
Profesorius Balys Sruoga (1896–1947), 
Štuthofo koncentracijos stovykloje pa-
tirtus išgyvenimus aprašęs atsiminimų 
knygoje „Dievų miškas“. Iš Lietuvos cent-
rinio valstybės archyvo fondų

1943 m. vasario–kovo mėnesiais nacių okupuotoje Lietuvoje (tada vadi-
nosi generaline sritimi, buvo Ostlando sudėtinė dalis) vyko su neginkluotu 
antinaciniu pasipriešinimu (rezistencija) susiję įvykiai ir procesai. Jie kol kas 
patenka tik į bendraeuropinės pasipriešinimo istorijos kontekstą, tačiau at-
eityje turėtų būti įrašyta tarp 1941–1945 m. svarbių įvykių Europos mastu. 
1943 m. kovo viduryje aukštiems vokiečių pareigūnams Berlyne tapo aišku, 
kad, kitaip nei Latvijoje ir Estijoje bei beveik visose Vokietijos okupuotose 
Europos šalyse (kraštuose), Lietuvoje nepavyks suformuoti nacių sumanyto 
SS legiono. Lietuvių tautinės rezistencijos pogrindžio organizacijų paskelbtą 
mobilizacijos į SS legioną boikotą parėmė visuomenė. Vokiečių okupacinei 
administracijai neliko nieko kito, kaip paskelbti, kad „lietuviai neverti tarnau-
ti elitiniuose SS daliniuose“. Naciai, keršydami už mobilizacijos sužlugdymą, 
1943 m. kovo 16–17 d. Lietuvoje griebėsi drastiškų represijų. Buvo uždarytos 
aukštosios mokyklos, nemažai kitų švietimo ir kultūros įstaigų. Prasidėjo 
žmonių gaudynės ir suėmimai. Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir Šiauliuose 
šiomis dienomis suimti 46 žmonės buvo išgabenti į Štuthofo (vok. Stut-
thof) koncentracijos stovyklą. Dauguma tos koncentracijos stovyklos kali-
niais tapusios „46-ių grupės“ (ji istoriografijoje apibūdinama kaip įkaitų ar 
inteligentų grupe) žmonių buvo susiję su tautiniu antinaciniu pogrindžiu. 
Mirčiai Štuthofo koncentracijos stovykloje buvo pasmerkti penki profeso-
riai (tarp jų ir knygoje „Dievų miškas“ kalinių dalią aprašęs Balys Sruoga), 
keturi gimnazijų direktoriai, trys advokatai, du kunigai, penki buvę generalin-
iai tarėjai ir kiti grupės kaliniai, tarp kurių buvo ir gydytojas Antanas Starkus, 
originaliu gydymu išgelbėjęs daug mirtimi besigaluojančių kalinių. Per pir-
muosius du mėnesius nuo mušimo, išsekimo ir ligų mirė devyni žmonės – Sta-
sys Puodžius, Zigmas Masaitis, Algirdas ir Vytautas Tumėnai, Kazys Bauba, 
Antanas Januševičius, Ignas Budrys, Petras Kerpė, Bronius Grigas. Toks liki-
mas galėjo ištikti ir kitus grupės narius, jei 1943 m. gegužės 31 d. likusiems 
gyviesiems nebūtų buvęs suteiktas „garbės kalinių“ statusas. Likus nedaug 
laiko iki Vokietijos kapituliacijos, per kalinių evakuaciją mirtis pasiglemžė 
dar kelis nusilpusius lietuvius – Praną Germantą-Meškauską ir kun. Alfonsą 
Lipniūną. Karo pabaigos sulaukusių „46-ių grupės“ narių likimai skirtingi. 
Vieni išsibarstė pasaulyje po lietuvių išeivijos bendruomenes, kiti grįžo į so-
vietų reokupuotą Lietuvą.

Tačiau 1943 m. kovo mėn. į Štuthofą atvežti inteligentai nebuvo vieninteliai 
Lietuvos gyventojai, įkalinti minėtame lageryje. Preliminariais duomenimis, 
per Štuthofo koncentracijos stovyklos barakus perėjo daugiau kaip 13,5 tūks-
tančio Lietuvos gyventojų, daugiausia žydų. Daugelis jų vėliau buvo išgabenti 
į kitas nacių „mirties fabrikais“ vadintas stovyklas. Daug žmonių mirė ar buvo 
nužudyti ir pačioje Štuthofo koncentracijos stovykloje (dalis numarinta čia 
įrengtoje dujų kameroje) ar nacių vykdytos 1945 m. kalinių evakuacijos iš jos 
metu. 

1939–1945 m. veikusios Štuthofo koncentracijos stovyklos vietoje dabar 
(Lenkija, Sztutowo vietovė į rytus nuo Gdansko) yra muziejus su keliais at-
statytais barakais, krematoriumu, dujų kameros pastatu, kitais atminimo 
ženklais. 1995 m. atidengta paminklinė lenta Štuthofe kentėjusiems ir žuvu-
siems Lietuvos žmonėms atminti. 
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