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o aš nieko nežinau! Daugybė pasaulio žmonių nieko apie tai nežino: tuo sunkiu 
laikotarpiu gyvenę lietuviai yra tarsi bevardžiai ir beveidžiai. Iki šiol nepaliauju 
stebėtis, kaip Lietuvos žmonės išmoko išreikšti save, kai sovietai užkišo burnas ir 
nutildė balsus: jie toliau kalbėjo per meną – muziką, drožybą... Žiūrėdama į tuos 
meno kūrinius, matau jų skausmą. Visa tai įkvėpė mane rašyti knygą: taip galėjau 
bent šiek tiek įtvirtinti lietuviškąją savo tapatybę ir nebesijausti apsišaukėle. 
Rutos knyga „Tarp pilkų debesų“, pasakojanti žiaurią istoriją apie penkiolikmetę 
lietuvę mergaitę, su šeima ištremtą į Sibirą, sugebėjo rasti takelį į daugybės 
skaitytojų širdis. Pačią rašytoją labiausiai džiugina ne staiga užklupęs 
populiarumas ir geri honorarai, o tai, kad tūkstančiai žmonių pagaliau sužinojo, 
jog Lietuva – išties didvyrių žemė.  

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šepetys – lietuvių kilmės JAV rašytoja. 
Jos tėtis Jurgis Šepetys gimė Kaune. Senelis 
buvo Lietuvos kariuomenės karininkas, todėl 
1940-aisiais, kai Stalinas ėmė veržtis į 
Baltijos šalis, jiems teko bėgti iš namų. 
Devynerius metus šeima gyveno pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje, o 1949-aisiais atvyko 
į Jungtines Valstijas.  Paklausta, kodėl kilo 
mintis paršyti knygą apie tremtį į, Sibirą, R. 
Šepetys atsako: Prieš šešerius metus 
Lietuvoje lankiau tėčio gimines. Paklausiau 
tetos, ar turi kokių nuotraukų iš tėčio 
vaikystės, ir išgirdau, kad visos sudegintos. 
„Kodėl?“ – nesupratau, o ji paaiškino: senelis 
buvo karininkas, sovietų priešas, bėgant 
reikėjo slapstytis, naikinti savo tapatybę...  
Buvau priblokšta: tai mano šeimos istorija, 

 
“Tarp pilkų debesų” 
 
Pagrindinė romano veikėja penkiolikmetė Lina pirmuoju asmeniu ir nuodugniai 
pasakoja savo šeimos tremties istoriją: suėmimą, tėvų atskyrimą, ilgą kelionę 
gyvuliniame vagone, pirmą tremties vietą Altajuje, priverstinį darbą kolūkyje, 
gyvenimą vietinių žmonių namuose ir perkėlimą į salą Laptevų jūroje prie poliarinio 
rato. Romane pateikiama išsamių žinių apie tremtį: antisanitarines sąlygas, badą, 
mainymąsi ir dalijimąsi maistu, vaikų, gimdyvių ir kitų žmonių mirtis, lavonų mėtymą 
iš vagonų trumpų sustojimų metu, žiaurų kareivių elgesį su tremtiniais, pačių tremtinių 
tarpusavio santykius, jų santykius su vietos gyventojais atvykus į tremties vietą, 
žvejybą lediniame vandenyje, šaltį, badą, mirtį, lapių apgraužtus lavonus ir dizenteriją 
Laptevų jūros saloje... 
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Žiūrėdami ir klausydami R. Šepetys knygos pristatymo, atsakykite į klausimus:  

1. Kokių tautybių žmonės buvo tremiami į Sibirą? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

2. Kokių specialybių žmonės buvo tremiami į Sibirą? Dėl kokios priežasties? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

3. Apibūdinkite Sibiro gamtą, geografinę padėtį. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

4. Kiek žmonių išgyveno Sibiro kančias ir grįžo į Lietuvą? Kodėl jie grįžo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

5. Kodėl moterys ir vaikai buvo atskirti nuo vyrų? Kokius darbus jie dirbo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Atsakykite į klausimus, remdamiesi skaitytais R. Šepetys knygos skyriais (1 – 4 skyriai). 

1. Apibūdinkite, kaip Linos ir Jono šeimoje buvo ruošiamasi pabėgimui? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

2. Kaip pasikeičia atmosfera šeimoje po beldimo į duris? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

3. Ką reiškia metafora „Mes irgi turėjome tapti nuorūkomis“? (9 psl.) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Mokinio vardas................................................Klasės darbas 
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4. Raskite ir išrašykite, kaip atrodė NKVD karininkų kepurės? (8 psl.) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

5. Kokius daiktus Linai ir Jonui liepia krautis mama? Kokius daiktus svarbiausiais laiko vaikai? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

6. Kodėl skiriasi daiktai, kuriuos mama liepia pasiimti vaikams ir kuriuos jie nori pasiimti? (2 

skyrius). 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

7. Kodėl mama virtuvėje prieš paliekant namus daužė porcelianinius indus? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

8. Kodėl NKVD karininkas sudaužytus porcelianinius indus vadina sovietine nuosavybe? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

9. Kokių profesijų žmonės sėdėjo tame pačiame sunkvežimyje, kaip Lina, Jonas ir mama? 

........................................................................................................................................................... 

10. Kodėl žmogus iššoko iš sunkvežimio? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

11. Kokią prasmę įgyja porcelianas ir laikrodis? 

............................................................................................................................................................ 

  



Paruošė Kristina Vyšniauskiene                                                 Jei turite klausimų:kristevi@yahoo.com 
 

Įsivertinimas

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Man patinka nagrinėjama 
tema – Tremtis. 

Man patiko šiandien 
dirbti, buvo įdomu 

Nebijojau klausti,  
kas neaišku 
 

Dalyvavau diskusijose           Supratau visus teksto žodžius 

Man puikiai sekėsi skaityti                                                   
ir atsakyti į klausimus
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