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STANISLOVAS  BUCHAVECKAS

STUTHOFO MUZIEJAUS ARCHYVAS
APIE NACIU RALINTUS LIETUVOS ZYDUS

Iki Antrojo pasaulinio karo dydai Lietuvoje tur6jo savo tautai, Lietuvai ir visai Zmo-
nijai svarbius kulttiros centrus, o Vilnius buvo vadinamas §iaur6s Jeruzale. Ta6iau Vo-
kietijosnaciuokupacijosmetaisLietuvosdydubendruomen6buvobeveikvisi§kaisunai-
kinta. Be to, naciai Lietuva (kaip ir Estija bei Latvija) jau 1941 in. buvo padar? totalinio
vietos Zydu naikinimo poligonu] . Naciu slaptas nutarimas d6l Europos Zydu visi5ko i§Zu-
dymo buvo priimtas tik 1942 in. sausio 20 d. Vanz6 (Wannsee) konferencijoje2.

Tik Zlugus  ,,blickrygui" pries Tarybu S".unga, kita Antrojo pasaulinio karo su-
k616jci ir buvusi 1939-1940 in. Vokietijos say.ungininka, 1941 in. pabaigoje Lietuvos

dydu masin6s Zudyn6s buvo nutrauktos, o i§likusius gyvus dydus imta naudoti kaip
pigia darbo jega frontui svarbiuose darbuose. Dalis §iu Lietuvos Zydu sulauk6 1944
in. vasaros ir, vokie6iu kariuomenei traukiantis i§ Baltijos §aliu, atsidtire §tuthofo

(Stutthof) koncentracijos stovykloje3. I §ia kan6iu ir mirties vieta patekusiu Lietuvos
dydu  likimas  buvo  skirtingas  ir  Lietuvoje,  ir  pa6iame  „mirties  fabrike".  1943  in.
vasara ir rudeni Lietuvos getai buvo paversti koncentracijos ir darbo stovyklomis.
Dali likviduojamu getu kaliniu naciai i§gabeno i Latvija ir Estija, o i§ ten veliau -

rl

i stuthofa.

I  S .   8 u c h av e c k a s ,   Del Lietuvos Zydu eksterminacijos naciu okupacijos pradzioje (1941), 4ftJ!.-

;7t7.mcit`,    1995,  kovo  29-balandzio  19,  nr.  12,  13,  14,  15.
2  Tiopographie  des  lteri.ol..s,  Berlin.1991.,   H.   Kbhnrich,    Del.  KZ-Stiu"  (1933-1945),  Ber\£n.

L988.  S.  L56.,  IA.    ApaLH,     Xo]Lonaycm   (Kamacmpo®a   e8peee   EeponbL),    ELepycaLJ"M,   1990.,
yituumomei+ue  e8pee8  CCCP  8  2o@bL  ttemeuicoit  otcicyn,aLiuu  ( 1941-1944 ),  noH` pep`. EL.  ALpaLp`,
HepycaJIHM,   1991.

3  S[uttl.of (hitlertjwski ob6z kt]I.cen[I.acyjiry).  Wa,rsz,aNIa, T998.
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Lietuvos dydu tragedijos  1943-1945 metu laikotarpiui ir jo  „§tuthofiadai"  ap-
Zvelgti reikia daugiau tyrimu ir specialiu publikaciju. Siame straipsnyje daugiausia

V

analizuojami  i  Stuthofo  koncentracijos  stovykla  atgabentu  Lietuvos  dydu  statisti-
niai  duomenys.  Jie  iki  §iol nebuvo  tyrin6ti.  Publikacijos  autorius  turejo  galimyb?
1995  in.  ir  1996  in.  padirb6ti  Stuthofo  muziejaus  archyvc.  UZ  tai jis  pirmiausia
dekoja  buvusiam  Stuthofo  kaliniui  Mykolui  Pe6elitinui4 ir §io  muziejaus  archyvo5
darbuotojams.

Iki  §iol  apie  Stuthofo  „mirties  fabrikq"  Zinojome  tik  i§  jo  kaliniu  atsimini-
mu  knygu6,  kuriose  esama  §iek  tiek  informacijos  apie  Lietuvos  dydu  likimus,
kitu  publikaciju.   Pirmasis  lietuviu  istorikas,  dirbes  Stuthofo  muziejaus  archy-
ve,  buvo  Artinas  Bubnys.   Jis  daugiausia  dom6josi  Cia  kalintais  lietuviu   anti-
nacines  rezistencijos  dalyviais  ir   1943   in.   ikaitais  i§  Lietuvos,   kada  buvo   su-
Zlugdyta  lietuviu   SS  legiono  mobilizacija7.   Apzvalginiu  straipsniu  yra  para5es
ir  publikacijos  autorius8.

Ir Lietuvos dydu, ir kitu tautybiu Lietuvos gyventoju kalinimas §tuthofe - plati
ir sudetinga  tema.  Ja  sunkina  ir tai,  kad  i§liko  tik dalis  archyviniu  §altiniu.  Tod6l
nelengva  nustatyti  net  apytikri  Cia  kalintu  Lietuvos  dydu  skai6iu.  Nors  Lietuvos

V

dydai i Stuthofo koncentracijos stovykla buvo gabenami tik jos veikimo pabaigoje,
t.y.  1944 in., ta6iau tyrin6jimus sunkina ne tik archyve i§likusiu §altiniu fragmenti§-
kumas, bet ir kitos aplinkyb6s.

Viena  i5  §iu  aplinkybiu  -  Lietuvos  Zydai  i  Stuthofo  koncentracijos  stovykla
buvo  gabenami  ne  tik  i§  Lietuvos,  bet  ir  „evakuojami"  i§  tarpiniu  Latwijos  bei
Estijos koncentracijos ir priverstinio darbo stovyklu.  Be to,  daliai i Stuthofa ar jo
filialus patekusiu Lietuvos dydu ir §i ikalinimo vieta buvo laikina ir trumpalaik6 - iki
i§gabenimo i kitus naciu ,,mirties fabrikus" Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje. D6l to

V

kai kui.ie i Stuthofo koncentracijos stovykla pateke Lietuvos dydai net nebuvo ira-
§yti i registracijos (evidencijos) knygas ir negavo kalinio numeriu. Pavyzdziui, §tut-
hofo muziejaus archyvo istorike Danuta Drywa nustate, jog 210 Zydu, atgabentu i§

4  M.  Pe6elidnas  (g.  1908)  nuo  1943  in.  kovo  men.  §tuthofo  konclageryje  kalintas  lietuvis  (kalinio

numeris -21251), ekonomistas.
5 Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie (taip dabar lenki`€kai vadinamas miestelis).

r' 8.   Sruoga,   D7.cJvry ;7!!.L`¥A'&.`',   Vilnius,1976;  S.   Yla,   Zmo;.G,T I.;.ZiJLljy.s`,  Kaunas,1991;   A.    Ge r-

v y d a s ,   L/Z ,``py#/I.I/tj/!£  vJ.c/i/,  Chicago,1950;   V.   Telksnys,   Kflmi.;7tj .fc'.¥L;/}y.e,   Vilnius,1990.
7  A.   Bubnys,    §tuthofas:  dabartis  ir istorija,  V"kt!;7.;]GA' #ciwj!.c;!tjb`,1996,  geguzes  20.

8  S.    Buchaveckas,     Stuthofas,  kan6iu  vieta,   G!.7#f#,Tis`  A-i.&.`¥/c7,``,    1995,  nr.11;   S.    Buchavec-

k a s .   Stuthofas -Lietuvos gyventoju kan6iu simbolis naciu okupacijos metais, E[/xpf),T Lz.c/I/v!.,``,  1995,
kovo  18,  p.  4;  S.  Buchaveckas,  Stutthof jest symbolem in?czefistwa mieszkafic6w Litwy w latach  oku-
pacji  nacistowskiej,   KiiH.c;.  W/!./cfa``ky    1995,  balandzio  13,  p.  10.
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Kauno, buvo neuzregistruoti ir 1944 in. Iiepos 26 d. i§siusti i Osvencimo (Auschwit-
zo) koncentracijos stovykla9. RIta vertus, naciai buvo atem? i§ dydu pilietines ir kitas
elementarias teises. D6l to ir §tuthofo koncentracijos stovyklos ra§tvedyba n6ra tiksli:
ne visada buvo stengiamasi tiksliai ulrafyti dydu tautybes kaliniu pflietine priklauso-
mybe. Kartais ra§tininkai tai darydavo ne vien del aplaidumo, bet ir del skubos regist-
ruojant ir numeruojant atsivstus ttikstantinius kaliniu dydu ,,transportus" i pexpfldyta
Stuthofo koncentracijos stovykla 1944 in. antroje pus6je. Tod6l registracijos knygose

prie Lietuvos dydu pavardiiu skiltyje ,,gyvenamoji vieta" kai kur nurodyta paskutine ju
kalinimo vieta, PVI., Estija, bei kitas klaidinantis ar neinformatyvus ira§as.

Archyvo §altiniu tyrinetojams keblumu sudaro ir Rytu Lietuvos dydu registraci-
ja, kuri atspindejo Lenkijos-Lietuvos konflikta. Dalis Vilniaus miesto ir kitu Rytu
Lietuvos dydu kaliniu registracijos knygose uzra§yti kaip ,,Lietuvos dydas" (Litaui-
scher Jude) ir ,,Lietuvos dyd6"  (Litauische Jtidin), kita dalis - ,,Lenkijos dydas"
(Polnischer Jude) ir ,,Lenkijos dyde" (Polnische Jtidin). Vienas ar kitas ira§as galejo
priklausyti ir nuo kalinio pilietines orientacijos  0.eigu buvo to klausiama), ir nuo
ra§tininku, kuriu dauguma buvo lenkai.

Be to, lietuviu ir lenky tautas suprie§in?s konfliktas turejo akivaizdiiu netiesio-
giniu  pasekmiu  ir Europos dydams.  1920 in.  Lenkijos  agresija  sutrukd6  Lietuvai
tapti vidutinio dydzio Europos valstybe bei svarbiu politiniu veiksniu, kuris galejo
lemti kita Lietuvos istorijos varianta Europoje, taigi ir Lietuvos dydu...

Kalbant apie Rytu Lietuvos dydus, patekusius i §tuthofo konclageri, reikia pa-
br6Zti, jog Lenkijos pilie6iu, pab6gusiu i Lietuva  1939-1940 metais, tarp ju buvo
nedaug.  Beveik visi  ,,Lenkijos dydais"  uzra§yti  Stuthofo kaliniai  i§  Rytu  Lietuvos
buvo ikikarinio Vilniaus ir aplinkiniu Rytu Lietuvos apskri6iu gyventojai. Todel jie

priskirtini Lietuvos gyventojams. Ta6iau del §altiniu stokos ju skai6iu kol kas galima
nustatyti tik apytikriai.

Lietuvos dydu,  kalintu  Stuthofe,  skai6iu  nustatyti sunkina ir tai, jog i§ Kauno
atsiustu dydu tarpe buvo nemazai Vakaru ir Vidurio Europos dydu. Naciai, maskuo-
dami savo genocidinius tikslus, buvo juos atgabene i Lietuva anks6iau, kad Cia jie
btitu sunkaus darbo nualinti ir sunaikinti.

Lenky istorikas Marekas  Orskis,  specialiai netyrin6jes Stuthofe kalintu Lietu-
vos gyventoju statistikos, teigia, kad i§ Lietuvos i §i „mirties fabrika" buvo atvezta
apie  4  ttikst.  dydu]tt.  Tai  per  mazas  skai6ius,  nes  vien  Lietuvos  dydu  i  §tuthofo
koncentracijos stovykla buvo atwezta kelis kartus daugiau.

9  D.   Drywa,   Edsfcml.#acj¢ fyd6w  w KL  Sfwfffoo/  (1994  in.  konferencijos  rankra§tis),  s.11.
]° M.   O rs ki ,   Struktura pafistwowa i sklad narodowo`¢ciowy obozu koncentracyjnego Stutthof w

latach  1939-1945,  Zcfayty mi4zcwm  S/wwhoJ  1992,  nr  10,  p.  54.
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Lietuviu istorikas Kazimieras RUREenas, remdamasis tuometinio LTSR centri-
nio valstybinio archyvo fondais, kuriu signatriros d6l archyvo ar Lietuvos TSR MA
Istorijos instituto Socializmo istorijos skyriaus pseudomoksliniu instrukciju negal6-

jo nurodyti savo straipsnyje]], ra§6 apie Lietuvos dydus, patekusius i Stuthofo kon-
centracijos stovykla jau  1944 in. pavasari.  K.  RURE6nas teig6, kad pirmieji Lietuvos

dydai - Siauliu ir Kauno getu kaliniai - pateko i Stuthofq 1944 in. kovo 26 d. i§
Dachau koncentracijos stovyklos, o balandzio m6nesi atgabenta kaliniu i§ buvusiu
Kauno ir Vilniaus getu. Deja, Stuthofo muziejaus archyve ir jo darbuotoju publika-
cijose tai patvirtinan6iu duomenu kol kas nepavyko rasti.

Pirmas  didesnis Lietuvos dydL} kaliniu vadinamasis transportas i§  Kauno buvo
atsiustas  i  Stuthofq  1944 in.  Iiepos  12 diena.  Ji  sudar6  282 Zmon6s,  gave  kaliniu

V

numerius  nuo  41081  ligi  41362.  Siu  kaliniu  registracijos  knyga  n6ra  i§likusi,  bet

pagal ,,transporto" lapp fragmentaL2 ir kitus §altinius, galima nustatyti, jog tai buvo
dydai - Lietuvos pilie6iai.

1944 in. Iiepos 13 d. i Stuthofa pateko net 3331 dydas i§ Kauno. Ju registracijos
knygos taip pat nei§liko, bet i§liko „transporto" lapu fragmentas]3, kuriame nuro-
dyta daugiau kaip 500 asmenu. Sis sara§as ir kiti §altiniai rodo, kad ne maziau kaip
3000 i§ atgabent".u buvo Lietuvos dydai.

Po  triju  dienu,  liepos  16  d.,  uzregistruoti  dar  1172 dydai,  skubiai  atgabenti  i§
Kauno, prie kurio artejo Raudonoji armija, jau atsikariavusi i§ vokie6iu kariuome-
nes  dali  Rytu  Lietuvos.  Tuomet  dalis  Kaune  sutelktu dydu  buvo  nuzudyta,  kiti -
evakuoti i koncentracijos stovyklas uZ Lietuvos ribu. 1§ Kauno traukiniai su dydais
buvo daugiausia siun6iami i artima ir gelezinkeliu vezti patogia Stuthofo koncentra-
cijos stovykla.

Liepos 16 d. atveztu dydu ,,transporto`` ir registracijos knygos n6ra i5likusios, bet

pagal ju i§siuntimo i Osvencima sara§u fragmenta galima teigti, jog ne maziau kaip
95%  i§  1172 asmenu buvo Lietuvos gyventojai.

V

Kauno transportai" veze i Stuthofa Lietuvos dydus ir v6liau. Liepos 17 d. tarp
atvezt".u - 1208 dydu tautyb6s kaliniai (yra i§likes ju sara§as be pradzios), liepos
19 d. - dar 2169 asmenys.

Tarp  3377  dydu,  atgabentu  liepos  17-19  d.  i  §tuthofa  i5  Kauno,  apie  2500
uzradyti ,,Lietuvos Zydais", apie 500 - ,,Lenkijos dydais" (diduma ju -prie§kario
Vilniaus miesto ir §io kra§to gyventojai, kuriuos autorius priskiria Lietuvos gyvento-

]]  K.   Ruk§enas,   Lietuvos gyventoju naikinimas hitlerines Vokietijos koncentracijos stovykloje

(1941-1944  in.),  L!.c/ztvos  I.£/oH}.os  mc/rzzJfI.LT.  J975  in.,   Vilnius,  1976,  p.  58.
]2 1`§ Kauno i §tuthofo koncentracijos stovykla 1944 07 12 atsiustu dydu tautybes kaliniu „transpor-

to"  lapo fragmentas,  .4ncA!.witm  mwzewm S/wfffeo/ (toliau -|4usf.),  sygn.  I-Ilo-10,  I.  135.
]3 Ten pat, I.  139-142.
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jams), apie 130 Vokietijos (dalis ju -1939 in. naciu Vokietijos uzgrobto Klaip6dos
kra5to),  51  -Vengrijos,  45  -  ankstesne  valstybin6  priklausomyb6  neuzra§yta.
Tame ,,transporte" buvo po keliolika Zydu, ivairiu metu atgabentu i Kauna, kurie
iki karo gyveno Latvijoje, ¢ekijoje, Austrijoje, „Protektoratui" priskirtoje teritori-
joje`4.

Pagal i§likusius  istorijos §altinius galime  teigti, jog i§  3377 minimu  asmenu  ne
maziau  kaip  2800  buvo  Lietuvos  gyventojai.

Buvusiu Kauno  ir §iauliu getu kaliniai sudar6 paskutini Lietuvos dydu  „trans-
V

porta.",  atsiusta  i§  Kauno.  Jis  i  Stuthofa  atvyko  liepos  24  d.,  bet  uzregistruotas
liepos 25 diena.  182 Zmon6s, daugiausia moterys ir vaikai, po dvieju dienu (liepos
26-".a)  buvo  i§siusti i Osvencima,  o tai beveik visiems rei§ke greita mirti, nes ten
kalinimo salygos buvo sunkesn6s. Likusioje grup6je buvo  1321 Zmogus (726 mote-

rys  ir 595 vyrai),  i§ kuriu beveik  1300 - Lietuvos dydail5.
Pagal  turimus  duomenis  galima  nustatyti,  kad  apytikriai  8800  Lietuvos  dydu

1944  in.  Iiepos  mencsi  ilgesniam  ar  trumpesniam  laikui  atsiddr6  Stuthofo  kon-
centracijos  stovykloje.  Sic  Zmon6s  atvyko  i§  savo  kra§to,  kur jiems  pagelb6davo
vietos gyventojai. Be to, daugelis ju Lietuvoje dirbo naciams reikalingose imon6se
ir buvo ligi i§vezimo  i Stuthofq §iek tick labiau tausojami negu nedirbantys.

Kur kas blogesn6 fizine-psichologine btikl6 buvo tu Lietuvos dydu,  kurie  prieL¥

patekdami  i  §tuthofa  buvo  kalinami  Estijos  ir  Latvijos  koncentracijos  ir  darbo
stovyklose.  Ivairiais duomenimis,  1943 in.  rugpjn6io-rugs6jo m6nesiais, likviduo-

jant  Vilniaus  geta,  net  15-20  ttikst. jo  kaliniu  atsidtire  Latvijoje  ir  Estijojet6.  IL¥
Kauno  geto  i  §ias  Baltijos  §alis  dydai  pradeti  vezti  jau  1942  in.  vasario  19  d.;
tuomet buvo i§vezta 500 Lietuvos dydu.  Dar 2000 Zmoniu per kelis kartus i5siusta
1943  in.  pabaigoje.  1943  in.  spalio  men.,  likvidavus  Kauno  geta,  i  Estija  buvo
i§vezta  3100  asmenu[7.

Daugelis  Estijoje  ir  Latvijoje  atsidtirusiu  Lietuvos  dydu  buvo  nuzudyti  arba
mire  d6l  nepakeliamu  buities  salygu,  bado  ir  mu§tro.  Lik?  gyvi  kartu  su  kitu
kra§tu  dydais  nuo  1944  in.  rugpjti6io  9  d.  prad6jo  gausinti  Stuthofo  kaliniu  gre-

rl

tas.  Ta  diena  Stuthofe  atsiddr6  i§  Rygos  atsiusti  6832  dydai,  gave  56095-62472
ir  62588-63037  numerius]8.  Preliminariai,  remiantis  i5likusiais  archyviniais  5alti-
niais,  galima  teigti,  jog  mazdaug  ketvirtadalis,  t.y.  1600-1700  §iu  dydu  -  Lie-

]4  D.   Drywa,    min.  veik.,  p.  8.

[5  1`5  Kauno  i  Stuthofo  koncentracijos  stovykla  1944  07  25  atsiustu  Zydu  ...  sarasas,  I.  196-216.

[`' K.   Ruk56nas,   min. veik., p.  60-61;  8.   Anolik,   Naciu koncentracijos stovyklos Estijoje,

4fmf.;tfj.cf cJi.c;!tj.`',  Vilnius,1995, p.  202;  S.   Atam ukas ,   ZycJ#7. Lz.efiitJtj/.i.,   Vilnius,1990,  p.  93.
`7 K.   Ruk`€enas,   min. veik., p.  60.

]# Stuthol`o koncentracijos stovyklos kaliniu registracijos knyga, 4A4S/,  sygn.I-11 E-12,I.1-233.
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tuvos gyventojai,  daugiausia Rytu Lietuvos ir Vilniaus dydai.  Tikslesniam skai6iui
nustatyti  reikia  papildomu  tyrimu.  Tai  pasakytina  ir  apie  1944  in.  rugpjti6io  23
d.  i§  Rygos  atgabentus  4408  dydus,  kurie  gavo  69664-74071  numerius.  Ta6iau

jau  dabar  ai§ku,  jog  Lietuvos  Zydu  tarp ju  buvo  ne  maziau  kaip  pus6,  t.y.  apie
2300-24oolg.

1944  in.  spalio  1  d.  Stuthofa  pasiekusiu  3155  dydu  tarpe  Lietuvos  dydu  jau
maziau.  Pagal i§likusi registracijos knygos fragmenta2° jie sudar6  apie 20%  atvez-
tl!ju,  t.y.  600-700  dydu.  Dar  kelios  de§imtys  Lietuvos  teritorijoje  ligi  1942  in.

V

gyvenusiu  Zydu  pateko  i  Stuthofq  i§  Rygos  1944 in.  spalio  14  d.  su  nedidele  190
kaliniu grupe. Lietuvos dydu buvo ir tarp 71 kalinio i§ Talino (jie Stuthofa pasieke
lapkri6io  9  d.),  taip  pat  kitose  nedidel6se  grupelese  ir  pavieniui  paskutinemis
1944  in.  savaitemis  §tuthofe  atsidtirusiu  Zydu  tarpe.

V

Tad i§ Latvijos ir Estijos traukiniais ir laivais i Stuthofo koncentracijos stovykla
1944 in. rugpjti6io-gruodzio m6nesiais su kitu Saliu dydais pateko apie 4700 Lie-
tuvos  Zydu.  Su  anks6iau  atgabentais ju  tautie6iais,  Lietuvos  gyventojais,  susidaro
apie 13 500 Zmoniu, tarp ju ir Lietuvai Antrojo pasaulinio karo pradzioje sugrazin-
to dalies Vilniaus kra§to dydai senbuviai (neskai6iuojant pabegeliu i§ etnines Len-
kijos).

rz

Patikslinus Lenkijos dydu, kalintu Stuthofe, skai6iu, gali paai§k6ti, jog Lietuvos
rl

dydu buvo daugiausia tarp Stuthofo kaliniu Zydu, kuriu i§ viso suskai6iuojama 48,5
ttikstan6iai.  1§ ju  12  ttikst.  buvo  Vengrijos Zyd6s.

Lietuvos Zydu likimas Stuthofo koncentracijos stovykloje buvo ivairus. Kaip jau
min6ta,  daugelis  ju  Cia  neuzsibuvo  ir  buvo  i§siusti  i  Osvencimo,  Ravensbriuko,
Natcvailerio, Buchenvaldo koncentracijos stovyklas ir ju filialus.

Stuthofo  „mirties  fabrike"  likusiu  Lietuvos  Zydu  likimas  taip  pat  susiklost6
nevienodai.  Administracija  §iek  tiek  labiau  tausojo vyrus  amatininkus  ir  specia-
listus,  dirbusius  fronta  aprtipinan6iose  imon6se  ir  dirbtuv6se  pa6ioje  stovykloje
ar jos filialuose,  kuriu daug buvo isteigta  1944 metais.  I  filialus  ar kitas  stovyklas
nei5siusti  Zydai  vyrai  net  gyveno  vadinamojoje  Naujojoje  stovykloje,  irengtoje
1943   in.  ple6iant  „mirties  fabrika".  Tuo  tarpu  moterys  Zyd6s,  kuriu  dirbo  tik
mazuma,  nors  ir  gavo  sveikatai  kick  normalesni  darbq  ar  nesumazintq  ir  taip
nedideli  maisto  davini,  bet  buvo  atskirtos  keliomis  spygliuotomis  uztvaromis  va-
dinamojoje  dydziu  stovykloje.  Cia  izoliuoti  ir  nebaigti  irengti  barakai  pasmerk6
bado  mir6iai  ir  daugeli  Lietuvos  Zydziu.   1944  in.   pabaigoje   „dydziu  stovykla"
tapo  5iltin6s  epidemijos,  i§plitusios  po  visa  stovykla  ir  numarinusios  net  kelis

t9  Ten pat, sygn.  I-11 E-14, 1.  127-177.
20 Ten pat, sygn. I-11 E-15, 1.  193-284.
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esesininkus,  Zidiniu.  Greitai  mirdavo  ir  po  alinan6iu  darbu  i§  filialu  i  centrin?
stovykla  grazintos,  kaip  ligon6s,  dydes.

Atsirado net savoti§ki mirtininkiu barakai, kurioms neteikdavo jokios medici-
nos pagalbos, o ju gyventoju beveik nemaitindavo. Tai buvo speciali vyresnio am-
Ziaus ir silpnesn6s sveikatos ar sergan6iu dydu tautyb6s kaliniu naikinimo forma.
Zinome,  kad  apgyvendinti  rudens  ir Ziemos  salygoms  nepritaikytuose  bdstuose,
neaprtipinti  tinkama  apranga  ir  avalyne,  Zmon6s  greitai  nusilpdavo  ir  mirdavo,
nekalbant apie mu§ima, bada, antisanitarines salygas, kankinima ivairiais bepras-
mi§kais pratimais, Zudyma dujomis, §audymais i pakau§i, leidziant i hina mirtinu
cheminiu preparatu injekcijas. Zydu mirtingumas buvo didesnis negu kitu tautybiu
kaliniu. Taip §tuthofo koncentracijos stovykloje nuo 1944 in. vidurio buvo vykdo-
mas naciu auk§6iausiosios vadovybes 1943 in. isakymas visi5kai i§naikinti dydus, t.y.
Zydu problemos galutinis sprendimas".  Nors buvo ai§ku, jog Vokietija karo jau

negali laimeti, isakymas buvo vykdomas.
Daugiausia  mirdavo  dydu,  atgabentu  i  §tuthofq  i§  Osvencimo  koncentracijos

stovyklos,  kurioje jie  buvo  labai nualinami.  Ta6iau  daug  Lietuvos  Zydu  irgi  tapo
naciu genocido aukomis. Stai keli pavyzdiiai i§ mirties apyskaitu /robes/a.JJc/,  kuriu
nedaug  i§liko.  1944  in.  spalio  23  d.  dydiiu  stovyklos  a§tuonioliktame  bloke  mire
keturios Lietuvos dydes: Dora Friendlender (kalines numeris 48770), Liuba Glus-
kin (75084), Lobe Grimmer (74794) ir Herta Beer (94337)2t. Lapkri6io 22-ar.a mir-
tis nusine5e net 53 kaliniu gyvybes, tarp ju 38 buvo Zydai. Tarp mirusiuju - penki
Lietuvos dydai: trys moterys ir du vyrai. Tai -Bliuma Levin (70738), Mina Volpert
(42623), Basia Gerbaski (70125), kuri neturejo ir septyniolikos metu, buvo gimusi
ir gyveno  §ven6ionyse  (uzra§yta  ,,Lenkijos dyd6"),  Hir§as Faigenbaumas  (73229),
Morduchajus  Rastunskis  (uzra§yta  ,,Lenkijos Zydas")22.  Gruodzio  menesi  kaliniu
mirtingumas dar padidejo.

Y

Tik naciu  Vokietijos  pralaimejimas  sustabde  Lietuvos  dydu  Zudyma  Stuthofo
koncentracijos stovykloje. Dalis Lietuvos dydu sulauk6 Raudonosios armijos pa6ia-
me §tuthofe, nes paskutinemis savaitemis, pakrikus drausmei ir nebelikus teroro,
kaliniai i§ sandeliu patys apsiripindavo §iokiu tokiu maistu. I§liko gyvi ir tie, kurie
nebuvo uzsikr6te mirtina liga ar nezuvo juos evakuojant sausuma ir jdra. Tikslesnes
Lietuvos dydu netektis §tuthofo ,,mirties stovykloje", jos filialuose ir per evakuacija
1945 in. nustatyti galima tik atlikus papildomus tyrimus bei sulaukus buvusiu kali-
nip atsiminimu. Ta6iau jau dabar galima teigti, jog naciai Stuthofo koncentracijos

21 Stuthofo koncentracijos stovyklos kaliniu mirties apyskaitos, ten pat, sygn. I-VEL7 (nenumeruo-

tame  lapelyje).
22  Ten  pat,  I.  121.
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stovykla buvo padar? Lietuvos dydu naikinimo ir persiuntimo i kitus ,,mirties fab-
rikus"  i§skirtine vieta  1944 in..

Pagerbiant  nuo  naciu  genocido  ir  represiju  Zuvusiu.u  atminima,  §tuthofo
koncentracijos stovyklos muziejus turi gilia simboline prasme ne tik lietuviams, bet
ir Lietuvos dydams. Tai liudija ir 1995 in. buvusios Stuthofo koncentracijos stovyk-
los  krematoriume  pritvirtinta  (Lietuvos  ambasados  Lenkijoje  ripes6iu)  lenta  su
uzra§u, jog Cia kent6jo ir Zuvo Lietuvos Zmon6s23.

Lietuviai, dydai ir kitu tautybiu Lietuvos gyventojai, kurie pimieji i 8. Sruogos
Dievu mi§ke"  apra§yta mirties stovykla pateko jau  1939-1940 metais,  i§anksti-

niais  skai6iavimais  ir vertinimais  sudar6  antra  pagal  skai6iu  (po  Lenkijos  gyven-
toju) kaliniu grupe.  Stuthofas jau tapo Lietuvos gyventoju kan6iu naciu okupaci-

jos metais simboliu. Tragi§kos vietos auku atminimu, buvusiu kaliniu ar ju artimu-
ju atsiminimu rinkimu, moksliniais tyrimais, leidiniais apie §tuthofo koncentracijos
stovykla labiau tur6tu rtipintis ne tik pavieniai asmenys, visuomen6s organizacijos,
bet  ir valstybin6s  institucijos  Lietuvoje,  Izraelyje,  Vokietijoje,  Lenkijoje  ir kitose
§alyse, taip pat ir tarptautiniai fondai.

23  S.   Buchaveckas,    Minejimas  Stuthofe,  Ewropog Li.cfrovis,   1995,  kovo  13,  p.  2.
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