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Холокостът обикновено се 

определя като убийството на 

над 5 000 000 евреи от 

германците по време на 

Втората световна война. 

Думата „холокост“ идва от древногръцки и означава 

„всеизгаряне“. Още преди Втората световна война 

понякога думата се използва за описание на смъртта 

на голяма група хора, но от 1945 г. тя става почти 

синоним на убийството на европейските евреи по 

време на Втората световна война. Ето защо 

използваме термина „Холокостът“. Евреите също го 

наричат с думата „Шоа“, което на иврит означава 

„катастрофа“.  
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Нацистите идват на власт в 

Германия през януари 1933 г. Те 

вярвали, че германците 

принадлежат към раса, която е 

„по-висша“ от всички останали. 

Те твърдели, че евреите 

принадлежат към раса, която е 

„по-нисша“ и представлява 

заплаха за т. нар. Германска 

расова общност. 
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Към 1945 г. германците и техните 

съюзници и сътрудници са избили 

почти двама от всеки трима 

европейски евреи, като част от 

„Окончателното решение“. 

„Окончателното решение“ е 

нацистката политика за убийство 

на евреите в Европа. 

Конференцията от 

Ванзее на 20 .01.1942 г. 

Тази заповед позволява да 

се проведе подготовката 

на операцията за 

унищожаване на еврейте. 
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По време на нацистката епоха 

германските власти преследват и 

други групи поради 

възприеманата от тях расова и 

биологична малоценност. Те 

включват хора от ромски 

произход, хора с увреждания, 

някои от славянските народи 

(поляци, руснаци и други), 

съветски военнопленници и 

чернокожи хора. 
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Германските власти преследват 

други групи на политическа, 

идеологическа и поведенческа 

основа. Сред тях са комунисти, 

социалисти, свидетели на Йехова 

и хомосексуалисти. 



Нацистите отправят две основни 

погрешни твърдения в ранната 

си пропаганда: първо, че 

немските евреи са предали 

Германия по време на Първата 

световна война и са виновни за 

нейната загуба, и второ, че 

евреите са виновни за 

икономическата нищета на 

страната по време на Голямата 

депресия в края на 20-те и 

началото на 30-те години на ХХ 

в. Това се свързва с по-голямата 

лъжа за глобална еврейска 

конспирация.  

Нацизмът е расистка идеология, чиято цел е 

унищожаването на евреите и други нежелани 

групи от немското общество. Той няма логическо 

или фактическо основание. Нацистите преследват 

и избиват евреите, защото те са фанатични 

антисемити, които мразят евреите. 

Антиеврейски знак, поставен на път в 

Германия, гласи: „Тук не са желани евреи“.



“През май 1940 година добрите времена си 

отидоха безвъзвратно: първо войната, 

капитулацията на Холандия, идването на 

немците, след което започнаха страданията за 

нас, евреите. Законите за евреите следваха един 

след друг. Евреите трябва да носят еврейска 

звезда. Евреите трябва да предадат своите 

велосипеди. На евреите не се разрешава да се 

качват в трамваите. Евреите нямат право да 

пътуват с коли. Евреите могат да пазаруват 

само между три и пет часа, и то само в 

магазини, на които пише „За евреи“. Евреите 

нямат право вечер след осем часа да бъдат на 

улицата, нито да седят в градината си, нито да 

ходят на гости. Евреите нямат право да 

посещават театрите, кината и другите места 

за развлечение. Евреите нямат право открито да 

упражняват какъвто и да е спорт, нямат достъп 

в плувните басейни, тенис кортовете, игрищата 

за хокей или другите места за спорт. Евреите 

нямат право да влизат в къщите на християни. 

Евреите трябва да посещават само еврейски 

училища и още много други подобни 

ограничения.” 



Законът за защита на германската кръв и 

германската чест. 

Забранява брака между германци с еврейски 

произход и такива без, криминализира 

сексуалните отношения между тях, 

забранява на евреите да наемат на работа 

като помощници немски жени под 45-

годишна възраст . 

Законът за гражданството в райха. 

Цели да идентифицира за кого се отнася 

първият закон. Само лица  с “германска или 

сродна кръв” могат да бъдат граждани на 

Германия, а евреите определени като раса, 

са лишени от немско гражданство и са 

принизени до “поданици на държавата”. 

Законът определя като евреин всеки, който 

има три или повече баби и дядовци от 

еврейски произход, включително такива, 

които са се покръстили, и внуците им. 

Нацистки пропаганден плакат за специален 

брой на вестника "Der Sturmer" за 

"замърсяването на расата"





Гетата са квартали в градовете и градчетата в окупираната от 

Германия източна Европа, където евреите са принудени да 

живеят, отделени от останалото общество. Най-много гето се 

намират в Полша и из територии, принадлежащи на СССР 

преди немската инвазия през 1941 г. 

Гетото в Лудж – 

последното 

ликвидирано гето 



Много гета са затворени, под което се 

има предвид, че са оградени със 

стени, но други са „отворени“, което 

дава възможност на евреите да ходят 

на работа на други места. Най-

голямото гето е Варшава, където са 

струпани повече от 400 000 евреи. От 

лятото на 1942 г. нацистките власти 

започват да депортират множество 

евреи към лагерите на смъртта за 

унищожение, а на следващата година 

дават начало на процеса по 

ликвидиране на гетата и депортиране 

на останалите евреи.  

Гетото във Варшава 

Гетото в Мукачево 



Концлагерите често са неточно 

сравнявани със затвор в съвременното 

общество. Но концентрационните 

лагери, за разлика от затворите, са били 

независими от всеки съдебен контрол. 

Нацистките концентрационни лагери са 

служили на три основни цели: 

За да бъдат затворени реални и 

възприемани „врагове на 

държавата.Тези хора са били 

затваряни за неопределено време. 

Да се елиминират лица и малки, 

целеви групи лица чрез убийство, 

далеч от обществения и съдебен 

контрол. 

Да се използва принудителен труд на 

затворническото население. Тази цел 

произтича от недостиг на работна 

ръка.  
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Основната цел на най-ранните концентрационни 

лагери през 30-те години e била затварянето и 

сплашването на лидерите на политически, 

социални и културни движения, които 

нацистите смятаха за заплаха за оцеляването на 

режима. Първият нацистки концентрационен 

лагер е Дахау, създаден през март 1933 г., близо 

до Мюнхен. 



В много от концентрационните 

лагери нацистките СС или са 

инсталирали, или са планирали да 

инсталират газови камери, за да 

помагат в ежедневната им дейност 

по убийството на затворници, които 

са твърде слаби или болни, за да 

работят. Преди широкото използване 

на обгазяване в концентрационните 

лагери, слаби, болни и изтощени 

затворници, избрани от лагерните 

лекари, били убивани в съоръжения 

за „евтаназия“ (T4) от 1941-1943 г. в 

тайна програма, наречена 14f13. 

Газовите камери също трябва да 

убиват малки целеви групи лица, 

които нацистите искаха да 

елиминират (полски бойци на 

съпротивата, съветски 

военнопленници и др.). Това беше 

целта на инсталирането на газови 

камери, например в Маутхаузен, 

Заксенхаузен, Щутхоф, Аушвиц I, 

Равенсбрюк, Люблин / Майданек и 

др. 
Концентрационен лагер Майданек - останки от овъглените 

трупове, захвърлени край пещите на крематориума; юли 1944 

г. след освобождаването на лагера. 



Затварянето на все по-голям брой хора в 

концентрационните лагери гарантира 

количеството на предлаганата работна ръка, 

дори когато жестокостта на живота в лагерите 

изчерпва броя на наличните работници. СС 

използват газови камери и други средства, за 

да „отсеят“ затворници, които вече не са в 

състояние да работят. 

Централните власти на СС се опитват да 

убедят командирите на лагерите да 

съсредоточат усилията си върху 

поддържането на затворниците живи, за да 

служат на германските военни усилия. 

Малцина от комендантите обаче приемат тези 

инструкции сериозно.  

Монтажна линия, където затворниците са принудени да произвеждат бомби в 

концентрационния лагер Дора-Мителбау, близо до Нордхаузен. Германия, април-май 1945 г. 



През последната година на войната 

концентрационните лагери са били и места на 

отвратителни и извратени медицински експерименти, 

провеждани върху затворници против тяхната воля и 

често със смъртоносни резултати. Например в Дахау 

германски учени експериментирали върху 

затворници, за да определят продължителността на 

времето, в което персоналът на германските 

военновъздушни сили може да оцелее при намалено 

въздушно налягане или в замръзнала вода. В 

Заксенхаузен са проведени различни експерименти 

върху затворници за намиране на ваксини за летални 

заразни болести. В Аушвиц III лекарят от СС Йозеф 

Менгеле провежда експерименти върху близнаци, за 

да търси начини за увеличаване на германското 

население чрез развъждане на семейства, които ще 

произведат близнаци. Тези експерименти са 

престъпни и убийствени. Те също се основават на 

фалшива наука и расистка фантазия. 

Затворник в компресионна камера губи 

съзнание, преди да умре по време на 

медицински експеримент, симулиращ 

голяма надморска височина. Концлагер 

Дахау, Германия, 1942 г.  



В последните месеци на войната 

охранителите на СС преместват 

затворниците с влак или на принудителни 

походи, често наричани „маршове на 

смъртта“, в опит да предотвратят 

освобождението на съюзниците от голям 

брой затворници. Докато съюзническите 

сили се движат из Европа в поредица от 

офанзиви срещу Германия, те започват да 

се сблъскват и освобождават затворници 

от концентрационните лагери, както и 

затворници по пътя чрез принудителен 

марш от един лагер до друг. Маршовете 

продължават до 7 май 1945 г., денят, в 

който германските въоръжени сили се 

предават безусловно на съюзниците. 

Втората световна война официално 

приключва в по-голямата част на Европа 

на следващия ден, 8 май. Поради 

разликата във времето съветските сили 

обявяват своя „Ден на победата“ на 9 май 

1945 г. 



Лидия Тишлер 

“Аушвиц беше ад.  Аушвиц 

наистина беше ад. Пристигнахме в 

средата на нощта. Бяхме 50 души 

във вагона и една кофа, и това 

беше. А в Аушвиц наистина 

можеше да усетиш страха.  

(...) 

Трябваше да преминем през 

селекция... Менгеле стоеше там 

поглеждаше те и те изпращаше 

наляво или надясно. Отляво беше 

страната за живот, а дясната за 

газ. Майка ми беше изпратена 

вдясно... Но след войната все още 

се надявах, че може би е била в 

лагер за неспособни лица, че не е 

мъртва” 



“След това някой дойде и ни обръсна цялата коса и след това 

бяхме вкарани в друга стая, където  ни наредиха като в театър 

на едни пейки. И дотогава хората, които вече бяха там ни казаха, 

че отиваме в газовите камери. Затова седях там и не знаех дали 

ще е вода или газ. Вода беше.” 

“Аз работех в пазарните градини. Понякога успявах да скрия 

някои от зеленчуците. На пример краставици. Ако краставицата 

беше добре извита, можех да я прибера в сутиена си. Картофите 

криех в чорапите. Доматите обаче бяха опасни, защото можеха 

да се сплескат, а ако това стане си мъртъв.” 

“Най-добрият начин да запомним Холокоста би бил, ако 

хората могат да се поучат от това преживяване, така че то 

да не се повтаря.” 

“Никога не съм чувствала, че трябва да си отмъстя. Аз съм 

оцелял, а не жертва. Никога не са ме карали да се чувствам по-

малко от човек. Не им го позволих.” 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 
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