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Tymczasem we czwórkę ogrzewałyśmy się wzajemnie, okręcałyśmy jedna 

drugą ręcznikami, słuchałyśmy zarysu historii Litwy, czasami zaś wygłupiały-
śmy się i bawiłyśmy. Pewnego wieczora pojawiła się nadzorczyni:

– Kobiety, do łaźni!
Zaprowadziła nas, dopilnowała, aż się rozbierzemy, zręcznie „nie zauwa-

żyła” wszystkich naszych niedozwolonych ociepleń, po czym cicho powie-
działa:

– Słyszałyście? Andropow umarł!
Zamknęła drzwi, szczękając zamkiem. Ależ nas napadło! Pani Jadwiga 

puściła się w tany, pryskałyśmy się wodą, każda cieszyła się z tego wydarzenia 
po swojemu. Teraz, kiedy przypominam sobie tamten wieczór, nie znajduję 
w naszej radości, podobnie jak wówczas, niczego nagannego. Andropow, który 
wcześniej stał na czele radzieckiego KGB, który osobiście kierował pacyfikacją 
Węgier w 1956 roku, a potem dorwał się do najwyższej władzy w państwie 
– był bez wątpienia najbardziej ponurą postacią po Stalinie. Obławy w skle-
pach i w kinoteatrach, wzmożone aresztowania i rozjuszeni, jak spuszczeni 
z  łańcucha kagebowcy – wszystko to nazywano „andropowszczyzną”, która 
właśnie się skończyła!  Andropowem niechaj zajmie się teraz Bóg, bo ludziom 
już wystarczająco dał się we znaki. Nie będzie pił dłużej niczyjej krwi: czy to 
węgierskiej, rosyjskiej czy litewskiej. Nie żywiłyśmy bynajmniej iluzji co do 
przyszłego, nieznanego nam jeszcze pierwszego w państwie, bo kiedy ogłoszą 
narodowi, kto to jest, ten także będzie starym komunistą, a nie bezgrzesznym 
niemowlakiem. Jednak kimkolwiek byłby, drugiego takiego egzemplarza jak 
Andropow po prostu nie znajdą. Wątpliwe, żeby ktoś z naszego kremlowskiego 
„domu starców” wykazał się aż tak rozbuchaną inicjatywą. Kiedy oblewałyśmy 
się wodą z szaflików i przytaczałyśmy na wyścigi anegdoty o Andropowie – 
była ich cała seria – do naszej zony jechała etapem Estonka Lagle Parek, ostat-
nia z  „andropowowskiego zaciągu”. Tamtego wieczoru obudziło ją zgodne 
„hura” całego „stołypina”.

Więźniowie kołysali z  zachwytu wagonem, konwojenci szczerzyli zęby 
(dla nich śmierć Andropowa także nie była żadną stratą), a wszyscy dopytywali 
się Lagle:

– Jesteś polityczna, powinnaś wiedzieć, kto następny!
Lagle, rzecz jasna, nie wiedziała, kto następny. Jak mogła zgadnąć, 

kogo wyrzuci na powierzchnię niewidoczna, ale zaciekła walka na łokcie 
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kremlowskich „wodzów”? Możliwe, że do ostatniego momentu oni sami także 
tego nie wiedzieli. A już następnego dnia w kolejkach, w przepełnionych auto-
busach, w komunalnych norach zaczęła kursować nowa anegdota:

„W lutym 1984 roku, po długiej i wyczerpującej chorobie, nie odzyskując 
przytomności, w wieku 71 lat na czele państwa radzieckiego stanął Konstantin 
Ustinowicz Czernienko”.

Po powrocie z karceru Tania i ja także dołączyłyśmy do głodówki w obro-
nie pani Jadwigi. Nie wiem, czy podziałały nasze protesty, czy też administracja 
chciała zmniejszyć liczbę strajkujących, w każdym razie w lutym komisja lekar-
ska uznała panie Jadwigę i Lidę za inwalidki drugiej grupy, a Nataszę – trzeciej. 
Faktycznie oznaczało to, że obydwie nasze panie nie mają już obowiązku pra-
cować – obóz nie mógł zapewnić pracy dla inwalidów drugiej grupy, więc Wa-
silij Pietrowicz wykreślił je triumfalnie ze swojej listy. Odetchnęłyśmy z ulgą, 
bo teraz chociaż najstarszych nie będą ciągali po karcerach za strajk.  Nataszy 
zaś po zakończeniu strajku będzie mimo wszystko łatwiej z obniżoną normą.

Przyjechała Lagle, wesoła jasnowłosa kobieta z wyrokiem sześć plus pięć. 
Wraz z przyjaciółmi wydawała w Estonii podziemne pismo, rzecz całkowicie 
wystarczająca do takiego wyroku. Jej pogodny charakter bardzo był teraz zonie 
potrzebny, spokojna i twarda postawa zupełnie zaś nie w smak KGB. Ów etap 
nie był dla niej pierwszy. Miała za sobą „estońskie zesłanie”. Po wojnie Estoń-
czyków ładowano tysiącami do wagonów towarowych i wysyłano na Syberię. 
Mały mężny naród, który miał doświadczenie demokratycznych rządów, za 
Stalina nie mógł liczyć na nic innego. Represje dotknęły także rodzinę Lagle: 
ojca rozstrzelano, matkę wysłano do łagru, a babcię z dwiema wnuczkami 
załadowano do eszelonu. Lagle miała wówczas sześć lat. Ona i jej siostra nawet 
nie rozumiały, co się dzieje. Losów rodziców jeszcze nie znały, a pośpieszne 
pakowanie się, wywrócone do góry nogami mieszkanie i perspektywa podróży 
– wszystko to raczej je bawiło. Wyjeżdżając z domu ciężarówką, dziewczynki 
śmiały się, a mądra babcia dzieciom w tym nie przeszkadzała: jeszcze im wy-
starczy nieszczęścia. Ów nieoczekiwany dziecięcy śmiech wśród powszechnej 
biedy wywarł na sąsiadach takie wrażenie, iż uznali, że starsza dziewczynka 
postradała zmysły! Tak też powiedzieli matce Lagle, która po latach wróciła 
z obozu. Nie uwierzyła w to, na szczęście. 

Babcia tymczasem zdołała dowieźć obydwie dziewczynki na Syberię 
żywe. Stojąc po kolana w śniegu, wysłuchały wraz z  innymi Estończykami 



dotyczącego ich rozporządzenia – na „wieczne zesłanie”. Lagle na zawsze 
zapamiętała uśmiech babci:

– Czy oni myślą, że wieczność im podlega?
Po śmierci Stalina Bałtowie zaczęli, chociaż nie od razu, wracać do 

domów. Wróciły także babcia, Lagle i  jej starsza siostra. Zostawiły za sobą 
rosyjską szkołę, syberyjskie kozy, które Lagle pasła razem z innymi dziećmi, 
chłód, wszy i brud. Jednak aż do czasów Andropowa, do swojego aresztowa-
nia Lagle nie wiedziała nic pewnego o losach ojca. Wyrok śmierci na niego 
zobaczyła dopiero w czasie śledztwa. Już dawno było jasne, że go zabito, ale 
kiedy? Za co? Radzieckie władze uważały za zbędne informowanie osieroco-
nych rodzin o takich detalach.

Lagle nie przyszyła oznaczenia na piersiach, ale administracja, której na 
razie starczało zmartwień z naszym strajkiem, dawała jej na razie spokój. My 
zaś nauczyłyśmy się witać także po estońsku. Jeśli kiedykolwiek jeszcze spot-
kam Lagle, zwrócę się do niej jak w obozie: „Tere!”, a ona odpowie: „Witaj!”.

Po czym obydwie się zaśmiejemy, a później uściskamy.


