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Nežinomo autoriaus 1952 metais tremtyje darytoje nuotraukoje matome ant žemės tupintį berniuką – 

mano senelį Petrą Ežerskį, virš jo sėdinčius senelio tėvus Petrą ir Kotryną Ežerskius, kurie apsikabinę 

dukrą- senelio seserį Jadvygą. Tai – viena džiugiausių Ežerskių tremties nuotraukų. Tądien buvo  užfiksuota 

šeimos džiugaus susitikimo su į Sibirą atvykusia nepilnamete Jadvyga, kuriai 15 metų,  akimirka. Jadvyga 

Ežerskytė  pati atvyko pas tėvus po trejų išsiskyrimo metų. Jadvygos sutikime  dalyvauja senelio brolis 

Stasys/ stovi trečias iš dešinės/, pusbrolis Teodoras Ežerskis/ stovi ketvirtas iš kairės/, senelio tėvo brolis 

Teodoras/ sėdi trečias iš kairės/  bei to paties gyvenamojo būsto/ kitaip barako/ kaimynai. Senelio Petro 

prisiminimais, į Sibirą buvo ištremta daug gabių, mokytų jaunuolių, dalis jų stovi besišypsantys 

nuotraukoje, vardų, pavardžių neprisimena. Įdomiausia, kad vaikinas, sėdintis su armonika  senelio mamos  

Kotrynos  kairėje pusėje, yra būsimasis Jadvygos vyras Petras Zoris, o dešinėje už sėdinčio  senelio tėvo yra 

Petro. Zorio brolis Jonas. 

Mano seneliui, Petrui Ežerskiui, buvo šešeri metai, kai jis su tėvais Kotryna ir Petru Ežerskiais bei 

vyresniuoju broliu Stasiu 1949 metais kovo mėnesį buvo ištremti į Sibiro platybes. Ežerskių šeima 

pasižymėjo darbštumu. Telšių raj. Drobūkščių kaime turėjo nemažą ūkį, 12 hektarų žemės, todėl sovietų 

okupantų buvo įvardinti stambiais ūkininkais - “ buožėmis”. Senelis pasakojo, kad šeimai buvo duotos vos 

kelios valandos susidėti būtinus daiktus ir skubos tvarka palikti namus. Jo sesuo, Jadvyga Ežerskytė, kuriai 

buvo dvylika metų, svečiavosi pas močiutę, todėl mergaitė liko atskirta nuo šeimos. Iš Telšių senelio šeima 

gyvuliniais vagonais su kitais tautiečiais buvo ištremti į tolimąjį Krasnojarsko kraštą, Kozulskij rajoną, kur 

gyveno apie pusę metų. Senelis pasakojo, kad šeima kentė prastas gyvenimo sąlygas, dažnai badavo. Vėliau 



pervežti į Krasnojarską ir baržomis plukdyti Jenisiejaus ir Angaros upėmis. Senelio pasakojimu, žmonės 

galvojo, kad juos veža skandinti, todėl  meldėsi. 

Senelio vaikystė ir jaunystė prabėgo Razdolinsko kaime, Udereisko rajone, Krasnojarsko krašte, kur 

šeima buvo apgyvendinta viename iš barakų. Senelio tėvas buvo nagingas žmogus: vėlė veltinius, kuriuos 

parduodavo vietiniams, vėliau dirbo geležinkelio stotyje. Brolis Stasys įsidarbino traktoristu.    

Mano senelis su kitais tremtinių vaikais lankė rusų mokyklą. Pasakojo, kad vietiniai kurį laiką 

tremtinius vadino „fašistais“, bet pamatę, kad tai tokie patys žmonės, susidraugavo. Dažnas stebėjosi 

lietuvių darbštumu, mat Sibiro žemė buvo labai derlinga, todėl žmonės sodino bulves, vertėsi žemdirbyste. 

Senelis, būdamas vaiku, eidavo uogauti, žvejoti. Laimikį parduodavo, o gautus pinigus atiduodavo mamai, 

kuri rūpinosi namais. Būdamas 14 metų senelis išvyko į ekspediciją ieškoti urano. Pasakojo, kad 

ekspedicijos metu ne kartą jo gyvybei grėsė pavojus, mat Sibiro platybėse susidurdavo  su plėšriais 

žvėrimis.  Senelio prisiminimais, šeima visada švęsdavo lietuviškas Kalėdas bei Velykas. 

 Senelis pasakojo, jog nuotraukoje įamžintas Petras Zoris, kuriam šiandien yra 81 metai ir kuris 

šiandien gyvena Klaipėdoje, labai siekė draugystės su Jadvyga, bet tėvas Petras kontroliavo nepilnametę 

dukterį, todėl įsimylėję jaunuoliai slapstėsi, atvirai nedemonstravo savo jausmų. Senelio sesuo ištekėjo 18-

os metų. Vestuvės buvusios kuklios. Senelio prisiminimais, Jadvygos santuoka buvo įregistruota rajono 

apylinkės taryboje. Kadangi šeima buvo religinga, tai vienas iš tremtinių, iki išvežimo į Sibirą dirbęs 

bažnyčioje vargonininku, atliko bažnytines apeigas ir taip įtvirtino bažnytinę santuoką.  Žinau, kad senelio 

tėvai, jo vyresnysis brolis  labai ilgėjosi Lietuvos, niekada neprarado vilties grįžti į Tėvynę, todėl mirus 

diktatoriui Stalinui, šeima, gavusi leidimą, 1958 metais  grįžo iš tremties. Seneliui tuo metu buvo šešiolika 

metų.  

Nors praėjo daug metų, senelio prisiminimuose neužmirštas gyvenimo etapas gūdžiose Sibiro 

platybėse. 

 P.S. Kai užrašiau šį pasakojimą, mūsų šeimą pasiekė žinia apie Jadvygos Ežerskytės – Zorienės mirtį. 

Tremtyje gimusi meilė armonikieriui Petrui degė visą gyvenimą... 
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