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Niemiecki nazizm cechował się obsesyjnym antysemityzmem. Już w styczniu 1939 r.
Hitler zapowiedział, że jeżeli wybuchnie wojna, doprowadzi ona do „wytępienia rasy
żydowskiej w Europie”. 

Po inwazji na ZSRR w 1941 r. Niemcy uznały eksterminację Żydów za jeden ze swych
najważniejszych celów wojennych. Ten ludobójczy zamiar naziści realizowali
systematycznie i konsekwentnie do ostatnich dni wojny.

Przed wojną

Zagłada Żydów



Adolf Hitler i ideologia nazistowska

W 1933 r. władzę w Niemczech zdobyła Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) i jej wódz Adolf
Hitler. W ciągu kilkunastu miesięcy naziści zlikwidowali demokrację, ograniczyli prawa obywatelskie i wprowadzili
totalitarną dyktaturę. Ideologia nazizmu łączyła w sobie wrogość wobec zarówno liberalnej demokracji, jak i komunizmu,
uwielbienie narodu niemieckiego i tradycyjny antysemityzm z rasizmem. 

Żydów obwiniano o wszelkie niepowodzenia, jakie na przestrzeni dziejów spadały na Niemcy i zapowiadano pozbycie się
ich z kraju. Jednocześnie uważano ich za gorszą rasę niż „aryjczycy” utożsamiani z Niemcami. 

W Trzeciej Rzeszy

Prześladowania Żydów w Niemczech

Równolegle z represjami wobec przeciwników politycznych nazistowskie władze wprowadzały prawodawstwo
dyskryminujące Żydów. Tak zwane ustawy norymberskie z 1935 r. pozbawiły Żydów praw obywatelskich. Wykluczono ich



z życia społecznego, pozbawiono praw wyborczych, zabroniono piastować stanowiska publiczne. Rozpoczęto konfiskatę
mienia żydowskiego i wprowadzano liczne restrykcje. Państwowy aparat propagandowy prowadził kampanię nienawiści
wobec Żydów.

W 1938 r. naziści przeprowadzili w całych Niemczech pogrom Żydów. W czasie tak zwanej „nocy kryształowej” z 9 na 10
listopada plądrowano żydowskie sklepy, podpalono niemal wszystkie synagogi w kraju, zamordowano 90 osób, a ponad
20 tysięcy Żydów osadzono w obozach koncentracyjnych. Prześladowaniom tym towarzyszyła zinstytucjonalizowana
grabież majątków Żydów emigrujących z Niemiec.

Synagoga w Monachium spalona podczas "nocy kryształowej", Wikimedia.

Polska pod okupacją niemiecką

Po przegranej wojnie obronnej 1939 r. Polska znalazła się pod okupacją Niemiec i Związku Radzieckiego. Obaj okupanci
podzielili między siebie terytorium Polski po połowie. Niemcy zachodnią część zagarniętego przez siebie terytorium
wcielili bezpośrednio do Rzeszy, a w centralnej Polsce utworzyli tzw. Generalne Gubernatorstwo. Pod okupacją sowiecką
znalazło się ok. 1,2 mln polskich Żydów, a pod okupacją niemiecką ponad 2 mln.
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