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Heather Morris, rojena na Novi Zelandiji, je ena najbolj 

prodajanih avtoric na svetu, ki se navdušuje nad zgodbami 

o preživetju, vzdržljivosti in upanju. Leta 2003, ko je delala 

v veliki javni bolnišnici v Melbournu, so Heather predstavili 

starejšemu gospodu, ki ima »zgodbo, ki bi jo bilo vredno 

povedati«. Dan, ko je srečala Laleta Sokolova, je življenje 

spremenil obema. Med njima se je rodilo prijateljstvo in Lale 

se je podal na pot samooskrunitve, zaupal ji je namreč najbolj 

intimne podrobnosti svojega življenja med holokavstom. 

Heather je Laletovo zgodbo sprva napisala kot �lmski scenarij 

– ki je zasedel visoko mesto na mednarodnih tekmovanjih – 

potem pa ga je preoblikovala v svoj prvenec, roman z naslovom 

Tetovator iz Auschwitza. Njen drugi roman, Cilkina pot, je 

nadaljevanje te mednarodne uspešnice.



Mojim vnukom, Henryju, Nathanu, Jacku, Rachel in 

Ashtonu. 

Nikoli ne pozabite na pogum, ljubezen in upanje, ki so nam 

jih dali tisti, ki so preživeli, in tisti, ki niso.



To je leposlovno delo, ki temelji na pričevanjih Laleta 

Sokolova, tetovatorja iz Auschwitza, o Cecilii 'Cilki' Klein, ki 

jo je spoznal v taborišču Auschwitz-Birkenau, na pričevanjih 

drugih, ki so jo poznali, in na mojih lastnih raziskovanjih. 

Čeprav se v romanu prepletajo dejstva, poročila in izkušnje 

žensk, ki so jih ob koncu druge svetovne vojne poslali v 

sovjetske gulage, je to roman in ne predstavlja celotnih dejstev 

Cilkinega življenja. Še več, vsebuje mešanico likov: Nekatere so 

navdahnile resnične osebe, na nekaterih stopnjah predstavljajo 

več kot le enega posameznika, drugi so povsem izmišljeni. 

Obstaja veliko dejanskih pričanj, ki dokumentirajo to strašno 

obdobje v naši zgodovini, in tiste bralce, ki jih to zanima, bi 

rada spodbudila, da jih poiščejo.

Za več informacij o Cecilii Klein, njeni družini in o gulagih, 

vas prosim, da preletite zadnje strani tega romana. Upam, da 

bodo nadaljnje podrobnosti o Cilki in tistih, ki so jo nekoč 

poznali, še naprej prihajali na plano, ko bo ta knjiga enkrat 

natisnjena.

Heather Morris, oktober, 2019
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1. POGLAVJE

Koncentracijsko taborišče Auschwitz, 

15. januar 1945

Cilka se zastrmi v vojaka, ki stoji pred njo in pripada 

vojski, ki je vstopila v taborišče. Govori nekaj v ruščini, nato 

v nemščini. Vojak stoji vzravnan nad osemnajstletno deklico. 

»Du bist frei.« Svobodna si. Ne ve, ali je prav slišala njegove 

besede. Edini Rusi, ki jih je pred tem videla v taborišču, so bili 

shirani, stradajoči – vojni ujetniki.

Je resnično mogoče, da obstaja svoboda? Je te more resnično 

konec?

Ko ne odgovori, se vojak skloni in ji položi roke na ramena. 

Ona se zdrzne.

On hitro umakne roke. »Oprosti, nisem te hotel prestrašiti.« 

Nadaljuje v polomljeni nemščini. Zmajuje z glavo, očitno 
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zaključi, da ga ne razume. Z roko zamahne v loku in počasi 

ponovno izgovori besede. »Svobodna si. Nič se ti ne bo zgodilo. 

Mi smo sovjetska vojska in smo tukaj, da ti pomagamo.«

»Razumem,« zašepeta Cilka in se tesno ovije v plašč, ki skriva 

njeno drobno postavo.

»Razumeš rusko?«

Cilka prikima. Med odraščanjem se je seznanila z 

vzhodnoslovanskim dialektom, rusinskim.

»Kako ti je ime?« jo nežno vpraša.

Cilka dvigne pogled v vojakove oči in z jasnim glasom reče: 

»Ime mi je Cecilia Klein, toda prijatelji me kličejo Cilka.«

»To je čudovito ime,« reče. Čudno je gledati v moškega, ki 

ni tvoj ječar in je tako prijazen. Njegove oči so jasne, njegova 

lica polna, izpod kape pa mu silijo svetli lasje. »Od kod si, Cilka 

Klein?«

Spomini na njeno staro življenje so zbledeli, postali so 

zamegljeni. Na neki točki je postalo preveč boleče spominjati 

se, da je njeno prejšnje življenje z družino v Bardejovu sploh 

obstajalo.

»Iz Češkoslovaške,« reče z zlomljenim glasom.
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Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, 

februar 1945

Cilka sedi v baraki, kolikor blizu ene od peči, ki zagotavlja 

toploto, je mogoče. Ve, da je že pritegnila pozornost. Druge 

ženske, ki so bile pri močeh, vključno z njenimi prijateljicami, 

so SS-vojaki že pred tedni prisilili odkorakati iz taborišča. 

Preostali jetniki so shirani, bolni ali pa so otroci. In potem je 

tukaj Cilka. Vse naj bi postrelili, toda nacisti so odšli v takšni 

naglici, da so jih prepustili njihovi usodi.

Vojaki so se pridružili drugim uradnikom – kontra-

obveščevalnim agentom, kot je slišala Cilka, čeprav ni 

prepričana, kaj naj to pomeni – da se spopadejo s situacijo, za 

katero navadni vojaki niso bili izurjeni. Sovjetska stran je bila 

zadolžena, da zagotavlja red in mir, še posebej v povezavi s 

kakršno koli grožnjo sovjetski državi. Njihova vloga, kot so ji 

povedali vojaki, je, da izprašajo vsakega ujetnika, da določijo 

njegov status, ki je povezan z njihovim ujetništvom, še posebej, 

če so sodelovali ali delali za naciste. Umikajoča se nemška 

vojska je predstavljala sovražnike Sovjetske zveze in vsakdo, 

ki bi lahko bil povezan z njimi, je bil avtomatično sovražnik 

Sovjetske zveze.

V barako stopi vojak. »Pridi z mano,« reče in pokaže na 

Cilko. Istočasno jo pograbi za desno roko in jo potegne na 

noge. Minilo je nekaj tednov in postala je že rutina, da so 
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jetnike vodili na zaslišanja. Cilka pomisli, da je zdaj pač ona na 

vrsti. Stara je osemnajst let in mora samo upati, da bodo videli, 

da ni imela izbire in da je storila, kar je morala, da bi preživela. 

Ni imela izbire, razen smrti. Lahko le upa, da se bo kmalu 

lahko vrnila domov na Češkoslovaško in potem ugotovila, kako 

naprej.

Odpeljejo jo v zgradbo, ki jo je sovjetska vojska uporabljala 

za svoj štab, in Cilka se skuša nasmehniti štirim moškim, ki 

sedijo na drugi strani sobe. Tukaj so, da bodo kaznovali njene 

zlobne ječarje in ne nje. To je dobro; nič hudega se ne bo več 

zgodilo. Ne vrnejo ji nasmeškov. Opazi, da se njihove uniforme 

nekoliko razlikujejo od uniform vojakov zunaj. Na ramenih 

imajo modre apulete, na kapah, ki ležijo na mizi pred njimi, 

imajo enak trak v enakem odtenku modre barve z rdečo črto.

Eden od njih se ji končno nasmehne in spregovori s prijaznim 

glasom.

»Bi nam povedala svoje ime?«

»Cecilia Klein.«

»Od kod si, Cecilia? Tvoja država in mesto.«

»Sem iz Bardejova na Češkoslovaškem.«

»Kdaj si bila rojena?«

»Sedemnajstega marca 1926.«

»Kako dolgo si bila tukaj?«

»Sem sem prišla triindvajsetega aprila 1942, tik zatem, ko 

sem dopolnila šestnajst let.«

Agent zastane in si jo ogleduje.
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»To je bilo dolgo nazaj.«

»Tukaj se je zdelo kot večnost.«

»Kaj si počela tukaj od aprila 1942?«

»Skušala ostati živa.«

»Ja, toda kako si to počela?« On ob tem nagne glavo proti 

njej. »Videti je, kot da nisi ravno stradala.«

Cilka ne odgovori, toda z roko seže proti lasem, ki si jih je 

nekaj tednov nazaj sama postrigla, potem ko so njene prijateljice 

odkorakale iz taborišča.

»Si delala?«

»Delala sem, da sem ostala živa.«

Štirje moški se spogledajo. Eden od njih dvigne kos papirja 

in se pretvarja, da ga bere, preden spregovori.

»O tebi imamo poročilo, Cecilia Klein. Pravi, da si dejansko 

preživela tako, da si se prostituirala sovražniku.«

Cilka ne reče ničesar in debelo pogoltne, pogleda od enega 

moškega do drugega in skuša dojeti, kaj ji govorijo, kaj 

pričakujejo, da jim bo odgovorila.

Zdaj spregovori drug moški. »To je preprosto vprašanje. Si 

fukala z nacisti?«

»Bili so moji sovražniki. Tukaj sem bila jetnica.«

»Toda ali si fukala z nacisti? Slišali smo, da si.«

»Kot veliko drugih tukaj sem bila prisiljena storiti, kar koli so 

ukazali tisti, ki so me držali v ujetništvu.«

Prvi agent vstane. »Cecilia Klein, poslali te bomo v Krakov in 

tam bomo odločili o tvoji usodi.« Zdaj je noče pogledati v oči.
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»Ne,« reče Cilka in vstane. To ne more biti res. »Tega mi ne 

morete storiti! Tukaj sem bila jetnica.«

Eden od moških, ki do zdaj še ni spregovoril, tiho vpraša: 

»Ali govoriš nemško?«

»Ja, malo. Tukaj sem bila tri leta.«

»In govoriš še mnoge druge jezike, kot sem slišal, in kljub 

temu si Čehoslovakinja.«

Cilka ne ugovarja, namršči se in ne razume, zakaj bi to bilo 

pomembno. Jezikov se je naučila v šoli, nekaterih pa, ko je bila 

tukaj.

Moški se ponovno spogledajo.

»To, da govoriš druge jezike, bi nas lahko navedlo na misel, 

da si vohunka, ki je tukaj, da poroča komur koli, ki bi plačal za 

tvoje informacije. To bomo raziskali v Krakovu.«

»Lahko pričakuješ dolgo kazen v obliki prisilnega dela,« reče 

prvi častnik.

Cilka potrebuje trenutek, preden se odzove, in potem jo 

vojak, ki jo je pripeljal v sobo, pograbi za roko in jo odvleče 

stran, medtem ko ona vpije, da je nedolžna.

»V to sem bila prisiljena, posilili so me! Ne! Prosim.«

Toda vojaki se ne odzovejo; zdi se, kot da je ne slišijo. 

Posvetijo se naslednjemu jetniku.
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Jetnišnica Montelupich, Krakov, 

julij 1945

Cilka čepi v kotu vlažne, smrdljive jetniške celice. Skuša 

dojeti minevanje časa. Dni, tednov, mesecev.

Ne pogovarja se z ženskami okoli sebe. Vsako, ki so jo slišali 

govoriti, so stražarji odpeljali iz celice in vrnila se je v modricah 

in s strganimi oblačili. Ostani tiho, neopazna, govori pri sebi, 

dokler ne boš vedela, kaj se dogaja in kaj je prav, da rečeš ali 

storiš. Odtrgala je košček svoje obleke in si ga zvezala čez nos in 

usta v poskusu, da bi minimalizirala smrad človeških iztrebkov, 

vlage in razkroja.

Nekega dne jo odpeljejo iz celice. Slabotni zaradi lakote 

in izčrpani zaradi napora, da bi ostala budna, se ji podobe 

stražarjev, zidov in tal zdijo nestvarne kot v sanjah. Stoji v 

vrsti za drugimi jetnicami v hodniku in se počasi pomika proti 

vratom. Za trenutek se lahko nasloni na toplo, suho steno. 

Hodnike zaradi stražarjev ogrevajo, ne pa tudi celic. In čeprav 

je vreme zunaj zdaj blago, se ječa zdi ujeta v hlad, ki se je drži 

vso noč in še ves naslednji dan.

Ko pride na vrsto Cilka, vstopi v sobo, kjer za mizo sedi 

častnik, čigar obraz je obsijan z zelenkasto svetlobo ene same 

svetilke. Častniki pri vratih ji namignejo, naj se premakne do 

mize.

Častnik pogleda na kos papirja pred seboj.
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»Cecilia Klein?«

Pogleda naokoli. Sama je v prostoru s tremi krepkimi 

moškimi. »Ja?«

Moški ponovno pogleda na papir in bere z njega. »Obtožena 

si sodelovanja s sovražnikom kot prostitutka in dodatno še kot 

vohunka. Obsojena si na petnajst let težkega dela.« Pokaže na 

kos papirja. »Tukaj podpiši, da si razumela.«

Cilka razume vsako častnikovo besedo. Govoril je v nemščini 

in ne v ruščini. Torej gre za zvijačo? pomisli. Na sebi čuti 

pogleda moških pri vratih. Ve, da mora nekaj storiti. Kaže, da 

nima druge izbire, kot da stori, kar ji je bilo rečeno.

Moški obrne list papirja in pokaže na pikčasto črto. Črke nad 

njo so napisane v cirilici – ruska pisava. Ponovno, kot je izkusila 

že tolikokrat v svojem mladem življenju, se znajde pred dvema 

izbirama: prva je ozka pot pred njo; druga je smrt.

Častnik ji izroči pisalo in nato pogleda proti vratom, 

zdolgočasen čaka na naslednjo osebo v vrsti – le svoje delo 

opravlja.

Cilka s tresočo roko podpiše list papirja.

Šele ko jo odvedejo iz ječe in jo potisnejo na tovornjak, 

spozna, da zime ni več, da pomlad nikoli ni obstajala in 

da je poletje. Medtem ko je toplota sonca balzam za njeno 

premraženo telo in njeno še vedno živo telo, ji njegovi žgoči 

žarki povzročajo bolečine v očeh. Preden ima priložnost, da se 

na to navadi, se tovornjak sunkovito ustavi. Pred njo je znova 

vagon vlaka, živinski vlak, obarvan rdeče.


