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rytdienai. Mintys apie tai, kas manęs laukia, užplūdo vėliau, žymiai vėliau. Gal tik nepilnamečių kolonijoje, ir tik
tada, kai iš Maskvos atėjo žinia apie amnestiją, kai ateitis
staiga stojo man prieš akis. O juk aš maniau, kad manęs
laukia dar treji ramūs ir saugūs metai.

Metų metus pėsčiomis klajojau po Lietuvą. Arba važinėjau
užsiropštusi ant traukinukų, kursuojančių iš Kalvarijos
į Alytų ir toliau į Vilnių arba Kauną. Tačiau dažniausiai
laikiausi nedidelėje teritorijoje, Kalvarijos apylinkėse. Taip
buvo ir 1953 metais, kai netikėtai mirė Stalinas. Kalvarijoje
buvo milžiniškas karinis miestelis su daugybe gyvenamųjų namų. Ten nedideliuose kambariuose ir butuose visų
pirma gyveno rusų kariškiai su šeimomis. Vieną to ankstyvo pavasario dieną radau rusus kaip nesavus, daugelis
moterų nesivaržydamos verkė. Kai nuėjau į kareivinių virtuvę, kur kartais užsukdavau ieškodama duonos ir darbo,
mane išvijo ne vien žodžiais, bet ir spyriais. Numirė tėvelis
Stalinas, bet aš to nežinojau. Beveik nemokėjau rusiškai,
tad kažkas man lietuviškai išrėžė, kad nešdinčiausi pas
savo Hitlerį, tegu jis mane pamaitina. Apie Staliną ne kažin
kiek išmaniau, žinojau tik, kaip jis atrodo, mat visur kabėjo
jo portretai ir plakatai, kuriuose buvo parašyta, jog jis kare
nugalėjo Hitlerį, daugiau nieko.
Man augant darėsi vis sunkiau. Buvau didelė ir stipri,
dvokiau, elgetaujant žmonės man beveik nieko neduodavo. Gal todėl tolau nuo Kalvarijos, vėl nukakau į Alytų,
į apylinkes, kur mane išžagino. 1953 metų vasaros pabaigoje, būdama beveik šešiolikos, mažame miestelyje gavau
darbo pas vieną šeimą, kuri mane priėmė ir net pranešė

apie tai valdžiai. Turėjau prižiūrėti vaiką ir padėti ūkyje.
Tie žmonės turėjo didelį tvartą ir laikė daug kiaulių, jiems
reikėjo pagalbininkės. Moteris davė man darbo drabužius:
sijoną, megztinį ir striukę. Drabužiai buvo kiek per dideli,
bet švarūs. Maniškiai buvo vien purvini skudurai, taip apsirengusi negalėjau rūpintis jų vaiku, jo maitinti ar su juo
žaisti.
Darbas nebuvo sunkus, tad mielai būčiau ten likusi. Bet
viskas nuėjo šuniui ant uodegos – dėl to kaltas ir mano
ūmus būdas. Prie manęs ėmė kibti vienas iš vyrų – šeimininkės vyras ar brolis. Kai iš virtuvės į tvartą nešiau kubiliuką su jovalu kiaulėms, jis įgnybo man į užpakalį, ir aš
pasiskundžiau šeimininkei. Netgi parodžiau jai nuo įgnybimo likusią žymę, mat įgnybo smarkiai. Tačiau šeimininkė
apkaltino mane.
– Kraipai čia tą savo užpakalį, ir tikriausiai tyčia, – pareiškė ji.
Kilo baisus barnis. Vyras, įgnybęs „prūsei“, atėjo ir skėlė
man porą antausių. Tada jau kaip reikiant įsiutau. Ir naktį
tariau sau: „Ne, taip nieko nebus...“ Žinojau, kas yra laisvė,
ir mintijau: „Kaip atėjau, taip ir išeisiu.“ Tačiau troškau
keršto. Moteris dirbo medicinos sesele ir iš darbo vis ko
nors parsinešdavo, pavyzdžiui, marlės. Jos tikriausiai reikėjo vaiko vystyklams. O kam ji man? Ir vis tiek ją pavogiau. Tie žmonės turėjo medinę dėžę su rankena, panašią
į lagaminą. Paskubomis į ją visko prigrūdau: drobinę paklodę, puodą, marlinius vystyklus, dar kažką. Paėmiau ir
šiek tiek pinigų, žinojau, kur jie laikomi. Ir dingau, bet man
neužteko proto mauti kuo toliau.
Namas, kuriame gyveno tie žmonės, stovėjo Alytaus
pakrašty – Janonio gatvė, nr. 4. Alytus tuomet buvo nedidelis miestelis, išsidėstęs abiejose Nemuno pusėse. Tiltai
sugriauti, neatstatyti net praėjus aštuoneriems metams
po karo. Vandenyje riogsantys taurai ir akmenys trukdė
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plaukioti keltams. Žmones už nedidelį užmokestį perkeldavo irklinėmis valtimis, jos pradėdavo darbą anksti ryte ir
plaukiodavo pirmyn atgal iki vėlaus vakaro.
Po šios pirmos rimtos vagystės atsidūriau keblioje padėtyje: visą naktį šalau – buvo lapkričio vidurys – pakrantės
krūmuose, laukdama pirmos valties. O kai su savo medine
dėžute, pilna vogto šlamšto, buvau belipanti į valtį, atlėkė
vyras, tų daiktų savininkas. Jis šiurkščiai parbloškė mane
ant žemės, grasino ir nutempė į milicijos skyrių kitapus
upės.
Ten jis taip smogė kumščiu man į veidą, kad milicininkas atsistojo ir jį sudraudė:
– Čia nesimušama!
Tada kreipėsi į mane:
– Kodėl taip padarei?
Aš paaiškinau:
– Aš pas juos dirbau, jie man nieko nemokėjo ir mane
įžeidė. Todėl taip ir padariau.
Be užuolankų prisipažinau vogusi.
– Ar žinai, kad sėsi į cypę? – dar paklausė milicininkas.
O aš atsakiau:
– Taip, žinau.
Užtruko porą savaičių, kol atsidūriau teisme. Iš pradžių
milicininkai turėjo surašyti mano asmens duomenis, ilgai
ginčijomės, kiek man galėtų būti metų. Tvirtinau, kad gimiau 1937 metų spalio 6 dieną, o tardytojai vis kartojo:
– Iš kur žinai? Mūsų nuomone, tu dvejais metais vyresnė.
Tačiau aš atkakliai laikiausi savo. Atsiminiau tai – praėjus beveik dešimčiai metų po karo. Matyt, kažkas man dar
visai mažytei tvirtai įkalė tai į galvą. Galutinį žodį turėjo
tarti medicinos ekspertai. Teko pasikelti sijoną, gydytojas
taip pat apžiūrėjo mano krūtinę. Turėjau parodyti, kiek
kas užaugo. Ant gaktos turėjau vos penkis plaukus. Buvau

gana aukšta, bet labai liesa, vien kaulai ir oda, nors toje
šeimoje maisto man netrūko. Virdama kiaulėms bulves,
galėdavau valgyti jų iki soties, o virdama vaikui manų košę
su pienu, irgi galėdavau įsikrėsti dubenėlį.
Kadangi gydytojas patvirtino, jog negaliu būti aštuoniolikos metų, mano gimimo data galiausiai buvo užrašyta
teisingai – kaip ir faktas, kad esu vokietė, mat visi tai žinojo. O tuo metu lietuviškai jau kalbėjau beveik be akcento.
Tik vardas dokumentuose buvo neteisingas, pasivadinau
Maryte Klemaite. Marytė – kaip ta moteris, išgelbėjusi
mane prie geležinkelio, o Klemai buvo valstiečiai, pas kuriuos pastaruoju metu dažnai nakvodavau. Keista, bet jų
neprisimenu.
Kai reikėjo pasakyti pavardę, ilgokai dvejojau. Tariausi
esanti Oto, bet nelabai žinojau, ar tai mano tėvo vardas,
ar pavardė. Be to, pavardė Oto būtų nuskambėjusi keistai,
todėl verčiau pasirinkau lietuvišką – Klemaitė. Paskui ilgai
taip vadinausi.
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Beveik mėnesį sėdėjau kalėjimo kameroje. Teisme viskas
ėjosi labai greitai, teisėjas uždavė tik porą trumpų klausimų, į kuriuos taip pat trumpai atsakiau.
– Vogei?
– Vogiau.
– Kodėl vogei?
– Buvau įsiutusi ant tų žmonių, todėl ir vogiau.
Neturėjau nei namų, nei šeimos, nei liudytojų, nieko,
kas būtų galėjęs mane užtarti. Vienintelis liudytojas, davęs
parodymus, buvo vyras, kuris įgnybo man į užpakalį. 1953
metų gruodžio 15 dieną buvau nuteista pagal 1947 metų
birželio 4 dieną priimtą 1-ojo straipsnio 1-ąją dalį „Dėl
piliečių asmeninės nuosavybės apsaugos sustiprinimo“,
tačiau už vagystę man skyrė tik penkerius metus nelaisvės,

nes dar neturėjau aštuoniolikos. Ir dar – laimė, pavogiau
ne valstybinę nuosavybę. Gal todėl ir norėjo padaryti mane
vyresnę, kad galėtų skirti griežtesnę bausmę.
Iš pradžių patekau į pagrindinį kalėjimą Kaune. Ten
surinkdavo visus nuteistuosius, kuriuos vėliau išveždavo
į lagerius – nepilnamečius ir suaugusiuosius atskirai. Kalėjime laikydavo tol, kol surinkdavo tam tikrą skaičių – pilną
vagoną ar du. Mes, paaugliai, gulėjome ant dviaukščių
gultų ir kalbėjomės, kas už ką nuteistas ir kiek gavo. Viena
mergina buvo nužudžiusi savo močiutę, nes gviešėsi jos
pinigų. Ji buvo neką vyresnė už mane ir pasmaugė močiutę
lovoje su kojine ar kažkuo panašaus. Kita pavogė penkias
vištas ir pardavė turguje. Ji, kaip ir aš, buvo nuteista penkerius metus kalėti nepilnamečių kolonijoje.
Nors šiandien tai skamba keistai, tada net šiek tiek
džiaugiausi, kad pakliūsiu į nepilnamečių koloniją. Stojo
žiema, galvojau apie šaltį ir drėgmę, ir apie tai, kad neturiu
padorių drabužių. Kai mane suėmė, visi verkė, išskyrus
mane. Net įžūliai nusikvatojau, išgirdusi, kad pateksiu į
vaikų kalėjimą. Tiesa, ta laisvės atėmimo vieta nė nesivadino kalėjimu: rusiškai детская трудовая колония, pažodžiui – vaikų darbo kolonija. Pavadinimas žadėjo darbą,
bet kartu ir savotišką atokvėpį.
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III.
1953–1961.
GULAGE

Vaikų darbo kolonija Kinešmoje

I

š Kauno su kitomis merginomis keleiviniu traukiniu
buvome išvežtos į Kinešmą. Po Stalino mirties vagonai
su nuteistaisiais Sovietų Sąjungoje būdavo prikabinami
prie reisinių keleivinių traukinių. Langai, praėjimai ir visos
kupė buvo su grotomis. Šiuos specialiuosius vagonus saugojo ginkluoti kareiviai. Kinešmoje traukinys sustojo atskirame perone. Kelionė per Maskvą iki Kinešmos truko dvi
su puse paros.
Kinešma, įkurta tryliktame amžiuje, yra nedidelis miestelis prie Volgos, už keturių šimtų kilometrų į šiaurės rytus
nuo Maskvos. 90 000 gyventojų po šiai dienai gyvena iš
tekstilės pramonės, medienos apdirbimo ir chemijos pramonės. Šioms pramonės šakoms klestėti leidžia didelis
upinis uostas ir patogūs transporto keliai. Kaip ir lageris,
visas miestas išsidėstęs ant stataus Volgos kranto, pro kai
kuriuos langus buvo galima jį matyti. Ties Kinešma Volga,
motulė Volga, kaip ją vadina rusai, jau yra galinga upė, kur
kas platesnė už Nemuną, tekantį per Lietuvą.
Atkeliavus laukė įprastos procedūros: prie traukinio privažiavo „voronokai“ – kaliniams transportuoti pritaikyti
sunkvežimiai. Iš vagonų iš karto sėdome į automobilius.
Prie durų stovėjo tik pora kareivių, jie tepaklausdavo
pavardės, gimimo datos ir koks nuosprendis, tada sąraše
dėdavo paukščiuką. Visos merginos buvo sugrūstos į nedidelius vielinius narvus „voronokuose“. Tie narvai buvo
tokie maži ir ankšti, jog net mes, paauglės, turėjome tupėti
susigūžusios. Grotuoti langai taip aukštai, kad pro juos
nieko nepamatysi. „Voronokai“ nesustodami nuvažiavo į
vadinamąją zoną – keliomis eilėmis spygliuotos vielos apraizgytą, mūrine tvora su sargybos bokšteliais aptvertą ir
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piktų šunų saugomą vaikų pataisos lagerį. Tik ten, lagerio
kieme, atsivėrė „voronokų“ durys.
Nepilnamečių kolonijoje su paauglėmis buvo elgiamasi neblogai. Maitino tris sykius per dieną, kiekviena
mergina turėjo atskirą lovą su čiužiniu ir švaria patalyne. Kartą per dieną mus išvesdavo į kiemą pakvėpuoti grynu oru. Tada nesigailėjau, kad ten patekau,
priešingai, jaučiau palengvėjimą. Tuomet dar nesupratau, kokių pasekmių mano gyvenimui turės ankstyvas teistumas. Visa tai atėjo vėliau. O iš pradžių man
buvo visai gerai. Lageryje turėjau savo vietą ir buvau
pakankamai stipri, kad kumščiais prasiskinčiau kelią.
Kitoms merginoms iškart parodžiau: su manimi nepasimuši, sugebu apsiginti, niekas neatims mano „paikos“ –
maisto porcijos. Dėl maisto nuolat riejomės, jo gaudavome
per mažai, niekada kaip reikiant nepasisotindavome. Mane
visos gerbė, nors net nemokėjau rusiškai. Su metais mano
antrąja gimtąja kalba tapo lietuvių, vokiškai jau seniai nebuvo tekę kalbėti.
Sunku buvo tik su rūkalais, nes mes, paauglės, negaudavome machorkos ar panašių dalykų. Tabakas priklausė tik
suaugusiesiems. Užsigeidusi parūkyti – o užsigeisdavau
dažnai – turėdavau ieškoti nuorūkų arba kaulyti kolonijos
pareigūnų. Dažniausiai vyrai manęs pagailėdavo ir leisdavo užtraukti porą dūmų, retsykiais padovanodavo net
pusę cigaretės.
Netrukus ėmiau ilgėtis laisvės. Greitai suvokiau, jog tie
penkeri metai už spygliuotos vielos bus ilgi ir nuobodūs.
Laimė, buvo darbo siuvykloje, o svarbiausia – ten buvo
mokykla. Kiekvieną vakarą vyko pamokos. Visoms. Jas
privalėjo lankyti net ir tos, kurios nenorėjo. Bet aš uoliai
mokiausi ir pamažu išmokau rusiškai, pažinau rusiškas
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raides, juk lig tol buvau susidūrusi tik su lotyniškomis.
Rusų kalbą mums dėstė kaip visai mažiems vaikams, nes
daugelis merginų, net ir rusės, niekada nebuvo lankiusios
mokyklos. Kitos buvo baigusios vieną ar dvi klases, o gal
kartais ir keturias. Iš pradžių nauja kalba kėlė man didelių
keblumų, bet savaites ir mėnesius pratylėjusi ėmiau vis geriau kalbėti rusiškai – niekur nedingsi. Tik su merginomis
iš Lietuvos toliau šnekėjausi jų kalba. Su lietuvėmis sutariau itin gerai, mane, „Marytę“, jos laikė saviške.
Lageryje tik pareigūnai žinojo, kad mano dokumentuose
nurodyta tautybė – vokietė. Vaikams ir paaugliams apie tai
neprasitarė, kitaip tuoj po karo man būtų buvę riesta. Ypač
būtų kliuvę nuo „verchuškos“ – taip vadinosi aukščiausia
mažosios lagerio mafijos kasta, kuriai priklausė lemiamas
žodis. „Verchušką“ sudarė merginos, vyresnės už mane ir
jau ne kartą teistos. Jos engė kitas paaugles, vertė valyti išvietes, skalbti, siuvykloje atlikti už jas pusę dienos normos
ir atiduoti dalį iš namų gaunamų siuntinių.
Dar ir šiandien Rusijos kalėjimuose ir kolonijose, net
nepilnamečių, gyvuoja neoficiali kastų sistema. Ant aukščiausio laiptelio nepilnamečių kolonijoje stovi „borzai“ –
patys įžūliausi kaliniai, paskui eina „blatnieji“ – profesionalūs nusikaltėliai, „aktyvistai“ – bendradarbiaujantys su
administracija, tada „nuskriaustieji“ ir „neliečiamieji“. Prie
„nuskriaustųjų“ ir „neliečiamųjų“ priklausė merginos ar
moterys, kurios buvo išžagintos ir kalėjime toliau lytiškai
prievartaujamos. Mano lageryje merginos iš „verchuškos“ –
„borzos“ ir „blatnosios“ – jau buvo tikros nusikaltėlės ir
nepaprastai privilegijuotos. Jos vienintelės visada turėjo
rūkalų. O juk rūkyti nepilnamečių kolonijoje buvo griežtai
draudžiama.
Pareigūnai ir sargybiniai mus stebėjo, jie puikiai žinojo,
kas dedasi visuose gyvenamuosiuose ar darbo barakuose.
Net jei kokią merginą beveik mirtinai sumušdavo, jie į tai

žiūrėdavo pro pirštus. „Borzų“ ir „blatnųjų“ jiems reikėjo,
kad valdytų kalines. Užuot išsyk įsikišusi ir jas nubaudusi,
administracija naudojosi šia „savivalda“. Ir po šiai dienai
naudojasi visuose posovietiniuose kalėjimuose ir kareivinėse. Tas, kas vadovauja gaujai – žudikė ar prievartautojas,
tasai užima vadovaujančią padėtį ir neoficialioje kalėjimo
sistemoje. Tad Kinešmoje vyresnės merginos iš „verchuškos“ tapdavo brigadininkėmis arba barakų seniūnėmis.
Visada buvo dėl ko peštis. Problemų netrūko. Tos, kurios turėjo šeimą, gaudavo „peredačias“ – siuntinius iš
namų su maisto produktais arba drabužiais. Visos vilkėjome tik juodai ir rudai. Jei kuri mergaitė buvo silpnesnė
ir barake gyveno su daug stipresnėmis už save, ji neidavo
viena į kontorą atsiimti siuntinio. Žinojo, kad net iki barako
nenusineš, jau pakeliui iš jos viską atims. Tokia mergaitė
kreipdavosi į mane ir paprašydavo pagalbos. Atsirasdavo
dar kokia nors savanorė, trise pajėgdavome parnešti „peredačią“ į baraką. Mes taip pat ko nors gaudavome, bet ne
prievarta, o kaip padėką.
Kai nueidavau su tokiomis mergaitėmis į kontorą ir
laukdavau, kol atsiims siuntinį, imdavo artintis merginos, dirbančios „verchuškai“. Jas lengvai galėjai atpažinti
iš tatuiruočių. Tatuiruotės sovietiniuose lageriuose buvo
populiarios jau tada, šeštojo dešimtmečio pradžioje. Nepuldavome muštis visiems ant akių, tai vykdavo vėliau.
Mes su draugėmis dažniausiai gebėdavome dar valandėlę
pasaugoti „mūsų mergaitę“ ir spėdavome ramiai suvalgyti
už apsauginių paslaugas gautą bryzelį lašinių ar kriaukšlę
duonos. Viskas prasidėdavo tik „laisvalaikiu“, tą vienintelę dienos valandą tarp darbo ir pamokų, kai galėdavome
skirti laiko sau. Pliekdavomės už barakų. Muštynės kildavo, jei kokiai grupuotei iš siuntinio nieko netekdavo.
Merginai ant galvos užmesdavo antklodę, ir visos ją
spardydavo, daužydavo galva arba kumščiais. Vėliau,
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suaugusiųjų lageriuose, irgi buvo tas pats. Tik paaugliai
nebuvo tokie žiaurūs, mirtinai nesumušdavo.
Kai pro vartus arba sukamuosius vartelius patekdavai
į nepilnamečių koloniją, dešinėje pusėje buvo administracijos pastatas, medicinos punktas ir karceris. Į karcerį,
mažutę vienvietę kamerą, pakliūdavo nuteistosios, kurios
smarkiai nusikalto ir turėjo būti nubaustos. Už administracijos pastato buvo klubo pastatas ir mokykla. Į kairę nuo
vartų stovėjo siuvykla, o iš karto už jos – valgykla. Eidamas
toliau atsidurdavai prie dviaukščių gyvenamųjų barakų.
Dabar jau nebepasakysiu barakų skaičiaus, bet pirmasis
buvo skirtas „malalietkoms“, mažoms mergaitėms, maždaug dvylikametėms. Vyriausios buvo aštuoniolikmetės,
vyresnės keliaudavo į suaugusiųjų lagerius.
Mano lageryje kalėjo vien merginos. O štai sargybiniai
buvo daugiausia vyrai, kareiviai. Milžinišką lagerio teritoriją juosė aukšta tvora su spygliuota viela, iš trijų pusių
mūrinė, iš vienos – medinė. Naktimis ji visada apšviesta,
visuose kampuose – sargybos bokšteliai. Kinešmos nepilnamečių kolonijoje kalėjo apie du tūkstančius merginų.
Per tą laiką, kol ten buvau, nė viena nemėgino pabėgti. Tai
buvo beviltiška.
Rytais turėdavome išsirikiuoti į eilę на проверку – patikrinimui, mus suskaičiuodavo, ar visos esame. Taip pat
pranešdavo, kas ypatingo numatoma tą dieną. Paskui
rytinė mankšta pagal karišką muziką. Tada pusvalandis
nusiprausti ir nubėgti į išvietę barako gale. Prausykla buvo
didelė, su ilga praustuve, primenančia lovį. Į jį pripildavo
vandens. Net dantis valydavomės. Tačiau ne su pasta, o
su kažkokiais milteliais. Šepetėlių neturėjome, dantis valėmės pirštais. Tada greitai išsiskalauji burną ir žygiuoji

pusryčiauti. Žygiuodavome išsirikiavusios, kiekviena turėjo savo vietą. Nors nepriklausiau prie vyresniųjų, visada žygiuodavau priekyje su išstypusiomis merginomis,
pãskui mane žengė mažesnės. Pačios mažiausios privalėjo
žygiuoti kolonos gale.
Pusryčiai kasryt būdavo tokie patys: košė, stiklinė arbatos ir riekė duonos. Lagerio pareigūnės, moterys, prižiūrinčios tvarką valgykloje, visada vilkėjo uniformą, tad viskas
vyko kaip kareivinėse. Amžinai reikėjo skubėti, nes staiga
pasigirsdavo komandos: „Приготовиться! Pasiruošti!“,
„Кончили! Baigti!“, „Подъëм! Keltis!“, „Строиться! Rikiuotis!“ Rikiuotis ir žygiuoti į darbą, į milžinišką siuvimo
salę. „Marš, marš!“ – skambėjo be paliovos; kartais dainuodavome, kartais ne; paskui valandos pietų pertrauka.
Ir visą laiką „Строиться!“, visą laiką rikiuotis. Tada vėl į
darbą, ir pagaliau valanda poilsio, retais atvejais – dvi.
Dirbti kalinės privalėjo tik nuo tam tikro amžiaus, Kinešmoje – nuo šešiolikos. Taigi privalėjau dirbti ir galėjau
darbuotis siuvykloje. Tai buvo didžiulė halė. Kad nieko
nepavogtume, prieš darbą turėdavome išsirengti nuogutėlės, o paskui kitoje patalpoje apsivilkti darbo drabužiais.
Tik tada eidavome į halę. Ten ant nedidelių staliukų stovėjo siuvimo mašinos. Ant kitų, ant didelių stalų siuvinius
sukirpdavo. Siuvome sunkius, vata pamuštus drabužius,
striukes ir kelnes suaugusiesiems, ko gero, kitų lagerių
kaliniams. Aš ir mano draugės vilkėjome lygiai tokiais
pačiais vata pamuštais drabužiais. Atrodėme kaip berniukai – trumpai kirptais plaukais, su smarkiai per dideliais
veltiniais, kelnėmis ir „fufaikomis“ – vatinukėmis. Taip
apsirengusios net atšiauriausią žiemą retai šalome per rikiuotę kalėjimo kieme. O štai gyvenamuosiuose barakuose
dažniausiai būdavo labai karšta, sėdėdavome vienais apatiniais, nes kitų drabužių neturėjome.
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Barakai buvo kūrenami malkomis. Tais laikais centrinio
šildymo dar nebuvo, tik patalpos viduryje stovėjo didžiulė
krosnis; už jos kūrenimą buvo atsakingos kelios merginos.
Dažniausiai brigadininkės arba jų padėjėjos. Taigi nuo
mūsų pačių priklausė, ar šalsime, nes norint šiltai praleisti
speiguotą žiemos naktį reikėjo iš vakaro atsinešti pakankamai malkų.
Mokykloje ir darbe stengiausi iš paskutiniųjų, todėl
mane vis rodė kitoms kaip pavyzdį. Visada įvykdydavau
normą, tad Klemaitės pavardė nuolat puikavosi garbės
lentos viršuje. Prie pavardės būdavo parašomi normos
įvykdymo procentai. Niekada nesu padariusi mažiau kaip
šimto procentų normos. Už itin gerą darbą jokių premijų
negaudavome, keista, bet jausdavomės pagerbtos, regėdamos savo vardą garbės lentos viršuje.
Siūti išmokau per kelias dienas. Dirbau greitai ir gerai. O
kadangi sugebėjau kumščiais apsiginti nuo „verchuškos“,
niekada nedirbau už kitas merginas. Nesileidau engiama,
bet ir pati neengiau kitų. Kartais padėdavau, bet tik sava
valia, jei matydavau, kad kokia nors bičiulė nepajėgia
įvykdyti normos. Siuvant vata pamuštus drabužius reikia
paimti dvigubą medžiagą ir greitai ir tolygiai įkišti tarp jos
vatą. Man tai tikrai puikiai sekėsi. Visos sėdėdavome prie
didžiulio ilgo stalo, aplinkui visur stovėjo dėžės, į kurias
mesdavome gatavus siuvinius. Jei kokiai merginai darbas
eidavosi per daug lėtai, baigusi savo normą jai patalkindavau.
Du kartus per mėnesį per rytinę rikiuotę paskelbdavo:
– Šiandien atvyksta kino mechanikas.
Kino mechanikas atvykdavo iš Maskvos. Jis važinėjo
po šalį su projektoriumi ir senais sovietiniais filmais. Išvakarėse didžiosios susirinkimų salės priekyje būdavo

ištempiama milžiniška balta drobė, prieš ją mechanikas
pasistatydavo savo burzgiantį aparatą. Kino diena visoms
merginoms būdavo tikra šventė. Aš kaip gyva nebuvau
mačiusi jokio filmo. Kai užgesdavo šviesa ir prasidėdavo
filmas, visos sėdėdavome tyliai kaip pelės po šluota. Iš pradžių visada rodydavo kino žurnalą – trumpus reportažus
iš visos Sovietų Sąjungos, o kartais ir iš užsienio. O paskui
prasidėdavo vaidybinis filmas: „Volga, Volga“, „Pavasaris“, „Cirkas“. Tai buvo linksmi filmai su daug muzikos.
Vakarais barake mokydavomės dainų iš filmų. Kiekviena būdavo įsidėmėjusi vieną kitą žodį, vieną kitą eilutę,
kai ką iki šiol prisimenu. Retsykiais rodydavo filmus
apie karą ir apie Staliną. Dažniausiai vaidindavo tas pats
aktorius, jis atrodė lygiai taip kaip Stalinas Lietuvoje matytuose portretuose. Ir vėliau, Puksoozere, mums taip pat
rodydavo filmus. Visada sunerimdavau, žiūrėdama filmus
apie karą. Vokiečiai ten visada buvo vaizduojami labai
blogi. Siaubingai bijojau, kad kas nors nesužinotų, jog aš –
vokietė, o mano tėvas dalyvavo kare. Ypač atsargi būdavau
gegužės 9-ąją – tą dieną, kai rusai švenčia Sovietų Sąjungos
pergalę prieš hitlerinę Vokietiją. Švenčia su didžiuliais
paradais, begale kalbų ir demonstracijų. O man buvo visai
vis vien.
Mokykloje, kurią kiekvieną vakarą lankiau, rusų kalbos
mokytis pradėjome nuo m, a, m, a – mama. Buvo juokinga,
bet šalia manęs sėdinčios merginos – lietuvės, estės ir
latvės – rusiškai beveik nemokėjo, kaip ir aš. Kurios rusiškai kalbėjo laisvai, ėjo į kitas klases. Kartojau: „mama,
mama, papa“ ir man buvo smagu.
Mūsų mokytoja buvo vardu Ana Ivanovna. Vardo
nepamiršau iki šiol. Ana Ivanovna buvo labai miela
moteris. Mums tada ji atrodė tikra senučiukė. Turėjo
ilgas ir storas kasas, kurias nešiojo sudėtas vainiku, kaip
dabar nešioja ukrainiečių politikė Julija Tymošenko. Tačiau
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pasakojama apie motiną ir dukrą, gyvenančias be tėvo. Per
dukros gimtadienį motina jai sako: „Gavome siuntinį, siuntinį iš tavo tėvo, jis atsiuntė tau megztinį.“ Vėliau dukra iš
kaimynės sužino, kad motina per naktis mezgė, norėdama
jai per gimtadienį padovanoti megztinį, neva tėvo atsiųstą,
taigi ypatingą.
Labai mėgau tą dainą. Tais laikais turėjau gražų balsą,
bent jau tinkamą dainuoti dainas nepilnamečių kolonijoje.
Kai kurios mergaitės nenorėdavo dainuoti, tik žiopčiodavo. O man buvo smagu. Žinoma, iš pradžių reikėdavo
išmokti rusiškų dainų žodžius. Kadangi turėjau gerą atmintį, keblumų nekildavo. Porą kartų paklausydavau ir
įsimindavau.
Du kartus per savaitę vakarais eidavome į klubą. Scenoje vaidindavome ir dainuodavome. Tada irgi reikėdavo
mokytis tekstų. „Мне хорошо, man gera“, – traukdavome
choru. Per dainas ir vaidinimus visos netrukus ėmėme suprasti rusiškai.

nebeprisimenu jos veido. Tik geras mėlynas akis ir tą gražių plaukų vainiką, visada atrodantį nepriekaištingai. Ana
Ivanovna buvo smulki ir nedidukė. Ji buvo puiki mokytoja,
laisvai samdoma. Jai užteko su mumis kantrybės, juk buvome jau sumitusios merginos. Labai mėgome ir gerbėme
savo mokytoją, niekada neerzinome Anos Ivanovnos,
juoba niekada neužpuolėme.
Kad galvose neprisiveistų utėlių, plaukus kirpome visai
trumpai. Kartą per savaitę visas merginas suvesdavo į milžinišką žydromis ir žalsvomis plytelėmis išklotą patalpą,
kur ant medinių suolų stovėdavo dideli skardiniai dubenys, vadinami balėjomis. Prieš pradedant praustis pas mus
ateidavo ponia baltu chalatu, tikriausiai medicinos sesuo
arba gydytoja. Patalpa ryškiai apšviesta, visos turėdavome
pasilenkti, ir mus apžiūrėdavo, ar neturime utėlių. Bet utėlių aptikdavo labai retai. Nebuvo nei blakių, nei tarakonų,
nei kitų parazitų. Lagerio vadovybė pedantiškai griežtai
žiūrėjo švaros. Tvarką barakuose turėjome palaikyti pačios, kasryt šluodavome, o paskui keturpėsčios plaudavome grindis šlapiu skuduru, kol lentos imdavo blizgėti.
Patalynę keisdavo kas dešimt dienų. Reikėdavo greitai
viską nuvilkti, tada ateidavo laisvai samdomos moterys ir
kiekvienai padėdavo po paklodę, pagalvės užvalkaliuką
ir rankšluostį. Muilo gaudavome tik vedamos maudytis.
Išsimaudžiusios turėdavome grąžinti.
Visur žygiuodavome kolonomis. „Раз, два, раз, два,
kairę, dešinę, kairę, dešinę...“ Į tualetą, maudytis, į darbą,
į valgyklą, į kiemą – amžinai „раз, два, раз, два“. Tikra
nesąmonė, juk mes – ne kareiviai, bet man tai visai patiko.
Dainuodavome. Pavyzdžiui, „Per kalnus, per stepes“. Deja,
dažniausiai traukdavome kvailas dainas, dainuotas per
karą ir po revoliucijos.
Vis dėlto kartais dainuodavome ir ką nors gražaus. Prisimenu vieną labai liūdną dainą – tai nėra kalinių daina. Joje

Lageryje pirmą kartą po daugelio metų vėl gyvenau
tvarkingą gyvenimą. Ir kartais turėdavau laiko prisiminti
savo vaikystę Vėlau. Per mūsų trumpas laisvalaikio valandas arba gulėdamos ant gultų dauguma merginų kalbėdavo apie namus. Merginų buvo ir iš miesto, ir iš kaimo,
ir aš visada su susidomėjimu klausydavausi. Vis dėlto
būdavo skaudu, kai kitos pasakodavo apie motinas, apie
brolius ir seseris, kokie gražūs buvo jų namai ir kokias
dainavo dainas. Man diegdavo širdį. Jaučiausi gyvenimo
nuskriausta, nes neturėjau tikros vaikystės, apskritai nieko,
apie ką galėčiau papasakoti.
Vakarais, po „otbojaus“ – signalo gulti, kai degdavo tik
kontrolinė lemputė, dažnai prisimindavau savo brolį ir
seserį. Tačiau žinojau, kad negaliu nieko padaryti, negaliu
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„Teta Juzė“ – Juzefa ir Kazimieras Linkevičiai penktojo dešimtmečio pradžioje.
Lyzabetės tėvai (kairėje) Marta ir Albertas Otai, 1935. Kristelė (dešinėje),
labai panaši į Lyzabetę, mirė nuo išsekimo 1948 m., būdama šešiolikos.
Šioje 1947 m. darytoje nuotraukoje jos veidas ištinęs nuo bado.

Lyzabetė Frydlande
(Romuvoje), Rytų
Prūsijoje, 1940.

Pietų pertrauka prie plytinės Kalvarijoje, 1961. Lyzabetė (viduryje) su
dviem bendradarbėmis, taip pat buvusiomis kalinėmis.

