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Mes visi kažkur skubame, kažko siekiame. Kiekvie-
nas iš mūsų nori gyventi laimingai, sutikti gyvenimo 
meilę, sukurti šeimą. Tačiau ar daugeliui iš mūsų pa-
vyksta pasiekti tai, ko trokštame?

Kas lemia mūsų pasitenkinimą ar nepasitenkinimą 
gyvenimu, mūsų sėkmę ar nesėkmę? Kokia kiekvieno 
žmogaus ir visos žmonijos gyvenimo prasmė? Kas mūsų 
laukia ateityje?

Šie klausimai keliami seniai, bet niekas į juos iki 
šiol aiškiai neatsakė. Visi norėtume sužinoti, kokioje ša-
lyje gyvensime po penkerių ar dešimties metų. Kokiame 
pasaulyje gyvens mūsų vaikai? Tačiau to nežinome ir ti-
kriausiai nelabai sugebame numatyti savo ateitį, nes vis 
kažkur skubame. Bet kur?

Keista, bet taip jau yra: pirmą kartą aiškią mūsų ša-
lies viziją gavau ne iš mokslininkų analitikų ar politikų, 
bet iš taigos atsiskyrėlės Anastasijos. Ir ji ne tik atskleidė 
nuostabios ateities vaizdą, bet ir pagrįstai įrodė, kad jis 
galimas net mūsų kartai. Iš tikrųjų ji pristatė savo sukur-
tą visos šalies plėtros projektą.

Eidamas per taigą nuo laukymės, kur gyvena Anas-
tasija, prie upės, kažkodėl tvirtai įtikėjau: jos projektas 
gali daug ką pasaulyje pakeisti. Jei turėsime omeny, kad 
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viskas, ką ji mintyse sumodeliuoja, vėliau visada įsikū-
nija realiame gyvenime, tuomet iš tikrųjų mes jau gyve-
name šalyje, kurios ateitis gali būti tik nuostabi.

Vaikštinėjau po taigą ir mintijau, svarstydamas 
taigos atsiskyrėlės žodžius apie nuostabią šalies ateitį, 
kurioje galbūt suspės pagyventi ir mūsų karta. Šalyje, 
kurioje nebus regioninių konfliktų, banditizmo ir ligų, 
nebus ir vargšų. Ir nors ne visas jos mintis aiškiai su-
vokiau, šį kartą niekuo, kas buvo Anastasijos pasakyta, 
nekilo noras abejoti. Atvirkščiai, troškau visiems įrodyti, 
kad ji teisi.

Aš tvirtai nusprendžiau padaryti viską, ką tik pajėg-
siu, kad įgyvendinčiau jos projektą. Iš pažiūros jis atrodė 
gana paprastas: reikia, kad kiekviena šeima iki gyveni-
mo pabaigos gautų naudotis po hektarą žemės ir įrengtų 
joje savo tėvoniją, savo tėvynės gabalėlį. Šio projekto 
detalės visiškai užvaldė mano mintis. Jos vienu metu 
buvo pernelyg paprastos ir kartu neįtikėtinos.

Na, ir atsitik tu man taip! Ne žemės ūkio mokslinin-
kai, o taigos atsiskyrėlė įrodė, kad, tinkamai paskirsčius 
želdinius žemės sklype, vos per kelerius metus žemės 
nebereikės tręšti, be to, net nelabai derlinga dirva ilgai-
niui vis gerės!

Kaip kertinį Anastasija nurodė taigos pavyzdį. Ji eg-
zistuoja tūkstančius metų, viskas joje auga ir niekas ne-
tręšia taigos žemės. Anastasija sako, kad viskas, kas tik 
auga žemėje, yra materializuotos Dievo mintys, juk Jis 
viską taip sutvarkė, kad žmogui nereikėtų sukti galvos, 
kaip gauti maisto. Tik reikia pabandyti suprasti Kūrėjo 
idėją ir kartu su Juo kurti grožį.

Pateiksiu akivaizdų pavyzdį. Kipro saloje, kur man 
teko lankytis, akmenuota dirva. Bet ši žemė ne visada 
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tokia buvo. Prieš daugelį amžių saloje augo puikūs ke-
drų miškai, vaismedžių sodai, daugel upių sroveno gė-
las, skaidrus vanduo, ir sala atrodė kaip tikras žemiškas 
rojus. Romėnų legionai užėmė salą, ėmė kirsti kedrynus 
ir statyti iš jų laivus. Jie iškirto visas salos kedrų giraites. 
Dabar beveik visos salos augmenija skurdi, dar pavasarį 
išdega žolė, vasarą liūtys gan retos, o gėlo vandens ne-
pakanka. Kipro gyventojams tenka baržomis jūra atsiga-
benti derlingo dirvožemio. Taigi paaiškėja: žmogus ne 
patobulino tai, kas sukurta, bet tik pablogino barbariška 
savo veikla.

Anastasija, aptarinėdama savo projektą, kalbėjo, 
kad sklype būtinai turi būti pasodintas giminės medis, 
mirusįjį šeimos narį reikėtų laidoti ne kapinėse, o pačių 
gražiai įrengtoje tėvonijos žemėje. Ant kapo nereikėtų 
statyti jokių antkapių. Žmogaus atminimas turi būti gy-
vas, ne miręs. Artimieji prisimins žmogaus realius dar-
bus (kūrinius). Štai tada jo siela vėl galės įsikūnyti mate-
rijoje, žemiškame rojaus sode.

Kapinėse palaidotieji negali patekti į rojų. Jų sielos 
negali įsikūnyti materijoje, kol artimieji ir draugai vis 
mintija apie jų mirtį. Antkapis – paminklas mirčiai. Lai-
dojimo ritualą sumanė tamsiosios jėgos, o jų tikslas yra 
bent laikinai įkalinti žmogaus sielą. Mūsų Tėvas nesu-
kūrė jokių kančių ir netgi sielvarto mylimiems savo vai-
kams. Visa Dievo kūrinija yra amžina, savaiminė, pati 
save kurianti. Visa, kas gyvuoja Žemėje, – nuo paprastos 
žolytės iki žmogaus, – yra harmoningas amžinas viẽnis.

Šiuo atveju, manau, ji teisi. Pažiūrėkime, kas iš to 
išeina. Dabar mokslininkai sako: žmogaus mintis yra 
materiali. Tačiau jei taip, paaiškėja, kad mirusiojo arti-
mieji, galvodami apie jį kaip apie numirėlį, taip ir laiko 
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jį marinimo būklės, kankina jo sielą. Anastasija teigia, 
kad žmogus, tiksliau – jo siela, gali gyventi amžinai. Ji 
gali nuolat įsikūnyti naujame kūne, tačiau tik esant tam 
tikroms sąlygoms. Tėvonija, įrengta pagal Anastasijos 
projektą, sukuria tokias sąlygas. Aš paprasčiausiai tuo 
patikėjau, o įrodyti ar paneigti Anastasijos teiginius apie 
gyvenimą ir mirtį tikriausiai galėtų labiau kvalifikuoti 
ezoterikos mokslininkai.

„Ak, kiek daug įgysi oponentų“, – pasakiau aš 
Anastasijai. O ji tik nusijuokė ir atsakė: „Taigi viskas 
vyksta labai paprastai, Vladimirai. Žmogaus mintis pa-
jėgi materializuoti, iš esmės pakeisti daiktus, iš anksto 
nulemti įvykius, kurti ateitį. Paaiškėja, kad oponentai, 
kurie bandys įrodinėti, jog žmogaus prigimtis laikina, 
patys save ir sunaikins arba mintimis priartins savo gy-
venimo pabaigą.

Tie, kurie sugebės suvokti savo paskirtį ir begalybės 
esmę, ims gyventi laimingai, amžinai persikūnydami, 
nes savo mintimis susikurs laimingą begalybę.“

Dar labiau patiko jos projektas, kai apskaičiavau, 
koks jis ekonomiškai pagrįstas, ir įsitikinau, kad kiekvie-
nas, paremiant jo paties įkurtai pagal Anastasijos projektą 
tėvonijai, gali savo vaikams ir anūkams užtikrinti gyve-
nimą be vargo. Svarbu ne tik aprūpinti vaikus kokybiš-
ku maistu, būstu. Anastasija sakė, kad tvora turi būti iš 
gyvų medžių (gyvatvorės), o miškas – užimti ketvirtadalį 
tėvonijos hektaro. Dvidešimt penki arai miško – tai 
maždaug trys šimtai medžių. Po aštuoniasdešimties ar 
šimto metų juos, galimas daiktas, iškirs. Iš šių medžių 
bus gauta apie keturis šimtus kubinių metrų apipjauti-
nių lentų, o gerai išdžiovinta ir apdorota pjautinė miško 
medžiaga (mediena) jau šiandien kainuoja mažiausiai po 
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šimtą dolerių už kubinį metrą, taigi iš viso keturiasde-
šimt tūkstančių dolerių. Žinoma, nederėtų iškirsti viso 
miško, tik tiek, kiek būtinai reikia, ir jau suaugusių me-
džių, o mainais miškui tuoj pat pasodinti naujų. Tėvoni-
jos, įrengtos pagal Anastasijos projektą, visa kaina gali 
būti įvertinta milijonu dolerių ar net daugiau, o ją įkurti 
gali kiekviena šeima, turinti netgi tik vidutines pajamas. 
Namas iš pradžių gali būti labai kuklus; didžiausias tur-
tas bus tinkamai ir gražiai apsodintas žemės sklypas. 
Pasiturintys žmonės jau dabar moka nemažus pinigus 
kraštovaizdžio dizaino įmonėms. Tokių Maskvoje yra 
apie keturiasdešimt ir joms netrūksta darbo. Tinkamai ir 
gražiai įrengtas greta namo esantis tik šimto kvadratinių 
metrų žemės sklypas vertinamas nuo pusantro tūkstan-
čio dolerių ir daugiau.

Pasodinti vieną šešių metrų aukščio spygliuotį medį 
kainuoja penkis šimtus dolerių, taigi norintys gyventi 
gražioje aplinkoje pasirengę daug mokėti. Moka todėl, 
kad jų tėvams nė į galvą nebuvo šovusi mintis savo vai-
kams padėti tėvonijos pagrindus. Juk tam nereikia būti 
turtingam, tik būtina tinkamai apsvarstyti prioritetus. 
Kaip galime auklėti savo vaikus, jei patys nesuprantame 
tokių paprastų dalykų? Teisi Anastasija sakydama, kad 
pradėti auklėti pirmiausia reikia save.

Labai užsimaniau įsigyti tėvoniją: turėti hektarą že-
mės, pastatyti ten namą, o svarbiausia – apsodinti įvai-
riais želdiniais, sukurti savo tėvynės gabalėlį taip, kaip 
jį nupasakojo Anastasija, ir kad jis būtų apsuptas kitų 
kaimynų gražiai sutvarkytų sklypų. Ir Anastasija su sū-
num galėtų ten apsigyventi ar atvažiuoti į svečius, o vė-
liau – ir anūkai, proanūkiai. Galbūt proanūkiai panorės 
dirbti mieste, tuomet jie galėtų atvykti į savo tėvoniją 
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bent pailsėti. O kartą per metus, liepos 23-iąją, per Vi-
sos Žemės šventę, galbūt visi giminaičiai susirinktų savo 
namuose. Manęs, žinoma, tuomet jau nebebus, bet liks 
mano įkurta tėvonija, joje augantys medžiai, sodas. Iš-
kasiu nedidelį tvenkinį, prileisiu į jį mailiaus, kad būtų 
žuvų. Medžiai bus sodinami pagal specialų projektą, 
taip, kaip sakė Anastasija. Palikuoniams kažkas bus prie 
širdies, patiks, ką nors jie sumanys perdaryti, bet abiem 
atvejais jie mane atsimins.

Palaidotas būsiu savo tėvonijoje. Paprašysiu, kad 
mano kapas jokiu būdu neišsiskirtų iš aplinkos. Lai nie-
kas prie jo neveidmainiauja, nevaidina, jog sielvartau-
ja. Ir apskritai tegul nebūna jokio gedulo. Tegul nebūna 
kapo su akmens plokšte, tiesiog išauga iš kūno ir dygsta 
iš žemės šviežia žolė ir krūmai, o gal ir kokios nors uo-
gos, naudingos mano palikuoniams giminaičiams. O ko-
kia nauda iš antkapių? Jokios, vien sielvartas. Lai mane 
prisimena ne su liūdesiu, o su džiaugsmu, atvykdami 
į mano įkurtą sodybą tėvoniją. Ak, aš jiems taip viską 
sutvarkysiu, tiek daug visko prisodinsiu ...

Mintys pynėsi kartu su džiaugsminga nuojauta apie 
kažin ką didinga. Reikia kuo greičiau pradėti veikti, im-
tis kokios nors veiklos, greičiau nusigauti į miestą, o 
man dar teks vien per šį mišką iki upės eiti dešimt kilo-
metrų. Greičiau jis pasibaigtų, tas miškas. Ir staiga lyg 
iš niekur mano atmintyje iškilo informacija apie Rusijos 
miškus, ne visus skaičius prisiminiau, čia pateikiu duo-
menis, kuriuos kažkada perskaičiau informacinėje statis-
tikos pažymoje:

„Miškai – pagrindinė augalų Rusijoje rūšis, jie uži-
ma 45 proc. jos teritorijos. Rusijos miškų resursai yra di-
džiausi pasaulyje. 1993 metais Miškų fondo miškingasis 
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plotas sudarė 886,5 milijono hektarų, o bendros medie-
nos atsargos ̶ 80,7 milijardo, atitinkamai – 21,7 ir 25,9 
proc. pasaulio atsargų. Tai, kad antrasis skaičius didesnis 
už pirmąjį, rodo, jog Rusijos miškai labiau subrendę ir 
produktyvesni nei likusios planetos miškai.

Miškai turi didžiulės įtakos atmosferos dujų balan-
sui, kartu ir Žemės planetos klimatui, jo reguliavimui. 
Bendras Rusijos miškų balansas, kurį apskaičiavo B. 
N. Moisejevas, sudaro 1 789 064,8 tūkst. tonų anglies di-
oksido ir 1 299 019,9 tūkst. tonų deguonies. Kasmet Ru-
sijos miškams deponuojama 600 milijonų tonų anglies. 
Šie milžiniški dujų migracijos tūriai žymiai stabilizuoja 
planetos dujų sudėtį ir klimatą.“

Tai tokios tokelės! Tam tikri žmonės sako, kad Rusi-
jai skirta kažkokia ypatinga misija, ir ji bus vykdoma ne 
ateityje, ji jau dabar vyksta.

Ir atsitik tu man taip: visos planetos žmonės – vieni 
mažiau, kiti labiau, nesvarbu, svarbu kas kita, – visos 
mūsų planetos žmonės kvėpuoja tuo pačiu Rusijos oru. 
Kvėpuoja deguonimi, kurį gamina šis miškas, ir štai da-
bar aš tiesiog juo einu. Įdomu, ar šis miškas vien tiktai 
deguonį tiekia visiems planetos gyventojams, o gal dar 
kažką svarbaus?

Šiuo metu taiga, per kurią vienas ėjau, jau nebekėlė 
man nerimo, kaip anksčiau. Jaučiausi taip, tarsi eičiau 
per saugų parką. Žinoma, taigoje nėra parko takelių, 
kartais kelią užtveria tai nulūžusios šakos, išvartos, tai 
tankūs krūmynai, šabakštynai, tačiau jie manęs šįkart 
neerzina.

Eidamas pakeliui skabiau uogas – avietes, serbentus 
ir pirmą kartą susidomėjęs apžiūrinėjau, kokie nevieno-
di, kaip skiriasi net vienarūšiai medžiai. Kokie skirtingi 
augmenijos raštai – nė vieno vienodo paveikslėlio.



14

DVI CIVILIZACIJOS

Pirmą kartą atidžiai žvelgiau į taigą, ir ji man atro-
dė geresnė. Tikriausiai taip pasijutau supratęs, jog šioje 
taigoje gimė ir gyvena savo laukymėje mano mažasis 
sūnus ir Anastasija – moteris, kuri pakeitė visą mano gy-
venimą vos ją sutikau.

Šioje bekraštėje taigoje yra nedidelė Anastasijos 
pievelė, kurios ji nenori ilgam palikti ir neiškeis į jokį, 
net patį prabangiausią, butą. Atrodo kaip įprastas plynas 
laukas, kur nieko nėra: nei namo, nei palapinės, nei bui-
čiai būtinų daiktų ar patogumų, tačiau ji, vos tik prie jo 
priartėja, iš karto nudžiunga. Ir man kažin kodėl, jau tre-
čiąkart apsilankius Anastasijos laukymėje, kilo panašus 
jausmas, tarsi grįžus namo po sunkios kelionės.

Apskritai mūsų pasaulyje vyksta keistų dalykų. 
Tūkstantmečius žmonių bendruomenė, regis, kovoja už 
laimę, už kiekvieno žmogaus gerovę, o jei panagrinėtu-
me – tas pats žmogus, nestokojantis visuomenės dėme-
sio ir gyvenantis šiuolaikinio civilizuoto miesto centre, 
vis dažniau pasijunta bejėgis. Tai į eismo įvykį patenka, 
tai jį apiplėšia, ligos visokios nuolat vargina, be vaistų ir 
gyventi nebegali arba dėl tam tikro nepasitenkinimo jo 
gyvenimas baigiasi savižudybe. Savižudybių padaugėja 
būtent civilizuotose šalyse, kur aukštas gyvenimo lygis. 
Iš įvairių regionų atvykusios motinos pasisako per tele-
viziją: vaikų nėra kuo maitinti, šeimos badauja.

Anastasija gyvena su mažu vaikeliu taigoje, tarsi 
visai kitoje civilizacijoje. Ji nieko iš mūsų visuomenės 
neprašo, jos apsaugai nereikia jokios policijos, vidaus 
kariuomenės. Atrodo, šioje laukymėlėje apskritai nieko 
bloga nei jai, nei jos kūdikiui negali nutikti.

Taigi, suprantama, mūsų civilizacijos skirtingos, ir 
ji siūlo pasiimti tai, kas geriausia, iš šių dviejų skirtingų 
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pasaulių. Štai tada pasikeis daugelio Žemės žmonių 
gyvenimo būdas, susikurs nauja laimingų žmonių 
bendrija. Įdomi bus ta bendruomenė – nauja, neįprasta. 
Štai kad ir tokia...


