej pychy, która poma∏u strawi∏a wszystkich oÊwieconych, do siebie nie dopuszcz´. Jestem
w stanie wygrywaç i wygram! 

Powstrzymam czadzàcy, Êmierdzàcy dym z zak∏adów przemys∏owych, zrozumiejà górnicy i przestanà rwaç
trzewia Ziemi. 

Ludzie, b∏agam Was, jak najszybciej zmieniajcie swoje profesje, te wszystkie, które przynoszà szkod´ Zie-
mi – najwi´kszemu dzie∏u Stwórcy. Ludzie, b∏agam Was, jak najszybciej zrozumcie, ˝e nikt nie mo˝e na Ziemi
byç szcz´Êliwy, jeÊli nadal b´dzie Ziemi szkodzi∏. 

Niewiele jeszcze czasu minie i zacznie si´ wÊród ludzkiego cierpienia na ca∏ej Ziemi agonia, ono sp∏onie
we w∏asnym ogniu. 

To ludzka ÊwiadomoÊç przeniesie ludzi przez odcinek czasu ciemnych si∏. W∏adimirze, spójrz woko∏o:
o czym zamarzy∏am – ju˝ si´ urzeczywistnia, marzenie moje WszechÊwiat podchwyci∏ i wszystkich ludzi nim
obdarza, ca∏e cz∏owieczeƒstwo podà˝a tu˝ nad przepaÊcià, ale tylko wàtpiàcy w przepaÊç runie. 

Zobaczà w koƒcu ludzie, kim sà dzieci, poznajà ˝ycie w Raju. 
Wydarzenia w Rosji nie sà przypadkowe. W∏adimirze, zwróç uwag´ na wydarzenia. Ja odmieniam prze-

znaczone Ziemi piek∏o. 
— Ale kim jesteÊ, za kogo si´ uwa˝asz? 
— Ach, czy ty wcià˝ nic nie rozumiesz? To postulaty wszczepi∏y ci niewiar´ we w∏asnà Dusz´. Jestem

wiedêmà? Marzenia i pragnienia moje bezowocne, tak sàdzisz? Ale dr´czà ci´ wàtpliwoÊci. I wierzysz, i sam
sobie nie wierzysz, i w tym jest moja wina, bo jak niezdolna wcià˝ plàcz´ i niezrozumiale mówi´. I ludzie wszy-
scy, którzy to czytacie, wybaczcie, nie znajduj´ odpowiedniego rytmu, by tekst ten zrozumia∏y by∏ dla wszyst-
kich bez wyjàtku. Wybacz, W∏adimirze, ˝e zawiod∏am ciebie, bo nie wszystko, co piszesz, ludzie rozumiejà,
i to z ciebie si´ Êmiejà. 

Jak mam odkupiç swojà win´? WymyÊli∏am! JeÊli chcesz, dla ciebie zagram ca∏kowità fanatyczk´, czyli b´-
d´ sobà, rozum to, jak chcesz, lecz wierz mi, szczerze dobra chc´ dla wszystkich ludzi, o tym w∏aÊnie pami´-
taj.

Rozchmurz si´, prosz´, uÊmiechnij, patrz, wszystko doko∏a takie pi´kne. Nie dr´cz si´, niech zostanà od-
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s∏oni´te tajemnice. JeÊli b´dzie ci z tym l˝ej, by uznaç mnie za naiwnà wiedêm´, to przyjmij, ˝e jestem taka,
jak sam uznasz. 

— O, tak jest lepiej. Teraz mam jasnoÊç. To znaczy, ˝e to jest gra? 
— Czy twoja Dusza przyjmuje mojà gr´? 
— W grze powinna byç radoÊç. 
— Rzecz jasna, masz racj´. We wszystkim lekkoÊç byç powinna, jasnoÊç, i ja weso∏a byç powinnam.
Na jeziora tafli i brzegu przez chmury przeÊwitywa∏y promyki s∏oƒca. Krople deszczu spada∏y na liÊcie

krzewów, na traw´, a na wodzie kr´gi si´ przeplata∏y. Anastazja, mówiàc i z podnieceniem, i cicho do tej pory,
nie odrywajàc ode mnie wzroku, nagle woko∏o si´ rozejrza∏a, w d∏onie klasn´∏a i zaÊmia∏a si´. 

Âmiech dêwi´czny, zaraêliwy, wabiàcy po ga∏´ziach Cedrów, po brzegu i po jeziora tafli si´ rozla∏. W dzie-
ci´cym podnieceniu zacz´∏a kr´ciç si´ w kó∏ko wÊród rzadkich kropli deszczu i chichota∏a, chichota∏a jak
dziecko. Ale co ka˝de trzy minuty przerywa∏a swój ognisty taniec. 

Widzia∏em, jak na jej rozpromienionej twarzy skàpanej w deszczu, a mo˝e we ∏zach, promienie s∏oƒca taƒ-
czy∏y. I nagle wszystko wokó∏ zamar∏o i dêwi´czne, zdecydowanie Êmia∏e frazy Anastazji wype∏ni∏y przestrzeƒ,
unoszàc si´ wzwy˝. Powietrze nad tajgà sta∏o si´ bardziej niebieskie i zamilk∏y ptaki. Jak gdyby wszystkie one
si´ przys∏uchiwa∏y, jak s∏owa jej ulatujà w przestworza. 

— Ej, wy, prorocy! Od tysiàcleci g∏oszàcy przemijalnoÊç, nieuchronny koniec ziemskiego bytu, straszàcy lu-
dzi piek∏em, sàdem ostatecznym. Ujarzmijcie rozmach swój, bo to wy winniÊcie temu, ˝e cz∏owiek z trudem
Niebo rozumie. 

Hej˝e, Nostradamusie! Ty nie przepowiedzia∏eÊ, ale stworzy∏eÊ swojà myÊlà daty strasznych kataklizmów
Ziemi. To ty zmusi∏eÊ wielu ludzi, by ci uwierzyli, i tym samym ich myÊli wplot∏eÊ dla urzeczywistnienia tego
okropieƒstwa. Zawis∏a nad planetà twoja myÊl, proroctwem i nieuchronnoÊcià straszàc ludzi, lecz teraz si´ nie
ziÊci. Niech twoja myÊl z mojà si´ zmierzy. OczywiÊcie, ˝e wiesz o wszystkim zawczasu i dlatego tak szybko
bierzesz nogi za pas. 

Hej, wy, zwàcy siebie nauczycielami ludzkich Dusz! Nauczyciele próbujàcy wmówiç cz∏owiekowi, ˝e jest
s∏aby Duchem. ˚e nie wie nic i tylko wam, wybraƒcom, wszelka Prawda jest dost´pna. I tylko ukorzenie si´
przed wami udost´pni Bo˝y g∏os i ca∏à prawd´ WszechÊwiata. Wstrzymajcie swojà nadgorliwoÊç, od dziÊ
wszyscy niech wiedzà: od Stwórcy ka˝demu dane jest wszystko od zarania, tylko nie trzeba tego zas∏aniaç
mrokiem postulatów, mrokiem wymys∏ów, dogadzajàc w∏asnej pysze. Nie stójcie mi´dzy Bogiem i ludêmi.
Sam z ka˝dym chce rozmawiaç Ojciec. Ojciec nie zna poÊredników. 

Prawda jest od zarania u ka˝dego w Duszy. Teraz, dzisiaj, a nie jutro, niech szcz´Êliwy b´dzie ka˝dy cz∏o-
wiek! Stwórca wype∏nia∏ szcz´Êciem ka˝de mgnienie i ka˝dy wiek. W jego pomys∏ach nie ma miejsca na m´ki
ukochanego dzieci´cia. 

Ona gra∏a, i to z jakim natchnieniem! Z jakà determinacjà gra∏a. OczywiÊcie, ˝e gra, ale dlaczego nad nià,
na niebie nad tajgà Êwieci jakieÊ niezwyk∏e Êwiat∏o? Jak gdyby niebiosa zapisywaç mog∏y wszystkie frazy, któ-
re w natchnieniu i z rozpaczà leÊna pustelniczka z Ziemi rzuca: 

— Hej, jasnowidze wszystkich wieków, mrok cz∏owiekowi przepowiadajàcy, tym samym stworzyliÊcie mrok
i piek∏o. O, jak˝e starannie syciliÊcie swoje ego, straszàc cz∏owieka w imieniu Ojca. Chodêcie, oto ja. Chodê-
cie wszyscy. Spal´ Promieniem w jednym momencie mrok wiekowych postulatów. Ca∏e z∏o na Ziemi – zostaw
swoje sprawy, leç do mnie, zmierz si´ ze mnà, spróbuj. 

Lecz wy, wojowie wszelkich wiar, to wyÊcie wszak wywo∏ywali wojny. Nie marzcie teraz o wojnach. W imi´
swoich merkantylnych interesów diabelskim k∏amstwem ludzi w wojn´ nie wciàgajcie. Sama stoj´ przed wami.
Zwyci´˝ajcie. ˚eby zwyci´˝yç, musielibyÊcie wszyscy na mnie iÊç. To b´dzie bój bez bitwy, pomogà mi w tym
duchowni wszystkich wiar. 

Moje pramatki, ojcowie moi, Âwiat∏o Prawdy praêróde∏ wlejcie w ludzi. Oddajcie wszystko, coÊcie chronili
dla mnie tak troskliwie. Rozdajcie wszystkim tym, którzy mogà przyjàç Âwiat∏o. 

Niechaj z∏o walczy dziÊ samo ze sobà i z mojà cielesnoÊcià, ale nie z mà Duszà. Bo ca∏à Dusz´ oddam lu-
dziom. I w ludziach Duszà swà ja wytrwam. Wszystko, co z∏e, szykuj si´, by odejÊç z Ziemi i rzuç si´ na mnie! 

Jes—tern Cz∏o—wie—kiem u Zró—d∏a. Ja — Anastazja. Silniejsza jestem od ciebie. 
— Przestaƒ, po co sama nieczyste si∏y przywo∏ujesz? – w∏àczy∏em si´, myÊlàc, ˝e nadal trwa zabawa. 
— W∏adimirze, ty si´ ich nie bój, one sà tchórzliwe. Przecie˝ powiedzia∏eÊ, ˝e jestem przebieg∏a. Chytra?

Niech b´dzie – chytra. Bo przechytrzy∏am ich. Oni Êmiali si´ z ciebie, uwa˝ajàc mnie za wymys∏, a ja w tym
czasie tworzy∏am. A si∏.t(, którà przynios∏y moje pramatki, moi ojcowie z praêróde∏, rozda∏am wielu ludziom! –
Nogà tupn´∏a i zaÊmia∏a si´ dêwi´cznie, i znów zawirowa∏a niczym baletnica. 
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I ja, wciàgni´ty do tej gry, zaczà∏em podtrzymywaç jà na duchu. 
— Dawaj, Anastazjo, pal! Niech z∏o Ziemi ca∏e rzuci si´ do ciebie i spal je! Tylko ostro˝nie, ˝eby samej nie

zginàç. 
˚ebym zgin´∏a, W∏adimirze, musieliby porzuciç wiele ziemskich spraw. Mnóstwo Dusz przy tym oswaba-

dzajàc ze swoich okowów. 
Lecz jeÊli zgin´, to wszystko jedno – ju˝ dzieje si´ to, o czym ju˝ zamarzy∏am. Niebiaƒskiej harfy struny

dêwi´czà szcz´Êliwà melodià, a Dusze cz∏owiecze s∏yszàjà. One jà rozumiejà! Graj, niebiaƒska harfo
WszechÊwiata! 

Graj szcz´Êliwà melodi´! Dla nich, dla wszystkich ludzi Ziemi. Niech wszyscy poznajà melodi´ Duszy! 
Patrz, W∏adimirze, ludzkie Dusze promyki swoje kierujà ku zm´czonej od trudów Ziemi. 
Z tymi s∏owami podbieg∏a do reklamówki z listami czytelników, ukl´k∏a i po∏o˝y∏a d∏onie na paczuszce. Cie-

szàc si´ niczym dziecko, mówi∏a w zachwycie: 
— Gdy u starszego cz∏owieka, ˝o∏nierza, który by∏ w boju, podczas czytania ksià˝ki pojawi∏y si´ nagle

∏zy... Gdy u m∏odej mamy pojawi∏o si´ inne podejÊcie do narodzonego dziecka... I dziewczynka, ma dopiero
dwanaÊcie lat, a wszystko zrozumia∏a i zacznie kochaç ˝ycie... Gdy, spójrz, m∏ody kawaler i narkotyki... powie-
dzia∏, ˝e nie b´dzie ich wi´cej braç i pojecha∏ do swojej matki. 

Ludzie z wi´zieƒ Êlà listy, czy widzisz, czujesz, jak ich Dusze Êpiewajà i w si∏´ wzrastajà?... 
To sà te znaki, które znalaz∏am, i kombinacje dêwi´ków WszechÊwiata, ich brzmienia rozumiejà Dusze. Te-

raz one grajà tak˝e w nich, oni je rozumiejà... Na razie to nie wszyscy, ale b´dzie wielu takich! 
Patrz, patrz, jak ludzie przedstawiajà swoje rozumienie w wierszach. Tak szczerze si´ cieszy∏a, opowiada-

jàc, mówiàc o tym wszystkim, co jest w listach, ˝e zapatrzy∏em si´ na t´ scen´ i myÊla∏em: 
“No, có˝, niech si´ cieszy, niech bawi si´ w swojà gr´ i wierzy w spe∏nienie swoich marzeƒ. 
A ja napisz´ wszystkim, ˝e ona gra. Sama wymyÊla wszystko i cieszy si´ swoimi pomys∏ami”. Chcia∏em ju˝

si´ uspokoiç i nagle w ÊwiadomoÊci znowu wszystko mi si´ pomiesza∏o. Uzna∏em, ˝e to wszystko jej wymys∏
i fantazja, a tu, wyobraêcie sobie, mo˝na od tego postradaç zmys∏y. Wyobraêcie sobie, ˝e ona mówi∏a o li-
stach wszystko to, co faktycznie by∏o w nich napisane... I nawet w tych listach, których nie przywioz∏em do taj-
gi. Ale jak? Przecie˝ ich nie czyta∏a. 

Sta∏em jak zamurowany i patrzy∏em, i s∏ucha∏em, jak deklamuje wiersze, które by∏y w kopertach. To ucie-
szy∏a si´ z czegoÊ nagle, to zatroskana milcza∏a, jakby wszystkie listy w jednej chwili przeczyta∏a. 

O listach powiedzia∏a absolutnà prawd´. Dok∏adnie tak... Dok∏adnie. Stop! To znaczy, ˝e i do tej pory
wszystko dok∏adnie opowiedzia∏a, wi´c to nie by∏a gra... Marzy∏a? OczywiÊcie, ˝e marzy∏a! Ale o ksià˝ce,
o wierszach, które teraz le˝à przed nià, przecie˝ te˝ wczeÊniej pomarzy∏a. Tak wi´c spe∏ni∏y si´ jej marzenia!
Spe∏ni∏y! 

Oto le˝y przed nià ksià˝ka – materialna. 
Fantastycznie ! 
Nie, to nierealne! 
Czytelniku, czy˝byÊ tak˝e i ty trzyma∏ w tej chwili w d∏oniach zmaterializowanà pod postacià ksià˝ki czàstk´

zuchwa∏ego marzenia pustelniczki?! 
No, i co teraz? 
Czy˝by coÊ innego tak˝e mog∏o si´ wype∏niç? 
Gdy och∏onà∏em z os∏upienia, zapyta∏em: 
— Jak si´ dowiedzia∏aÊ, co piszà w listach? JakbyÊ je wszystkie przeczyta∏a. Nawet te, których nie

przywioz∏em. 
Anastazja odwróci∏a si´, promieniejàc radoÊcià: 
— To wszystko proste, patrz, jak mo˝na s∏yszeç mow´ Duszy... 
Nagle umilk∏a. W milczeniu podesz∏a do mnie spokojnie i w zamyÊleniu powiedzia∏a: 
— Odpowiedzieç na wszystkie pytania nie jest trudno, ale odpowiedê nie rozwiàzuje problemu, jedna od-

powiedê rodzi nowe pytania. Dlatego te˝ i obecnie gryzie ludzkoÊç jab∏ko Adama, nie wiedzàc, ˝e nasyciç si´
nim nie sposób, a odpowiedê ka˝dy sam w sobie mo˝e us∏yszeç. 

—— Jak mo˝na si´ dowiedzieç, kiedy poprawna, a kiedy niezbyt poprawna przychodzi odpowiedê? 
— Od Najwy˝szej Prawdy jedynie pycha zwodzi. W∏adimirze, postaraj si´ mnie wys∏uchaç. 
UsiedliÊmy na trawie obok paczki z listami. Jej oczy b∏yszcza∏y, a na policzkach p∏onà∏ rumieniec, gdy po-

wiedzia∏a: 
—- Opowiem o Stworzeniu i wtedy ka˝dy sam na swoje pytania b´dzie móg∏ odpowiedê otrzymaç. Wys∏u-
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chaj mnie i napisz o Stworzeniu, o wielkim dziele Stwórcy. Pos∏uchaj i Duszà spróbuj zrozumieç... 
I zacz´∏a si´ natchniona opowieÊç Anastazji o Stworzeniu... To d∏uga opowieÊç i tu si´ nie zmieÊci. Ale jed-

no wam powiem: po niej zapragnà∏em si´ pomodliç. 

Z ca∏ym szacunkiem dla Was, czytelnicy i... do spotkania w nast´pnej ksià˝ce

W∏adimir Megre 

Tych, którzy pragnà dostaç si´ do Anastazji, ojca Feodoryta, do szko∏y doktora nauk Szczetinina, prosz´
o zastanowienie si´. Czy godzi si´ odciàgaç tych ludzi od swoich spraw wy∏àcznie dla zaspokojenia swojej pu-
stej ciekawoÊci? Anastazja ma racj´, mówiàc: “Ten, kto potrafi zrozumieç, o czym mówi´, da tego dowód swo-
imi czynami, w swoim domu ich dokonujàc”. 

Ojciec Feodoryt ostrzega∏ mnie, ˝e b´dzie mi ci´˝ko z powodu spotkaƒ z mnóstwem ludzi. Spotkaƒ nie ma-
jàcych sensu. Z poszukujàcymi ludêmi, którzy szukajà nie wiadomo czego, czegoÊ niejasnego dla duszy. 

Rzecz jasna, mog∏em zmieniç wszystkie nazwiska w ksià˝ce, zamaskowaç miejsca pobytu, ale nie mog∏em
jakoÊ tego zrobiç. Zatem prosz´: najpierw pomyÊlcie, zanim b´dziecie niepokoiç swojà pustà ciekawoÊcià
tych, o których tu napisa∏em. Mo˝e lepiej napisaç do nich list, jeÊli macie im coÊ do powiedzenia. JeÊli wtedy
was zaproszà, to przyje˝d˝ajcie. 

KONIEC TRZECIEJ KSI¢GI 

76


