
Vienos fotografijos istorija.  
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     Mūsų gimtoji Lietuva tokia maţa... Gaublyje jos gali tekti ieškoti net keletą, o kai kam 

(nelabai draugaujančiam su geografija) gal net ir keliolika minučių. Ji tarsi pasislėpusi neįţengiamų 

miškų tankmėje, aukštoje laukų ir pievų ţolėje... Bet yra kai kas, ko nepaslėptų net pačios storiausios 

betono sienos – tai didinga ir skaudi mūsų Tėvynės praeitis. 

Fotografija, kurią jūs matote, byloja apie šią skaudţią mūsų krašto istoriją ir jos ţmonių 

likimus. Fotografija daryta 1955 – ųjų metų sausio pirmą dieną. Joje, pirmoje eilėje iš dešinės, 

susidėjęs rankas priekyje, stovi mano Senelis Petras Murmokas. Sausio pirmoji – šventinė Naujųjų 

metų diena, tačiau nepanašu, kad ţmonių veidai, jų rūbai apie tai bylotų. Kyla klausimas kodėl? 

Manau, kad atsakymą jau turite visi – fotografuota ne Lietuvoje, o tolimajame Sibire. Apie jį, tą 

tolimą niūrų kraštą ir, ţinoma, apie savo Senelį, apie istoriją, susijusią su šia fotografija, aš jums ir 

noriu papasakoti. O viskas buvo taip... 

Prieš keletą metų, vartant seną močiutės fotografijų albumą, mano akys stabtelėjo ties vyriškiu, 

apsuptu daugybės ţmonių. ,,Betgi aš šį veidą paţįstu!“ – buvo pirmoji mintis, tąkart šovusi į galvą. 

Taip, nekyla jokių abejonių - tai mano senelis! Nuskubu pas jį patį jau su daugybe klausimų ir apie 

tai, kas tie ţmonės, be jo paties šioje fotografijoje įamţinti, ir apie tai, kada, kokiomis aplinkybėmis  

ir kieno ši akimirka sustabdyta? Kaip gerai, kad galiu apie viską, kas man rūpi, klausti ne ko kito, o 

jo paties – Senelio. Kokia laimė, kad aš Tave turiu, Seneli!  

     Išgirstu tai, kas mane ir nustebina, o gal kiek ir uţgauna... Mano Senelis buvo ištremtas į 

Sibirą? Į Sibiro platybes netoli krištolinio Baikalo eţero? Tiesą sakant, mane tai nustebina... Kodėl 

apie tai aš nieko neţinau? Kodėl apie tai anksčiau man niekas nieko nepasakojo? Juk mes su Seneliu 

labai artimi... Kai buvau maţa, jis man pindavo kasas, pirkdavo  viską, ko tik uţsigeisdavau, sekdavo 



ilgiausias pasakas, kol uţmigdavau... Taigi... kodėl?.. Gal apie Sibirą jis man nepasakojo, nes šie 

prisiminimai per daug skaudūs? O gal Seneliui atrodė, kad mums, gyvenantiems jau kitame amţiuje, 

tai nelabai berūpi? Vis dėlto (aišku, padrąsinta močiutės) prašau Senelio, kad papasakotų viską, 

viską iki smulkmenų, ką jis atsimena apie tą šaltą, niūrų kraštą -  tolimąjį Sibirą. Senelis nusišypso ir 

ima pasakoti savo gyvenimo istoriją... 

Mano Senelis Petras kilo iš Panevėţio rajono, iš pasiturinčios ūkininkų šeimos. Nors jau buvo 

Sovietų sąjungos okupuoti, gyveno, dirbo ţemę ir, anot Senelio,  didesnio vargo nematė. Gyveno 

įprastai: anksti kėlė, sunkiai dirbo, bičiuliavosi su kaimynais. Senelis prisimena, kaip skaniai 

gamindavo jo mama (skaniau, sakė, niekur ir niekada nėra valgęs), kaip megzdavo visai šeimai. 

Tėtis – šeimos galva – triūsė laukuose, o trys vaikai, tarp jų ir mano Senelis,  padėdavo nudirbti 

svarbiausius ūkio ir buities darbus. Dirbo visi nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, dirbo sunkiai, bet 

dţiaugėsi, kad sveiki, kad netrūksta duonos kasdieninės. Bet vieną dieną jų gyvenimas pasikeitė 

neuţmirštamai. Griuvo viskas, kas buvo kurta, statyta daug metų... 

,,Buvo apsiniaukusi, rūko šydu apsigaubusi diena. Mama su vaikais ( tarp jų, ţinoma buvau ir 

aš) triūsė ir namie, ir kieme. Tėvas buvo  išėjęs į arklių ganyklas, o po kiek laiko ir  mama išsiruošė 

skalbti. Įprastas rytas, tiesa? Bet po kelių akimirkų iš lauko parbėgo išsigandusi, išblyškusi mama. 

Nors mums, vaikams, sakė, kad viskas gerai, veidas išdavė viską. Mes dar nesupratome, kas darosi, 

bet jautėme, jog nutiko kaţkas baisaus, negrįţtamo“, - pasakoja senelis.  Greitai parėjo ir tėtis, kuris 

kitaip nei mama atrodė ramesnis nei medţio lapas nepučiant vėjui, bet vos tik pribėgus mamai ir 

kaţką sušnibţdėjus, vaikai, anot Senelio,  matė, kaip jo veidas apsiniaukė. Apkabindamas mamą 

Senelio tėtis  teištarė: „ Nusiramink...Viskas bus gerai.“ 

„Ar čia Murmokų šeima? Turite dešimt minučių susikrauti daiktus“, - gūdų vidurnaktį pasakė 

piktas balsas uţ durų. Tėvai iškart suprato, kas nutiko – juos veţa į tą pačią baisią, šaltą, svetimą 

ţemę, į kurią, kaip Senelis pasakojo, iš jų kaimo jau buvo veţami ţmonės niūriais spaudos draudimo 

laikais. ,,Nėr ką daryti. Visi vos spėjome  susikrauti būtiniausius daiktus ir susodintus į sunkveţimį 

mus išveţė į stotį. Aišku, prieš kelionę iš mūsų atėmė maistą ir daiktus, kurie enkavedistams, matyt, 

labiausiai patiko. Vos įlipę į traukinį supratome, kas tai, kas mūsų laukia, baisiau, nei galėjome 

įsivaizduoti... Tai, ką jau  pamatėme  čia, vagone, blogiau, negu galėjome galvoti... Taip prasidėjo 

mūsų baisioji kelionė į niekur...“- pasakoja Senelis. 

„Buvo sunku, sunkiau nei sunku,“ - porina jis toliau. Štai kas liko iš jų puikaus gyvenimo: trys 

dienos bado, dvi dienos valgant vien ţolę, uţpiltą vandeniu, išmatų smarvė, dusulys ir pats 

baisiausias dalykas – neţinomybė. Sąlygos buvo baisesnės nei gyvulių, veţamų į skerdyklą, nebuvo 

net kur atsisėsti. Buvo skaudu matyti tuos sergančius ţmones, verkiančius vaikus ir visai senučiukus 

ţmones“,- sunkiai ţodţius dėlioja mano Senelis. 



,,Kai mus išleido iš traukinio, pajutau laisvę, gryną orą, miško ramybę. Deja, dţiaugsmas truko 

neilgai... Maţdaug po valandos mus vėl sugrūdo į traukinį. Laukė dar dvi dienos kelionės, jei tas 

kančias galima pavadinti kelione. Galutinėje stotelėje, uţ poros kilometrų nuo Baikalo, visus išleido 

iš vagonų. Mums net nespėjus mirktelėti, traukinys truktelėjo ir lėtai pajudėjo į priekį. Viskas atrodė 

taip sunku, baisu, nepakeliama! Nebuvo maisto, pastogės – nebuvo nieko... Pirmieji namai – lūšnos, 

panašios į palapines iš šakų, lapų, ţolės bei samanų,“ - pasakoja Senelis. ,,Valgėme visokius augalus, 

uogas, atsigerti ėjome prie Baikalo“. Anot Senelio, maţdaug uţ pusės kilometro nuo jų 

„gyvenvietės“ buvo kelios vietinių trobelės. Nors atveţtieji ţmonės nemokėjo rusiškai, kaţkaip 

susikalbėjo. Kai tai gyvybiškai svarbu, susišnekėti galima ne tik ţodţiais! Vietiniai davė įrankius ir 

net šiek tiek sėklų pirmajai pradţiai. Taip viskas ir  prasidėjo. 

,,Išsikasėme šulinį, auginome viską, ką galima valgyti. Vaikai rinko uogas, grybus. Vyrai kirto 

mišką. Iškirtę tam tikrą plotą, turėjome kraustytis toliau. Gyvenimas po truputį grįţo į vėţias“ – 

pasakoja senelis. ,,Sunkiau buvo susirgus: neturėjome vaistų, o gyvačių vasarą aplink knibţdėte 

knibţdėjo. Bet tai ne svarbiausia. Ţodţiu, bėgant laikui gyvenimas Sibire jau ėmė panašėti į 

gyvenimą Lietuvoje. Mes net kitiems čia atveţtiems lietuviams skolindavome arba dovanodavome 

įrankius (jų vis daugiau gaudavome iš aplinkinių kaimų, kuriuose dirbdavome),“ - pasakoja Senelis. 

O ir ţmonės, su kuriais kartu atvaţiavo į Sibirą, Senelio šeimai tapo labai artimi. „Jie man kaip 

šeima numeris du“, - sako jis.  

„Iš medţio gamindavomės ţaislus, rogutes, pačiūţas. Turbūt Sibire ir kilo mano pomėgis 

droţinėti“, -  šypsosi Senelis.  

Ir štai vieną dieną atėjo ţinia: „Visi, kurie buvo ištremti nesulaukę šešiolikos metų amţiaus, 

gali grįţti į Lietuvą“. Nors mano Seneliui buvo gaila palikti artimuosius, jis beveik nedvejodamas 

kartu su dar vienu vaikinu ir mergina nusprendė palikti jau beveik tėvyne tapusį Sibirą. Kitą dieną jie 

trise traukiniu išvaţiavo į Lietuvą. 

„Kelionė neprailgo. Ji buvo tarsi nepaprasto groţio pasaka lyginant su tuo siaubu prieš daugelį 

metų, kai traukinys veţė iš Lietuvos... Taip norėjosi vėl išvysti  gimtinę, kad ir kaip ji būtų 

pasikeitusi. Mūsų trijulė kelionėje tylėjo kaip pelės po šluota. Nė pats negaliu pasakyti, kodėl. Gal 

todėl, kad visi galvojome apie tolesnį gyvenimą? Nors aš jau ţinojau viską: kur gyvensiu, pas ką ir 

net svajojau, kaip. Geleţinkelio stoty, šventai tikėjau, pasitiks dėdė, pas jį ir gyvensiu. Tikėjau, kad 

jau  po kelerių metų į Lietuvą grįš mano tėvai ir broliai,“ - atvirauja Senelis. ,,Viskas vėliau ir buvo 

taip, kaip maniau – nė  menkiausio nukrypimo,- pasakoja mano Senelis,- bet tą akimirką riedant 

traukinio vagone  svarbiausia buvo tai, kad visai netrukus būsiu Tėvynėje – Lietuvoje“.   

Dabar, praėjus daugeliui metų, anuomet man papasakotą istoriją Senelis bando rašalu perkelti 

ant balto popieriaus, rišdamas lapą po lapo. Jis rašo atsiminimų  knygą. Papasakojau jums tik 

trupinėlį skaudţios Senelio gyvenimo istorijos, nes, norint ją visą papasakoti, prireiktų kelių 



savaičių, o gal ir mėnesių. Ir ar aš tai gebėčiau?.. Ar įmanoma papasakoti, išguldyti tai, dėl ko ir 

šiandien tebeskauda širdį, išgirdus ţodį Sibiras? 

Didţiuojuosi Tavimi, Seneli. Tu man  tikras pavyzdys, kaip galima nepalūţti ir išsaugoti tai, 

kas svarbiausia – meilę Tėvynei, savo ţemei, artmui savo... 
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