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Kiedy w efekcie niemieckich podbojów pod
w∏adzà nazistów znalaz∏a si´ wi´kszoÊç ˝ydow-
skiej populacji Starego Kontynentu (7–8 mln
osób), Hitler zyska∏ mo˝liwoÊç urzeczywistnie-
nia swej obsesyjnej idei „oczyszczenia” Europy
z ˚ydów. Pozosta∏a tylko kwestia wyboru meto-
dy. Od pierwszych dni wojny specjalne grupy
policji i SS posuwa∏y si´ za frontem, bestialsko
mordujàc ludnoÊç ˝ydowskà oraz inspirujàc po-
gromy. Aby usprawniç eksterminacj´ ˚ydów,
hitlerowcy sp´dzali ich do zamkni´tych dzielnic
– gett, które nast´pnie mia∏y byç kolejno likwi-
dowane. Unicestwienie wszystkich europejskich
˚ydów w jawnych egzekucjach by∏o jednak dla
nazistów k∏opotliwe ze wzgl´dów technicznych
i propagandowych. Nierealne okaza∏y si´ rów-
nie˝ plany deportacji takiej masy ludzi. W tej
sytuacji w 1941 r. w kierownictwie nazistow-
skim zrodzi∏a si´ koncepcja „ostatecznego roz-
wiàzania kwestii ˝ydowskiej” za pomocà zorga-
nizowanego przemys∏owo, utajnionego systemu
ludobójstwa. W tym celu utworzono obozy za-
g∏ady, wyposa˝one w komory gazowe oraz kre-
matoria do palenia cia∏. Owe „fabryki Êmierci”
ulokowano na ziemiach polskich, gdzie znajdo-
wa∏o si´ najwi´ksze skupisko ludnoÊci ˝ydow-
skiej. Od 1942 r. ˚ydów z krajów znajdujàcych si´ pod okupacjà
lub dominacjà III Rzeszy zacz´to masowo przewoziç, pod pretek-
stem ewakuacji, do obozów zag∏ady. Po przybyciu na miejsce nie-
Êwiadome ofiary kierowane by∏y do rzekomych ∏aêni, które oka-
zywa∏y si´ komorami gazowymi. Oprócz ludnoÊci ˝ydowskiej
mordowano w ten sposób tak˝e Cyganów. Oblicza si´, ˝e do 1945 r.
zagazowano w sumie ok. 3 mln ˚ydów. Pe∏na liczba ofiar Holo-
kaustu szacowana jest na 5,4–5,8 mln.

Chocia˝ Holokaust nie by∏ najwi´kszym ludobójstwem w dziejach
(terror stalinowski poch∏onà∏ znacznie wi´cej ofiar), stanowi wy-
jàtkowy wypadek u˝ycia metod przemys∏owych do zg∏adzenia ca-
∏ego narodu w imi´ totalitarnej ideologii. Masakra ta dokonywa∏a
si´ na oczach Êwiata, który co najmniej od koƒca 1942 r. otrzymy-
wa∏ informacje o rzeczywistych dzia∏aniach hitlerowców. Rzàdy
alianckie, poch∏oni´te wojnà, nie poczyni∏y jednak praktycznie
˝adnych kroków, ograniczajàc si´ do pogro˝enia Niemcom powo-
jennymi procesami. Równie˝ organizacje ˝ydowskie na Zachodzie
nie zdoby∏y si´ na dzia∏ania adekwatne do sytuacji. W krajach ob-
j´tych hitlerowskà akcjà postawy wobec Holokaustu waha∏y si´
natomiast od wspó∏udzia∏u, przez oboj´tnoÊç, bezsilnoÊç, a˝ po
próby pomagania ˚ydom.

Grupa ludnoÊci cygaƒskiej eskortowana
na miejsce egzekucji przez serbskich
˝andarmów. Cyganie byli drugim, obok
˚ydów, narodem przeznaczonym przez
nazistów do natychmiastowej ekster-
minacji. Oblicza si´, i˝ z ràk hitlerow-
ców i ich sprzymierzeƒców zgin´∏o
231 tys. Cyganów, z których ok. 20 tys.
zagazowano w OÊwi´cimiu.

Hitlerowski system eksterminacji
˚ydów.
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