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Niemiecka polityka
narodowoÊciowa w okupowanej

Polsce w latach 1939–19451

Adolf Hitler przez ca∏e ˝ycie by∏ ow∏adni´ty ideà, wed∏ug której historia jest
widownià brutalnej walki narodów o przetrwanie, zgodnie z zasadami rasistow-
skiego determinizmu. Dlatego ju˝ w latach dwudziestych krytykowa∏ uprawianà
wtedy niemieckà polityk´ zagranicznà, którà definiowa∏ jako „polityk´ granic”
(Grenzpolitik), poniewa˝ by∏a wed∏ug niego krótkowzroczna i anachroniczna.
On sam opowiada∏ si´ natomiast za „politykà przestrzeni” (Raumpolitik), przez
co rozumia∏ zdobycie „przestrzeni ˝yciowej” (Lebensraum) dla narodu niemiec-
kiego w Europie Wschodniej2. Po przej´ciu w∏adzy w 1933 r. Hitler podniós∏ t´
ide´ do rangi ideologii paƒstwowej nowych Niemiec. 3 lutego 1933 r. wyjaÊni∏
niemieckim genera∏om, ˝e celem odbudowanego Wehrmachtu ma byç „zdobycie
przestrzeni ˝yciowej na Wschodzie i jej bezwzgl´dna germanizacja”3, przy czym
przez poj´cie germanizacji nie rozumia∏ zniemczenia ˝yjàcych tam narodów s∏o-
wiaƒskich, lecz skolonizowanie tych obszarów przez samych Niemców4.

Po skonsolidowaniu i umocnieniu swojej w∏adzy wewnàtrz kraju, przy∏àczeniu
Austrii i rozbiciu Czechos∏owacji Hitler skierowa∏ si´ przeciwko Polsce. Zamierza∏

1 Autor bardzo dzi´kuje t∏umaczowi Wojciechowi Sawickiemu i S∏awomirowi Jarosiƒskiemu za po-
moc w przygotowaniu polskiej wersji tekstu.
2 Por. A. Hitler, Mein Kampf, München 1940, m.in. s. 741–743; Hitlers zweites Buch. Ein Doku-
ment aus dem Jahre 1928, eingeleitet und kommentiert von G.L. Weinberg, Stuttgart 1961, m.in.
s. 78 i n., 163.
3 Aufzeichnungen von Gen. D. Inf. a. D. Liebemann, „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte” [dalej:
„VfZ”] 1954, nr 2, s. 435.
4 A. Hitler, op. cit., s. 429 i n.: „Die von so vielen geforderte Polenpolitik im Sinne einer Germa-
nisierung des Ostens fußte leider fast immer auf dem gleichen Trugschluß. Auch hier glaubte man
eine Germanisation des polnischen Elements durch eine rein sprachliche Eindeutschung desselben
herbeiführen zu können. Auch hier wäre das Ergebnis ein unseliges geworden: ein fremdrassiges
Volk, in deutscher Sprache seine fremden Gedanken ausdrückend, die Höhe und Würde unseres
eigenen Volkstums durch seine eigene Minderwertigkeit kompromittierend. [...] Was in der Ge-
schichte nutzbringend germanisiert wurde, war der Boden, den unsere Vorfahren mit dem Schwert
erwarben und mit deutschen Bauern besiedelten”. W 1928 r. Hitler pisa∏: „Die nationalsoziali-
stische Bewegung [...] kennt kein Germanisieren oder Deutschisieren, wie dies beim nationalen
Bürgertum der Fall ist, sondern nur eine Ausbreitung des eigenen Volkes. Sie wird im unterworfe-
nen, sogenannten germanisierten Tschechen oder Polen niemals eine nationale oder gar völkische
Stärkung erblicken, sonder eine rassische Schwächung unseres Volkes” (Hitlers zweites Buch…,
s. 78 i n.).
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tam po raz pierwszy zrealizowaç na szerszà skal´ i w praktyce zasady nowej na-
rodowosocjalistycznej polityki zagranicznej. W w´˝szym kr´gu – podczas konfe-
rencji w Kancelarii Rzeszy 25 maja 1939 r. – ponownie podkreÊla∏, ˝e wojna
przeciw Polsce nie b´dzie klasycznà wojnà. Chodzi∏o mu nie tylko o przesuni´-
cie niemieckiej granicy na wschód, czyli o zakwestionowanie odrzuconej przez
niego „polityki granic”. Konkretyzowa∏, ˝e wojna przeciwko Polsce ma s∏u˝yç
„rozszerzeniu przestrzeni ˝yciowej na Wschodzie i zabezpieczeniu wy˝ywienia”,
co nale˝y osiàgnàç przy pomocy niemieckiego osadnictwa5.

Krótko przed atakiem, 22 sierpnia 1939 r. Hitler zwróci∏ si´ do ok. 50 wyso-
kich oficerów Wehrmachtu, którym m.in. objaÊnia∏ cele nadchodzàcej wojny:
„Celem jest usuni´cie si∏ ˝ywych, a nie osiàgni´cie jakiejÊ okreÊlonej linii. [...] Nie
dopuszczaç do serca wspó∏czucia. Brutalne post´powanie. Osiemdziesiàt milio-
nów ludzi musi otrzymaç swoje prawa. Musi byç zabezpieczona ich egzystencja.
Silniejszy ma racj´. Najwi´ksza bezwzgl´dnoÊç. [...] Ka˝dà nowo tworzàcà si´
polskà si∏´ ˝ywà trzeba natychmiast unicestwiç. [...] Polska zostanie wyludniona
i zasiedlona przez Niemców”6.

1 wrzeÊnia 1939 r. Niemcy w porozumieniu ze Zwiàzkiem Radzieckim (pakt
Hitler–Stalin z 24 sierpnia 1939 r.) napad∏y na Polsk´. 17 wrzeÊnia, kiedy Polska
by∏a praktycznie ju˝ zwyci´˝ona, chocia˝ jeszcze nie ca∏kiem opanowana, Zwià-
zek Radziecki równie˝ wzià∏ czynny udzia∏ w wojnie: jego wojska przekroczy∏y
granic´ i zaj´∏y wschodnià cz´Êç kraju. Ostateczny podzia∏ ∏upu wojennego od-
by∏ si´ 28 wrzeÊnia 1939 r. Tego dnia ministrowie spraw zagranicznych III Rze-
szy i ZSRR podpisali uk∏ad o granicy i przyjaêni, w którym usankcjonowali roz-
biór Polski. Nowa granica przebiega∏a wzd∏u˝ Sanu i Bugu.

Obszar, który przypad∏ Rzeszy Niemieckiej, obejmowa∏ 188 tys. km2, czyli
ok. 48,5 proc. dawnego terytorium Polski, z 22,1 mln mieszkaƒców, wÊród któ-
rych by∏o ok. 84 proc. Polaków i ok. 10 proc. ˚ydów. Do tego dochodzili volks-
deutsche (3 proc.), Ukraiƒcy (2,4 proc.) i inni. Obszar zaj´ty przez Zwiàzek Ra-
dziecki liczy∏ 201 tys. km2, co stanowi∏o 51,5 proc. Rzeczpospolitej. LudnoÊç tej
cz´Êci kraju, znacznie rzadziej zaludnionej, liczy∏a ok. 13,2 mln, i by∏a o wiele
bardziej zró˝nicowana etnicznie. Sk∏ada∏a si´ z 40 proc. Polaków, Ukraiƒców
(34,2 proc.), ˚ydów (8,45 proc.), Bia∏orusinów (8,5 proc.), Litwinów i innych7.
Po niemieckiej napaÊci na Zwiàzek Radziecki równie˝ te tereny i tamtejsza lud-
noÊç przesz∏y pod panowanie niemieckie. Pó∏nocnà cz´Êç wcielono do Komisa-
riatu Rzeszy Wschód; na Bia∏ostocczyênie utworzono okr´g bia∏ostocki, Êrodko-

5 Cyt. za: G. Eisenblätter, Grundlinien der Politik des Reiches gegenüber dem Generalgouverne-
ment, 1939–1945, mps pracy doktorskiej, Frankfurt 1969, s. 29.
6 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918–1945, seria D, t. 7, Baden-Baden 1956, nr 192–
–193, s. 167–172. Krytyczno-êród∏owa debata na temat autentycznoÊci tych dokumentów por.
W. Baumgart, Zur Ansprache Hitlers vor den Führern der Wehrmacht am 22. August 1939. Eine
quellenkritische Untersuchung, „VfZ” 1968, t. 16, s. 120–149; H. Böhm, Zur Ansprache Hitlers vor
den Führern der Wehrmacht am 22. August 1939, ibidem 1971, t. 19, s. 294–300; odpowiedê
Baumgarta, ibidem, s. 301–304; podsumowanie dyskusji: W. Jacobmeyer, Der Überfall auf Polen
und der neue Charakter des Krieges [w:] Der Warschauer Aufstand. 1. August B. 2. Oktober 1944.
Ursachen–Verlauf–Folgen, Warszawa–Hannover 1996, s. 7–29.
7 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 234 i n.; C. ¸u-
czak, Polska i Polacy w drugiej wojnie Êwiatowej, Poznaƒ 1993, s. 197.
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wà cz´Êç dodano do Komisariatu Rzeszy Ukraina, a po∏udniowe obszary przy∏à-
czono do Generalnego Gubernatorstwa8.

Jak ju˝ wspomniano, zdobycie Polski by∏o dla Hitlera pierwszym konkretnym
krokiem w kierunku utworzenia na terenach Europy Ârodkowej i Wschodniej
„paƒstwa kolonialnego”, zasiedlenia go przez Niemców i zabezpieczenia w ten
sposób na nast´pne stulecia „przestrzeni ˝yciowej” dla narodu niemieckiego. Nie
wypracowano jednak jeszcze szczegó∏owych planów realizacji tego zamierzenia.
Dopiero po 1 wrzeÊnia 1939 r. wykrystalizowa∏a si´ konkretna niemiecka poli-
tyka okupacyjna i ludnoÊciowa w Polsce. Wprawdzie wp∏yn´∏y na nià rozwa˝a-
nia z dziedziny polityki zagranicznej i po∏o˝enie militarne, jednak w pierwszym
rz´dzie okreÊla∏a jà ideologia „przestrzeni ˝yciowej” i prymat „walki narodowo-
Êciowej” (Volkstumskampf).

BezpoÊrednio po militarnym pokonaniu Polski i podziale ∏upu wojennego ze
Zwiàzkiem Radzieckim niemieccy okupanci podj´li konkretne dzia∏ania w celu
zrealizowania w praktyce ogólnikowo sformu∏owanych celów polityki narodo-
woÊciowej. Po pierwsze, Hitler zarzàdzi∏ rozwiàzanie administracji wojskowej
i wprowadzenie niemieckiej administracji cywilnej, która mia∏a zrealizowaç jego
„szataƒskie dzie∏o”. Po drugie, nakaza∏ podzielenie obszarów zaj´tych przez Niem-
cy na dwie cz´Êci: zachodnià Polsk´ z 10 mln mieszkaƒców poleci∏ natychmiast
wcieliç do Rzeszy, a w Êrodkowej, z ok. 12 mln mieszkaƒców, utworzyç GG.

Obszary zaanektowane przez Rzesz´ mia∏y byç szybko „zdepolonizowane”,
„od˝ydzone” i w ciàgu niewielu lat ca∏kowicie zgermanizowane. Polacy i ˚ydzi
mieli byç wyp´dzeni do GG w ramach tzw. etnicznego oczyszczenia terenu, a na
ich miejsce planowano sprowadziç volksdeutschów ze Wschodu. Tak wi´c ob-
szar GG zosta∏ pomyÊlany jako terytorium, na którym zamierzano osiedliç lud-
noÊç z terenów wcielonych do Rzeszy. GG mia∏o staç si´ docelowà prowincjà
dla deportowanych z terenów wcielonych do Rzeszy „niepo˝àdanych elemen-
tów”, dawa∏o mo˝liwoÊç szybkiego dokonania „etnicznego oczyszczenia tere-
nu” zaanektowanego przez Niemcy. Germanizacja zaÊ samego GG musia∏a od-
sunàç si´ w czasie, dlatego godzono si´ na tymczasowe kompromisy, polegajàce
m.in. na u˝ywaniu Polaków do pracy tak˝e w administracji. Obowiàzywa∏o jed-
nak ogólne zalecenie, by nie dopuÊciç do „odrodzenia si´ polskiej inteligencji
jako warstwy przywódczej”. Hitler stwierdza∏ wyraênie, i˝ „nie mo˝na dopuÊciç
do odtworzenia [w GG] komórek ˝ycia narodowego”9. Póêniej, ju˝ na poczàt-
ku 1941 r., zapowiedzia∏, ˝e równie˝ obszar GG powinien zostaç docelowo
zgermanizowany.

Niemieccy okupanci realizowali cele swojej polityki narodowoÊciowej na te-
renach przez siebie zdobytych przez terror i ludobójstwo, deportacje, wyp´dze-
nia i przesiedlenia, roboty przymusowe, grupowe wyw∏aszczenia i rabunek, li-
kwidacj´ i st∏umienie ˝ycia kulturalnego.

8 Por. np. C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 1, s. 64–72; M. Broszat, Nationalsozialistische
Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961 [wyd. polskie: Narodowosocjalistyczna polityka w sprawie
Polski 1939–1945, Warszawa–Poznaƒ 1966].
9 Zapiski z Oberkommando des Heeres z 17 X 1939 r., przedruk m.in. w: Der Prozeß gegen die
Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof [dalej: IMG], t. 26, Nürnberg
1949, s. 378 i n.
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Jednak˝e polityka ta nie by∏a jednolita, ró˝ni∏a si´ – niekiedy zasadniczo
– w stosunku do Polaków, ˚ydów, volksdeutschów, Ukraiƒców, a póêniej tak˝e Bia-
∏orusinów. Szczególny nacisk k∏adziono na dzia∏ania wobec Polaków, ˚ydów
i volksdeutschów. Podczas gdy Polaków przeÊladowano i gn´biono, a ˚ydów
mordowano, Niemcy i volksdeutsche cieszyli si´ szczególnymi przywilejami jako
cz∏onkowie „rasy panów”. Ukraiƒcy, a zw∏aszcza Bia∏orusini, odgrywali raczej
rol´ podrz´dnà bàdê instrumentalnà.

Wprawdzie Adolf Hitler okreÊli∏ ogólne wytyczne polityki narodowoÊciowej
w Polsce, jednak za ich realizacj´ w praktyce odpowiadali inni. Najwa˝niejszà
rol´ odgrywa∏ Heinrich Himmler (który z up∏ywem czasu sta∏ si´ drugà osobà
w III Rzeszy) i jego najbli˝si wspó∏pracownicy na miejscu. Bez wàtpienia to Hein-
rich Himmler jako Reichsführer SS- i Policji oraz komisarz ds. umocnienia niem-
czyzny (Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RFK) kszta∏to-
wa∏ w ramach swych kompetencji niemieckà polityk´ ludnoÊciowà w okupowanej
Polsce. 15 maja 1940 r. sporzàdzi∏ podstawowy memoria∏ w kwestii polityki na-
rodowoÊciowej pt. Kilka myÊli o traktowaniu obcych narodowoÊci na Wschodzie:

„W post´powaniu wobec obcych narodowoÊci na Wschodzie musimy dbaç
o to, aby uznaç i piel´gnowaç tak wiele odr´bnych narodowoÊci, jak to tylko
mo˝liwe, a wi´c obok Polaków i ˚ydów, tak˝e Ukraiƒców, Bia∏orusinów, Góra-
li, ¸emków i Kaszubów. JeÊli jeszcze gdzieÊ mo˝na znaleêç odpryski narodów, to
równie˝ je. [...] Lecz nawet wewnàtrz grup narodowych nie mamy interesu, aby
je doprowadziç do zjednoczenia i wielkoÊci, a byç mo˝e nawet stopniowo wpo-
iç im ÊwiadomoÊç i kultur´ narodowà, ale powinniÊmy roz∏o˝yç je na niezliczo-
ne ma∏e od∏amki i okruchy. [...] Gdy˝ tylko dzi´ki temu, ˝e roz∏o˝ymy t´ ca∏à na-
rodowoÊciowà brej´, sk∏adajàcà si´ z 15 mln w GG i 8 mln w prowincjach
wschodnich, b´dziemy mogli przeprowadziç rasowe odsianie, które musi byç
fundamentem naszych rozwa˝aƒ, wy∏owiç z tej brei jednostki wartoÊciowe pod
wzgl´dem rasowym, wys∏aç je do Niemiec i tam zasymilowaç. [...]

Mam nadziej´ na zupe∏ne wymazanie poj´cia ˚ydów przez umo˝liwienie po-
wszechnej emigracji wszystkich ˚ydów do Afryki albo gdzie indziej, do jakiejÊ
kolonii. W pewnej perspektywie czasowej musi byç mo˝liwe doprowadzenie do
znikni´cia na naszym obszarze terminów oznaczajàcych takie narody, jak Ukraiƒ-
cy, Górale i ¸emkowie. To samo, co powiedziano na temat odpryskowych naro-
dów, obowiàzuje w odpowiednio wi´kszej skali w stosunku do Polaków. Przy
rozwiàzywaniu wszystkich tych problemów podstawowym zagadnieniem jest
szkolnictwo i zwiàzane z nim kwestie przeglàdania i przesiewania m∏odzie˝y.
Nieniemiecka ludnoÊç Wschodu nie mo˝e mieç ˝adnej wy˝szej szko∏y ponad
czteroklasowà szko∏´ powszechnà. Jedynym celem tej szko∏y powszechnej jest
proste rachowanie najwy˝ej do 500, pisanie nazwiska, nauka, ˝e bo˝ym przyka-
zaniem jest byç pos∏usznym Niemcom oraz uczciwym, pilnym i grzecznym. Czy-
tanie uznaj´ za zb´dne. Poza tà szko∏à nie mo˝e byç na Wschodzie ˝adnej innej
szko∏y. [...]

Wskutek konsekwentnego wdro˝enia tych zarzàdzeƒ, w ciàgu nast´pnych
10 lat ludnoÊç GG b´dzie si´ musia∏a sk∏adaç z pozosta∏ej, mniej wartoÊciowej
ludnoÊci, [uzupe∏nionej o] przemieszczonà ludnoÊç wschodnich prowincji oraz
wszystkich tych cz´Êci Rzeszy Niemieckiej, które reprezentujà ten sam gatunek
ludzki i rasowy (cz´Êci np. Serbów ∏u˝yckich i ¸u˝yczan). Ta ludnoÊç, jako po-
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zbawiony przywódcy proletariat, b´dzie corocznie stawiaç do dyspozycji Nie-
miec w´drownych i przeznaczonych do szczególnych prac robotników (w dro-
gownictwie, kamienio∏omach i na budowach)”10.

Himmler przedstawi∏ ten memoria∏ m.in. Adolfowi Hitlerowi, a ten uzna∏ go
„za bardzo dobry i w∏aÊciwy”11. W rzeczywistoÊci zasady polityki ludnoÊciowej
w Polsce, które Himmler przed∏o˝y∏ na piÊmie 15 maja 1940 r., od dawna w prak-
tyce realizowano, wzgl´dnie zamierzano realizowaç. Tak wi´c wspomniany me-
moria∏ by∏ w∏aÊciwie streszczonym opisem tego, co dotychczas zosta∏o ju˝ doko-
nane, wzgl´dnie tego, co by∏o w∏aÊnie realizowane lub planowane. 

Polityka wobec Polaków: „niewolnicy Rzeszy Wielkoniemieckiej”
Oko∏o 18,7 mln Polaków stanowi∏o 84 proc. ludnoÊci polskich terytoriów za-

j´tych przez Niemców. W lecie 1941 r. dosz∏o do tego ok. 5 mln osób narodo-
woÊci polskiej, które ˝y∏y na wschodnich obszarach dotàd okupowanych przez
Sowiety. Zgodnie z ideologià narodowosocjalistycznà S∏owianie, a wi´c tak˝e Po-
lacy, uchodzili za „podludzi” i „rasowo mniej wartoÊciowych”. Ponadto w Niem-
czech zawsze panowa∏y silne antypolskie uprzedzenia, które bezb∏´dnie pasowa-
∏y do narodowosocjalistycznej nauki o mniejszej wartoÊci rasowej Polaków.
Polacy Êciàgn´li na siebie szczególnà nienawiÊç tak˝e dlatego, ˝e jako pierwsi od-
wa˝yli si´ stawiç zbrojny opór narodowosocjalistycznym Niemcom.

Cele niemieckiej polityki narodowoÊciowej wobec Polaków dadzà si´ streÊciç
w nast´pujàcy sposób: usuni´cie polskich elit przywódczych i zdegradowanie na-
rodu polskiego do poziomu nacji pozbawionej kultury. Polacy mieli si´ staç he-
lotami narodu niemieckiego, którym wolno by∏o tymczasowo mieszkaç w GG.
Te cele niemieccy okupanci realizowali z godnà odnotowania konsekwencjà.

Usuni´cie polskich elit przywódczych

Jednym z najpilniejszych zadaƒ niemieckich okupantów w Polsce by∏o fizycz-
ne wyniszczenie polskiej inteligencji, gdy˝ naziÊci uznawali t´ warstw´ za siedli-
sko polskiego oporu. Przez poj´cie polskiej inteligencji rozumieli ca∏oÊç elit
politycznych, spo∏ecznych, kulturalnych i gospodarczych Polski – szlacht´, du-
chownych, osoby aktywne politycznie i spo∏ecznie, intelektualistów, nauczycieli,
lekarzy, prawników, zawodowych ˝o∏nierzy itd. Oznacza∏o to koniecznoÊç wy-
niszczenia tej warstwy jako „si∏y ˝ywotnej narodu polskiego” i równoczeÊnie sie-
dliska polskiego oporu, co Hitler zapowiedzia∏ ju˝ przed wojnà.

Masowy terror niemiecki w Polsce rozpoczà∏ si´ 1 wrzeÊnia 1939 r., i jego
funkcjà by∏o brutalne oddzia∏ywanie psychologiczne majàce doprowadziç do z∏a-
mania ducha oporu. Od poczàtku niemieckie lotnictwo bombardowa∏o nie tylko
instalacje wojskowe i polskie oddzia∏y, lecz równie˝ celowo obiekty cywilne,
miasta, wsie i drogi, po których porusza∏y si´ kolumny uciekinierów. Terror

10 AIPN, NTN 252/6, H. Himmler, Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdvölkischen im
Osten, 15 V 1940 r., k. 65–10a; przedruk w: „VfZ” 1957, t. 5, s. 195–198.
11 G. Eisenblätter, op. cit., s. 69.
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powietrzny mia∏ wywo∏aç powszechnà panik´ i chaos na ty∏ach polskich wojsk.
Podczas kampanii wrzeÊniowej Wehrmacht pope∏nia∏ zbrodnie na polskich jeƒ-
cach i ludnoÊci, która rzekomo lub rzeczywiÊcie stawia∏a opór. Dochodzi∏o tak-
˝e do wykroczeƒ i ekscesów przeciwko ludnoÊci cywilnej, zarówno polskiej, jak
i pochodzenia ˝ydowskiego, oraz palenia wsi i osiedli. Te akty terroru pozosta-
wa∏y w bezpoÊredniej lub poÊredniej zale˝noÊci od dzia∏aƒ wojennych.

Poza tym trzeba równie˝ odnotowaç systematyczne mordy, wynikajàce z no-
wego charakteru tej wojny. Ju˝ przed jej wybuchem powo∏ano w sumie siedem
grup operacyjnych, które rekrutowa∏y si´ z cz∏onków SD (Sicherheitsdienst), po-
licji i SS. Ich zadanie polega∏o na zwalczaniu wszystkich „elementów wrogich
Rzeszy i Niemcom na ty∏ach wojsk walczàcych na wrogim terytorium”. Na pew-
no najpóêniej na poczàtku wrzeÊnia wydano konkretne rozkazy celowego mordo-
wania cz∏onków polskiej warstwy przywódczej. Reinhard Heydrich, szef Policji
Bezpieczeƒstwa i SD, 7 wrzeÊnia 1939 r. informowa∏ swoich podw∏adnych: „Przy-
wódczà warstw´ ludnoÊci w Polsce nale˝y unieszkodliwiç tak gruntownie, jak to
tylko mo˝liwe”12. W istocie, wraz z wkroczeniem oddzia∏ów niemieckich rozpo-
cz´∏a si´ w okupowanej Polsce fala terroru, która by∏a celowo skierowana przeciw-
ko cz∏onkom polskich elit przywódczych. Liczba ofiar sz∏a w dziesiàtki tysi´cy13.

Jesienià 1939 r. fala terroru w pierwszym rz´dzie dotkn´∏a zachodnie obszary
Polski. Tylko dla Gdaƒska–Prus Zachodnich od wrzeÊnia do grudnia 1939 r. mo˝-
na mówiç o ponad 50 tys. zamordowanych14. W Kraju Warty do 26 paêdziernika
zarejestrowano ok. 10 tys. zamordowanych15, podczas gdy na tzw. Wschodnim
Górnym Âlàsku w 58 egzekucjach masowych stracono ponad 1,5 tys. osób16.
W tych masakrach wielkà rol´ odegra∏ Selbstschutz, który rekrutowa∏ si´ z osia-
d∏ych w Polsce volksdeutschów17. Równie˝ pierwsza spoÊród czterech wielkich
deportacji do GG z terenów wcielonych, która w grudniu 1939 r. dotkn´∏a po-
nad 80 tys. osób, uderzy∏a przede wszystkim w cz∏onków warstw przywódczych.

Na terenie póêniejszego GG pierwsza fala terroru przebiega∏a znacznie mniej
krwawo. Do koƒca 1939 r. zamordowano tam „jedynie” ok. 5 tys. osób18. Tym

12 Z adnotacji w aktach z 8 IX 1939 r. o informacji przekazanej poprzedniego dnia przez SS-Grup-
penführera Reinharda Heydricha o celach polityki okupacyjnej w Polsce, cyt. za: Nacht über Euro-
pa. Die faschistische Okkupationspolitik in Polen (1939–1945), oprac. W. Röhr, Berlin 1989, s. 113.
13 D. Weitbrecht, Ermächtigung zur Vernichtung. Die Einsatzgruppen in Polen im Herbst 1939
[w:] Die Genesis des Genozids, Polen 1939–1941, red. M. Mallmann, B. Musial, Darmstadt 2004,
s. 57–70.
14 Barbara Bojarska (Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdaƒskim (wrzesieƒ–grudzieƒ
1939), Poznaƒ 1972, s. 121–122) na podstawie polskich badaƒ mówi o co najmniej 20–30 tys. ofiar
do grudnia 1939 r.; statystyka zbrodni narodowosocjalistycznych pope∏nionych w Okr´gu Rzeszy
Gdaƒsk–Prusy Zachodnie sporzàdzona przez Zentrale Stelle der Justizverwaltungen w Ludwigsbur-
gu podaje liczb´ 52 794–60 750 ofiar (z niewieloma wyjàtkami w pierwszym pó∏roczu niemieckiej
okupacji), przedruk w: D. Schenk, Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen
in Danzig–Westpreußen, Bonn 2000, s. 293–295.
15 C. ¸uczak, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939–1945), Poznaƒ 1996, s. 16–19.
16 I. Sroka, Górny Âlàsk i Zag∏´bie Dàbrowskie pod okupacyjnym zarzàdem wojskowym, Katowice
1975, s. 198; P. Dubiel, Wrzesieƒ na Âlàsku, Katowice 1963.
17 C. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz” in Polen 1939/40, München 1992.
18 C. ¸uczak, Polityka ludnoÊciowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Po-
znaƒ 1979, s. 75.
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rozstrzelaniom nadano kryptonim akcja „Inteligencja”, a dokonywa∏y ich grupy
operacyjne, z których w listopadzie 1939 r. stworzono policyjny aparat bezpie-
czeƒstwa GG.

Wiosnà 1940 r. niemieccy okupanci rozpocz´li drugà, szeroko zakrojonà i ce-
lowà fal´ terroru, którà skierowali przeciwko polskim warstwom przywódczym.
W Kraju Warty dotkn´∏a ona ok. 5 tys. osób; wi´kszoÊç z nich zgin´∏a w obozach
koncentracyjnych. W tym czasie SS i policja przeprowadzi∏y tzw. nadzwyczajnà ak-
cj´ pacyfikacyjnà (akcja „AB”). Policja Bezpieczeƒstwa zamordowa∏a wówczas
ok. 4 tys. osób, przede wszystkich inteligentów oraz ludzi zakwalifikowanych jako
„aspo∏eczni”. Nast´pnie Himmler poleci∏ zes∏aç 20 tys. Polaków do obozów kon-
centracyjnych. W tym celu za∏o˝ono obóz w OÊwi´cimiu, do którego pierwszy
transport z polskimi wi´êniami dotar∏ 14 lipca 1940 r. Pod koniec tego roku
w obozie tym przebywa∏o 8 tys. wi´êniów, przede wszystkim Polaków. Wiele tysi´-
cy wywieziono tak˝e do innych obozów koncentracyjnych w samych Niemczech19.

Plany wyniszczenia polskiej inteligencji w GG sta∏y po cz´Êci w sprzecznoÊci
z aktualnà politykà okupacyjnà. W GG okupanci byli skazani na polskich leka-
rzy lub in˝ynierów, dzia∏aczy gospodarczych, specjalistów w dziedzinie admini-
stracji. Poza akcjà „AB” z maja–czerwca 1940 r. w GG nie przeprowadzono wi´-
cej masowych rozstrzeliwaƒ, które by∏yby skierowane wy∏àcznie i celowo
przeciw inteligencji. Jednak ogólne zalecenia obowiàzywa∏y do koƒca okupacji
tak˝e w GG. W styczniu 1941 r. na Pawiaku, w warszawskim wi´zieniu Gesta-
po, rozstrzelano 210 wi´êniów. W tym samym czasie w Cz´stochowie i w Rado-
miu dosz∏o do licznych aresztowaƒ20. Polskie elity przywódcze pozostawa∏y na-
dal pierwszorz´dnym celem niemieckiego terroru, ich cz∏onkowie, skazywani
przez sàdy policyjne, byli mordowani lub zsy∏ani do obozów koncentracyjnych.

W odró˝nieniu do GG, na terenach zaanektowanych w okresie od 1939 r. do
wiosny 1941 r. wi´kszoÊç cz∏onków polskiej warstwy przywódczej wymordowa-
no, uwi´ziono w obozach koncentracyjnych, deportowano do GG albo wys∏ano
na roboty przymusowe do Rzeszy. W ten sposób niemieccy okupanci w du˝ym
stopniu osiàgn´li deklarowany cel usuni´cia polskiej warstwy przywódczej.

Nie mniej krytyczne by∏o po∏o˝enie polskich elit przywódczych w cz´Êci Pol-
ski okupowanej przez Zwiàzek Radziecki. To ich cz∏onkowie przede wszystkim
stali si´ celem sowieckiego terroru masowego: byli deportowani w g∏àb ZSRR,
aresztowani, a tak˝e mordowani; wiosnà 1940 r. zgin´∏o 14 587 oficerów zawo-
dowych i rezerwy oraz policjantów, a tak˝e 7285 wi´êniów cywilnych z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Do lipca 1941 r. sowieckim okupan-
tom uda∏o si´ w znacznym stopniu wyeliminowaç i zdziesiàtkowaç polskie elity
przywódcze. Po wkroczeniu wojsk niemieckich na te tereny latem 1941 r. terror
by∏ kontynuowany, szczególnie na dzisiejszej Zachodniej Ukrainie. Tamtejsi nacjo-
naliÊci postawili bowiem na niemieckà kart´ i energicznie wspomagali Niemców
w przeÊladowaniach ocala∏ych cz∏onków polskich elit.

19 G. Eisenblätter, op. cit., s. 172–178; Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in
Polen 1939–1945, wyd. W. Präg, W. Jacobmeyer, Stuttgart 1975, s. 194; C. Madajczyk, Polityka
III Rzeszy…, t. 2, s. 287.
20 Das Diensttagebuch…, s. 311; Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów,
cz. 2, oprac. K.M. Pospieszalski, „Documenta Occupationis”, t. 6, Poznaƒ 1958, s. 462.
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Natomiast na dzisiejszej Zachodniej Bia∏orusi po wkroczeniu wojsk niemiec-
kich latem 1941 r. sytuacja poczàtkowo kszta∏towa∏a si´ inaczej. W pierwszych
miesiàcach niemieckie w∏adze zatrudni∏y niema∏o Polaków na ni˝szych szcze-
blach administracji okupacyjnej. Polacy otrzymali nawet od polskiego podziemia
polecenie obejmowania tych stanowisk w miar´ mo˝liwoÊci, aby z jednej strony
przynajmniej cz´Êciowo odzyskaç pozycje utracone w wyniku sowietyzacji,
a z drugiej strony z∏agodziç niemieckà okupacj´. Jednak niemieckie w∏adze nie-
ufnie obserwowa∏y ten stan rzeczy i póêniej wystàpi∏y przeciwko niemu ze zwy-
k∏à brutalnoÊcià.

Alfred Rosenberg jako minister Rzeszy do spraw okupowanych terenów
wschodnich zarzàdzi∏ 26 listopada 1942 r.: „Polaków nale˝y mo˝liwie szybko
i ca∏kowicie wyeliminowaç ze stanowisk, które umo˝liwiajà wglàd w istotne i ˝y-
wotne dla gospodarki kwestie i w jakiejkolwiek formie przyznajà decydujàcy
wp∏yw na administracj´, kultur´ albo gospodark´”21. W 1943 r. przeprowadzo-
no na terenach dzisiejszej Zachodniej Bia∏orusi tzw. akcj´ polskà. „Oczyszczono”
lokalnà administracj´ i aparat gospodarczy z polskich wspó∏pracowników, któ-
rych w wi´kszoÊci wymordowano i zastàpiono bia∏oruskimi nacjonalistami.

Na ca∏ym obszarze okupacji niemieckiej cz∏onkowie polskich elit przywód-
czych byli nara˝eni na szczególne przeÊladowanie i a˝ do koƒca okupacji w tej
kwestii nie nastàpi∏y istotne zmiany. W obliczu takiej polityki zag∏ady nie dziwi,
˝e straty poniesione przez polskà inteligencj´ by∏y szczególnie wysokie. Niektó-
re grupy zawodowe straci∏y ponad 30 proc. swoich cz∏onków. SpoÊród ok. 83 tys.
osób legitymujàcych si´ wy˝szym wykszta∏ceniem zgin´∏a mniej wi´cej 1/322.

Jednak niemieccy okupanci stawiali nie tylko na fizyczne wyniszczenie polskich
elit przywódczych, lecz chcieli tak˝e przeszkodziç w tworzeniu si´ nowych. Dlate-
go zamkni´to wszystkie polskie uniwersytety, szko∏y wy˝sze i Êrednie. Polakom,
tak samo jak ˚ydom, zabroniono studiowaç. Szkolnictwo ograniczono do podsta-
wowego poziomu. Wyjàtkiem by∏y szko∏y zawodowe w GG, przede wszystkim
techniczne i rolnicze, gdzie mieli byç kszta∏ceni pracownicy potrzebni dla niemiec-
kiej gospodarki. Rozwiàzano wszystkie instytuty naukowe i kulturalne, zwiàzki
i towarzystwa, biblioteki i muzea, a ich zasoby „przej´to” i „zabezpieczono”.
Wprawdzie teatrów i oper w GG nie pozamykano, jednak przez kontrol´ nad ich
repertuarem sprawiono, ˝e nie mog∏y one dostarczaç ˝adnej ambitniejszej rozryw-
ki. Na terenach anektowanych nie by∏o nawet tego – co gorsza, zabroniono tam
publicznego pos∏ugiwania si´ j´zykiem polskim. Reasumujàc, niemieccy okupanci
w Polsce zniszczyli ca∏e publiczne ˝ycie kulturalne i naukowe23.

Podobnie post´powali z prasà. Unieruchomione bàdê zniszczone zosta∏o ca∏e
dziennikarstwo i czasopiÊmiennictwo, a w jego miejsce narzucono zuniformizo-
wanà pras´ z lokalnymi odmianami, która pozostawa∏a na wy∏àcznych us∏ugach

21 AIPN, NTN 253/7, Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete: Behandlung der Polen in
den besetzten Ostgebieten, Berlin, 26 XI 1942 r., k. 140–142. 
22 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 2, s. 28–30; C. ¸uczak, Polityka…, s. 640 i n.
23 C. Kleßmann, Die Selbstbehauptung einer Nation. Nationalsozialistische Kulturpolitik und polni-
sche Widerstandsbewegung im Generalgouvernement 1939–1945, Düsseldorf 1971, s. 48–107;
Schulpolitik als Volkstumspolitik. Quellen zur Schulpolitik der Besatzer in Polen 1939–1945, red.
G. Hansen, Münster–New York 1994.

Bogdan Musia∏

20

01_Musial  2/12/04  11:45  Page 20



propagandy nazistowskiej. Gazety te mia∏y obwieszczaç zarzàdzenia w∏adz nie-
mieckich i indoktrynowaç polskà ludnoÊç po myÊli okupantów. Wszystkie te za-
biegi w dziedzinie kultury i szkolnictwa mia∏y uniemo˝liwiç wyrastanie nowych
polskich elit przywódczych i w ten sposób zepchnàç Polaków na poziom narodu
pozbawionego w∏asnej ÊwiadomoÊci.

„Niewolnicy Âwiatowej Rzeszy Wielkoniemieckiej”

Celem niemieckiej polityki ludnoÊciowej wobec Polaków by∏o zdegradowanie
ich do poziomu „pozbawionego przywódcy proletariatu” bez w∏asnej kultury
i historii. Jedynà racjà jego bytu mia∏o stanowiç dostarczanie niemieckiej gospo-
darce w´drownych, sezonowych i nisko wykwalifikowanych robotników. Polacy
mieli wykonywaç najgorsze i szczególnie ci´˝kie roboty, aby w ten sposób odcià-
˝yç Niemców, którzy byli przeznaczeni do wy˝szych celów. Na poczàtku paê-
dziernika 1939 r. Hitler wyjaÊni∏ Hansowi Frankowi, desygnowanemu na stano-
wisko generalnego gubernatora w Krakowie, ˝e „Polacy b´dà niewolnikami
Âwiatowej Rzeszy Wielkoniemieckiej”24.

W tej sytuacji niemiecka polityka okupacyjna nakierowana by∏a – poza opisa-
nym wyniszczeniem warstw przywódczych – na przymusowà rekrutacj´ i wywo-
˝enie m´˝czyzn, kobiet i ca∏ych rodzin do fizycznej pracy w Rzeszy. Wed∏ug sza-
cunków do pracy tej wywieziono razem 2,82 mln osób ze wszystkich polskich
terytoriów – co daje ok. 15 proc. ludnoÊci w wieku produkcyjnym. Z Kraju War-
ty deportowano 12,2 proc. ludnoÊci. Z Prus Po∏udniowo-Wschodnich przymu-
sowych robotników wysy∏ano do pracy zw∏aszcza we wschodniopruskich gos-
podarstwach ch∏opskich25. Natomiast z tzw. Wschodniego Górnego Âlàska
i Gdaƒska–Prus Zachodnich deportowano tylko 3,5 proc. Polaków, gdy˝ na tam-
tych terenach istnia∏o bardzo du˝e zapotrzebowanie na robotników, a tak˝e dla-
tego ˝e stosunkowo du˝à cz´Êç tamtejszej ludnoÊci wpisano na niemieckà list´
narodowà26. Z GG do Rzeszy Niemcy wywieêli ok. 1,2 mln robotników, którzy
musieli Êwiadczyç prac´ przymusowà w rolnictwie i przemyÊle27.

Nieznaczna cz´Êç polskich robotników, bo ok. 40 tys. z samego tylko GG,
w pierwszych miesiàcach okupacji uda∏a si´ mniej lub bardziej dobrowolnie do
Rzeszy. Zapotrzebowanie by∏o jednak o wiele wy˝sze, a do tego wkrótce niemal
zupe∏nie usta∏ dop∏yw nowych ochotników, których odstrasza∏o z∏e traktowa-
nie w Rzeszy. Dlatego w∏adze okupacyjne, aby zaspokoiç wzrastajàce zapotrze-
bowanie na si∏´ roboczà, przesz∏y do stosowania przymusu administracyjnego
i brutalnej przemocy. Wkrótce „pozyskiwanie robotników” przekszta∏ci∏o si´
w regularne polowanie na ludzi. W miastach (np. na ulicach i w kinach) i na wsi
przeprowadzano ob∏awy policyjne. Ka˝da m∏oda Polka i ka˝dy m∏ody Polak musia∏

24 Cyt. za: G. Eisenblätter, op. cit., s. 111.
25 B. Kozie∏∏o-Poklewski, Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach II woj-
ny Êwiatowej, Warszawa 1977.
26 Por. m.in. C. ¸uczak, Polnische Arbeiter im nationalsozialistischen Deutschland während des Zwei-
ten Weltkrieges [w:] Europa und der „Reichseinsatz”. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und
KZ-Häftlinge in Deutschland 1938–1945, red. U. Herbert, Essen 1991, s. 90–105.
27 G. Eisenblätter, op. cit., s. 324–340; C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 1, s. 250–260.
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si´ liczyç w ka˝dej chwili z ewentualnoÊcià wywiezienia na roboty przymusowe.
Dosz∏o nawet do tego, ˝e wiosnà 1940 r. w Lublinie m∏odzi Polacy zak∏adali na
ramiona opaski z gwiazdà Dawida, aby w ten sposób obroniç si´ przed policyj-
nymi ob∏awami. ˚ydów nie deportowano bowiem do Rzeszy – zmuszano ich do
pracy na miejscu28.

Roboty przymusowe prowadzono równie˝ w samym GG. Wed∏ug oficjalnych
danych 250 tys. Polaków zmuszono w 1944 r. do budowy wzd∏u˝ Wis∏y urzàdzeƒ
obronnych przed nacierajàcà Armià Czerwonà29. Innà metodà wyzyskiwania pol-
skiej si∏y roboczej by∏a rekrutacja do S∏u˝by Budowlanej (Baudienst), odpowied-
nika Frontu Pracy (Arbeitsfront) w Rzeszy. M∏odych m´˝czyzn od 17–18. roku
˝ycia rekrutowano przymusowo (od 1942 r. za uchylanie si´ grozi∏a kara Êmier-
ci) i koszarowano. Musieli oni wykonywaç takie prace jak regulacje rzek i robo-
ty ziemne; zdarza∏o si´ tak˝e, ˝e byli wykorzystywani w „akcjach ˝ydowskich”,
na przyk∏ad do kopania masowych grobów.

Chocia˝ niemieccy okupanci terror wymierzali przede wszystkim w polskie
elity polityczne, to pozostali Polacy równie˝ nie byli bezpieczni. Ch∏opi, robot-
nicy, proÊci urz´dnicy i „zwykli” ludzie, którzy nie stosowali si´ do niemieckich
poleceƒ, nara˝eni byli na skutki niemieckiego terroru w nie mniejszym stopniu
jak ci, którzy stawiali czynny opór. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy liczàcej do 400 tys.
cz∏onków AK nale˝a∏a w∏aÊnie do tych warstw spo∏ecznych. Spalono wówczas
setki wsi, tysiàce ch∏opów i cz∏onków ich rodzin wymordowano albo zes∏ano do
obozów koncentracyjnych za nieterminowe dostarczanie kontyngentów, za rze-
czywiste lub rzekome wspieranie polskiego oporu albo za samà przynale˝noÊç do
organizacji konspiracyjnych.

Jednak nawet jeÊli Polacy stosowali si´ do wszystkich ˝àdaƒ okupantów i nie
stawiali ani biernego, ani czynnego oporu, nie nale˝eli te˝ do elit przywódczych
– nie chroni∏o ich to przed niemieckim terrorem. W ka˝dej chwili mogli zostaç
zamordowani lub uwi´zieni w ramach zbiorowego odwetu za „antyniemieckie”
akcje, albo te˝ wyp´dzeni, poniewa˝ ich ziemia mia∏a podlegaç germanizacji. Do
koƒca niemieckiej okupacji zgin´∏o w ten sposób wieleset tysi´cy „zwyk∏ych Po-
laków”, a miliony deportowano, „wysiedlono” lub zmuszono do ucieczki. Licz-
ba Polaków, których niemieccy okupanci deportowali, „wysiedlili” albo „ewaku-
owali” w latach 1939–1944, wynosi a˝ 1,7 mln30.

Najwi´kszymi, najbardziej krwawymi i najokrutniejszymi niemieckimi akcja-
mi odwetowymi w skali zarówno samej Polski, jak i ca∏ej Europy by∏y mordy do-
konane na ludnoÊci cywilnej Warszawy podczas powstania w 1944 r. Ju˝
w pierwszych dniach powstania niemieckie oddzia∏y zmasakrowa∏y ok. 40 tys.
mieszkaƒców stolicy. Podczas ca∏ego powstania zgin´∏o razem 120–150 tys. cy-
wilów, dzieci, kobiet i starców31. Po kapitulacji Niemcy wyp´dzili pozosta∏ych

28 AP Lublin, Polizei Bataillon 104, Lagebericht vom 6 V 1940: Polizei Bataillon Zamosc 104,
k. 41–43.
29 C. ¸uczak, Polityka…, s. 493; G. Eisenblätter, op. cit., s. 324–340; C. Madajczyk, Polityka
III Rzeszy…, t. 1, s. 250–260.
30 C. ¸uczak, Polska i Polacy…, s. 146.
31 Wed∏ug szacunków m.in. A.K. Kunerta, 60 lat póêniej. Powstanie warszawskie, choç tak wa˝ne
dla Polski, nadal nie jest nam dobrze znane, „Nowe Paƒstwo” 2004, nr 8. 
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mieszkaƒców i systematycznie zniszczyli miasto. Unicestwienie Warszawy nie ma
odpowiednika w historii XX stulecia. 

Dekompozycja struktury spo∏ecznej 

Jednym z g∏ównych kierunków niemieckiej polityki ludnoÊciowej w Polsce
by∏o dà˝enie do „dekompozycji struktury spo∏ecznej”, jak jà opisa∏ Himmler
w swoim memoriale z 15 maja 1940 r. Starano si´ „rozcz∏onkowaç” naród pol-
ski wed∏ug kryteriów etnicznych i socjalnych, roz∏o˝yç na pojedyncze cz´Êci sk∏a-
dowe i zatomizowaç. Przyk∏adem by∏a próba utworzenia „narodu góralskiego”,
która jednak ostatecznie zakoƒczy∏a si´ fiaskiem. Polscy mieszkaƒcy gór wokó∏
Zakopanego mieli si´ zadeklarowaç jako „naród góralski” (Goralenvolk), ponie-
wa˝ rzekomo pod wzgl´dem rasowym nie byli Polakami. W zamian byliby trak-
towani lepiej ani˝eli pozostali Polacy. Poza tym istnia∏y plany stworzenia pewnej
grupy uprzywilejowanych Polaków (Vorzugspolen), którzy póêniej mogliby zo-
staç wpisani na niemieckà list´ narodowà. Jednak˝e zamiary te pozosta∏y w sta-
dium planowania. W Kraju Warty niemieckie w∏adze za∏o˝y∏y „Zwiàzek Wydaj-
nych Polaków” (Verband des Leistungspolen), którego cz∏onkowie otrzymywali
wy˝sze racje ˝ywnoÊciowe i p∏ace ni˝ pozostali mieszkaƒcy. Liczba „wydajnych
Polaków” osiàgn´∏a maksymalnie do 2 proc. ogó∏u. Kategori´ „wydajnych Pola-
ków” w∏adze niemieckie wprowadzi∏y równie˝ na Górnym Âlàsku32.

Innà metodà „rozcz∏onkowania” narodu polskiego by∏o przygotowanie tzw.
niemieckiej listy narodowej, na którà podczas okupacji da∏y si´ wpisaç miliony
polskich obywateli (zob. ni˝ej, rozdzia∏ Volksdeutsche). Jednak niemieccy oku-
panci mieli w sumie zbyt ma∏o czasu, aby wszystkie swoje zamiary zrealizowaç
w praktyce, lub nawet zakoƒczyç realizowane ju˝ przedsi´wzi´cia.

Mo˝liwoÊci kolaboracji 

Sta∏à cz´Êcià sk∏adowà ka˝dej polityki okupacyjnej jest oferta wspó∏pracy skie-
rowana do okreÊlonych i wybranych grup zamieszkujàcych podbity teren. Polacy
mieli stosunkowo niewiele mo˝liwoÊci oficjalnego kolaborowania z Niemcami.
Hitler od poczàtku wykluczy∏ powo∏anie polskiego paƒstwa marionetkowego,
chocia˝ dosz∏o do próby zbli˝enia ze strony niektórych polskich polityków. Rów-
nie wàt∏e jak próby powo∏ania polskiego rzàdu kolaboracyjnego by∏y szanse stwo-
rzenia polskich jednostek wojskowych, które mia∏yby walczyç po stronie Nie-
miec. Hitler wyraênie tego zabroni∏. Dopiero na poczàtku listopada 1944 r., kiedy
kl´ska Niemiec wyraênie si´ ju˝ zarysowywa∏a, zezwoli∏ na „u˝ycie Polaków jako
ochotników w niemieckim Wehrmachcie”. Jednak˝e wówczas zg∏osi∏o si´ tylko
kilkuset ludzi, gdy˝ z pewnoÊcià dla wszystkich by∏o jasne, ̋ e Niemcy poniosà kl´-
sk´. Kolaboracja z przegranym nie mia∏a ˝adnego sensu33. Faktem jest jednak, ˝e
wieleset tysi´cy by∏ych polskich obywateli wpisanych na niemieckà list´ narodo-
wà s∏u˝y∏o w Wehrmachcie i walczy∏o na wszystkich frontach po stronie Niemiec.

32 C. ¸uczak, Polityka…, s. 187–192; C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 1, s. 457–463.
33 BAMA Freiburg, RA 53-23/89, k. 29, 31–35. 
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Nie znaczy to jednak, i˝ w okupowanej Polsce w ogóle nie istnia∏ problem ko-
laboracji. Wr´cz przeciwnie: tysiàce Polaków pracowa∏y w niemieckim aparacie
okupacyjnym, w administracji, czy nawet w policji, szczególnie w GG. Wpraw-
dzie okupanci zbudowali tam niemieckà administracj´ cywilnà, jednak na pozio-
mie gminnym i komunalnym istnia∏ polski „samorzàd”, który obsadzali Polacy
„godni zaufania” z niemieckiego punktu widzenia. W GG dzia∏a∏a tak˝e policja
granatowa, w której pracowa∏o ok. 10 tys. polskich policjantów na s∏u˝bie nie-
mieckich okupantów.

Wielu Polaków, którzy w ró˝noraki sposób wspó∏pracowali z niemieckimi
okupantami, robi∏o to wbrew w∏asnym przekonaniom – aby prze˝yç. Niektórzy
wierzyli, ˝e w ten sposób zdo∏ajà z∏agodziç antypolskie zarzàdzenia, i dzia∏ali
równoczeÊnie w polskim podziemiu. Jednak niema∏o Polaków ochoczo s∏u˝y∏o
niemieckim okupantom. Szczególnie gorliwie uczestniczyli w policyjnych ob∏a-
wach na robotników przymusowych, zwalczaniu ruchu oporu i przeÊladowaniu
˚ydów. Szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem by∏o tak˝e donosicielstwo, tak
jak w ka˝dym innym okupowanym kraju.

Niemieccy okupanci celowo popierali najni˝sze instynkty i ujemne wartoÊci.
PodnieÊli do rangi obowiàzku zdrad´, donosicielstwo, nienawiÊç do ˚ydów, ser-
wilizm i uleg∏oÊç, aby je potem instrumentalnie wykorzystywaç, to znaczy atomi-
zowaç polskie spo∏eczeƒstwo, wygrywaç konflikty wewn´trzne mi´dzy Polakami
i Polaków z innymi narodami. Wiele wskazuje jednak na to, ˝e okupanci sowiec-
cy byli pod tym wzgl´dem bardziej wyrafinowani i skuteczni. Zarówno niemiec-
ka, jak i sowiecka okupacja stanowi∏a pewien rodzaj próby wytrzyma∏oÊciowej
dla polskiego spo∏eczeƒstwa i doprowadzi∏a do moralno-etycznej demoralizacji
pewnej jego cz´Êci.

Niemiecka polityka wobec polskich ˚ydów: od planów
deportacji do programu zag∏ady

Jakkolwiek bezwzgl´dna i brutalna by∏a niemiecka polityka wobec Polaków, to
jednak najtragiczniejszy los spotka∏ nie spo∏ecznoÊç polskà, lecz ˝ydowskà. Praw-
dopodobnie mniej ni˝ 10 proc. jej cz∏onków prze˝y∏o okupacj´ niemieckà. By∏o do
przewidzenia, ˝e ˚ydzi w Polsce stanà si´ pierwszym celem niemieckiego terroru.
W narodowosocjalistycznej ideologii rasistowski antysemityzm zawsze odgrywa∏
zasadniczà rol´ i od poczàtku by∏ ukierunkowany na kompletne „usuni´cie”, czyli
eliminacj´ ˚ydów. Rasistowsko-eliminacyjny antysemityzm, którego przyk∏ady
mo˝na znaleêç w dzie∏ach wodza i ideologa ruchu narodowosocjalistycznego – Hi-
tlera, objawia∏ si´ w „przekonaniu”, ˝e ˚ydzi sà „bakcylem”, który rozk∏ada ka˝-
dà wspólnot´ narodowà. Dlatego nale˝a∏o ich wyeliminowaç, aby „uzdrowiç”
wspólnot´ narodowà i Êwiat ca∏y, i tà drogà wróciç do mitycznego „naturalnego
porzàdku”. W niemieckiej strefie wp∏ywów nie by∏o wi´c miejsca dla ˚ydów34.

Mimo to ˚ydzi jako odr´bna grupa etniczna jesienià 1939 r. nie stali si´ jesz-
cze celem systematycznego terroru w Polsce. JeÊli mordowano wówczas ˚ydów,

34 B. Musial, Ursprünge der „Aktion Reinhardt”. Planung des Massenmordes an den Juden im Gene-
ralgouvernement [w:] „Die Aktion Reinhardt”. Der Völkermord an den Juden im Generalgouverne-
ment, red. B. Musial, Osnabrück 2004, s. 49–85.
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to przewa˝nie podczas dzia∏aƒ zbli˝onych do pogromów albo podczas tzw. akcji
odwetowych. Wed∏ug szacunków, w ca∏ej Polsce do prze∏omu roku 1939/1940
ofiarami niemieckiej dyktatury pad∏o ok. 7 tys. ˚ydów35. Przyt∏aczajàcà wi´k-
szoÊç ofiar niemieckiego terroru w tamtym czasie stanowi∏y osoby narodowoÊci
polskiej.

Po najeêdzie na Polsk´ w r´ce Niemców wpad∏o ponad 2 mln ˚ydów. Wi´k-
szoÊç spoÊród nich, ok. 1,6 mln, ˝y∏a w GG, a pozostali na terenach wcielonych
do Rzeszy. W pozosta∏ej cz´Êci Polski, okupowanej przez ZSRR, mieszka∏o ok.
1,2 mln ˚ydów, którzy w lecie 1941 r. tak˝e trafili pod w∏adz´ niemieckà. Nie-
miecka polityka wobec polskich ˚ydów, tak jak wobec ˚ydów w ogóle, zmierza-
∏a tylko do jednego celu – usuni´cia ich wszystkich z niemieckiej strefy wp∏ywów.
Ju˝ wczeÊniej, bo od 1933 r., naziÊci zmuszali stosunkowo nielicznych niemiec-
kich ˚ydów do emigracji i robili to niezwykle skutecznie: pod koniec 1939 r.
w Rzeszy w granicach z 1937 r. ˝y∏o jeszcze tylko 190 tys. spoÊród ok. 500 tys.
˚ydów zamieszka∏ych tam w 1933 r. W ten sposób ich udzia∏ w ca∏kowitej licz-
bie ludnoÊci spad∏ w ciàgu szeÊciu lat z 0,77 do 0,28 proc. Jednak dla decyden-
tów w Berlinie od poczàtku wojny by∏o jasne, ˝e w okupowanej Polsce nie da si´
rozwiàzaç „problemu ˝ydowskiego” przez emigracj´. ˚aden kraj na Êwiecie nie
by∏by gotów przyjàç milionów przewa˝nie ubogich polskich ˚ydów. Dlatego
rozpocz´∏o si´ poszukiwanie innych rozwiàzaƒ36.

Narodowosocjalistyczne „rozwiàzanie problemu ˝ydowskiego” rozpocz´∏o
si´ od wyizolowania ˚ydów. Stygmatyzowano ich, pozbawiono praw i oddziela-
no od polskiej ludnoÊci. Osiàgni´to to poprzez obowiàzek noszenia opasek, usu-
ni´cie ˚ydów ze s∏u˝by publicznej i stopniowo z gospodarki oraz stosowanie
pseudoprawnej definicji poj´cia „˚yd”. Nast´pnym etapem by∏o zamkni´cie
w gettach. ˚ydom zabroniono poruszania si´ poza gettami, „˝ydowskimi dziel-
nicami mieszkaniowymi” albo „˝ydowskimi miejscowoÊciami zbiorczymi”. Jed-
nak wyobra˝enie, ˝e wszyscy ˚ydzi od samego poczàtku zostali odizolowani
w zamkni´tych gettach, nie jest s∏uszne37.

Wszystkim tym dzia∏aniom towarzyszy∏a zmasowana propaganda antysemic-
ka, która przedstawia∏a ˚ydów jako paso˝ytów, lichwiarzy, paskarzy, przemytni-
ków, roznosicieli zaraz i ˝ebraków. Jej celem by∏o ukazanie ich nie jako ludzi, lecz
jako szczególnego rodzaju gatunek niebezpiecznych szkodników38.

Posuni´cia te mia∏y dla nich katastrofalne skutki. Stopniowo pozbawiono ich
praw, a ostatecznie uznano za wyj´tych spod prawa. Przez oznaczenie, odosob-
nienie w gettach oraz zmasowanà propagand´ antysemickà osiàgni´to ca∏kowità
izolacj´ od Êwiata zewn´trznego i stygmatyzacj´. Najbardziej brzemienne w skut-
ki okaza∏y si´ przede wszystkim wyw∏aszczenia i daleko idàce wy∏àczenie ˚ydów
z ˝ycia gospodarczego. Wi´kszoÊç z nich utraci∏a podstawy swojej egzystencji.
Od tego momentu musieli ˝yç z kapita∏u, ale na d∏u˝szà met´ mogli sobie na to

35 H. Krausnick, Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1939–1942,
Frankfurt a.M. 1985, s. 76; C. ¸uczak, Polityka…, s. 90.
36 B. Musial, Ursprünge…
37 Idem, Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie
zum Distrikt Lublin 1939–1944, Wiesbaden 1999, s. 123–178.
38 Ibidem, s. 145 i n.
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pozwoliç tylko najbogatsi. Innych, znacznà wi´kszoÊç, zmuszono do ˝ebrania al-
bo handlowania na czarnym rynku. Zresztà ˚ydzi i tak byli skazani na czarny ry-
nek, gdy˝ oficjalne przydzia∏y artyku∏ów ˝ywnoÊciowych oznacza∏y dla nich
Êmierç g∏odowà. Na przyk∏ad w warszawskim getcie zapewnia∏y one jedynie
ok. 190 kalorii dziennie na osob´39.

Poza tym zamkni´cie w gettach i koncentracja w ˝ydowskich dzielnicach
mieszkaniowych oraz deportacje z terenów wcielonych do Rzeszy Niemieckiej
powodowa∏y niewyobra˝alny niedostatek powierzchni mieszkaniowej. Nie prze-
widziano tak˝e dla nich przydzia∏ów Êrodków czystoÊci. Zubo˝enie, g∏odowe ra-
cje, katastrofalne warunki mieszkaniowe i higieniczne prowadzi∏y do szerzenia
si´ ró˝nych chorób, przede wszystkim zakaênych. Szczególnie obawiano si´ tyfu-
su. Prowadzi∏o to do jeszcze ostrzejszych zarzàdzeƒ izolacyjnych, aby przeszko-
dziç szerzeniu si´ epidemii. W zwiàzku z tym jesienià 1941 r. wprowadzono ka-
r´ Êmierci za opuszczenie getta bez zezwolenia. Ca∏oÊç tych posuni´ç zmieni∏a
ludnoÊç ˝ydowskà w bezwolnà mas´ pozbawionà si∏ przez g∏ód i choroby, którà
mo˝na by∏o dowolnie rozporzàdzaç40.

Wszystkie te posuni´cia by∏y wszak˝e jedynie tymczasowe, gdy˝ w nieodleg∏ej
perspektywie ostateczny cel stanowi∏o radykalne i ca∏kowite „usuni´cie” ˚ydów
z okupowanej przez Niemcy Polski i z ca∏ego obszaru wp∏ywów III Rzeszy. Pier-
wotnie niemieccy decydenci wierzyli, ˝e zdo∏ajà uporaç si´ z „problemem ˝y-
dowskim” w Polsce oraz w Niemczech w ramach „rozwiàzania terytorialnego”.
W zwiàzku z tym powsta∏ plan „˝ydowskiego rezerwatu” w dystrykcie lubelskim,
który zarzucono wiosnà 1940 r., oraz tzw. plan Madagaskar – czyli zamiar de-
portacji wszystkich ˚ydów na t´ afrykaƒskà wysp´, co wkrótce równie˝ okaza∏o
si´ nierealne. W zwiàzku z przygotowaniami do wojny z ZSRR opracowano
w Berlinie plan deportowania wszystkich europejskich ˚ydów, a wi´c tak˝e pol-
skich, na radzieckie tereny wschodnie. Kiedy jednak za∏ama∏a si´ koncepcja nie-
mieckiej „wojny b∏yskawicznej” przeciwko Zwiàzkowi Radzieckiemu, okaza∏o
si´, ˝e równie˝ te plany by∏y iluzoryczne.

Jesienià 1941 r., wyraênie niezale˝nie od siebie, powsta∏y dwa plany wymor-
dowania polskich ˚ydów na miejscu. Oba zrealizowano. W Che∏mnie nad Ne-
rem utworzono obóz zag∏ady, w którym od grudnia 1941 do 1943 r. mordowa-
no ludnoÊç ˝ydowskà – przede wszystkim z Kraju Warty. Inny plan obejmowa∏
˚ydów z GG. Himmler na wniosek Odilo Globocnika poleci∏ zbudowaç obóz
zag∏ady w Be∏˝cu, gdzie od marca 1942 r. przystàpiono do ich gazowania. Pra-
wie w tym samym czasie powsta∏ obóz zag∏ady w Sobiborze, a wkrótce potem
w Treblince. Obóz zag∏ady w Sobiborze rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w maju, a w Tre-
blince w lipcu 1942 r. Tak˝e latem 1942 r. rozpocz´∏y prac´ komory gazowe
w obozie zag∏ady w OÊwi´cimiu-Brzezince. W pi´ciu obozach zag∏ady niemieccy
okupanci wymordowali do 1943 r. wi´kszoÊç polskich i cz´Êç europejskich ˚y-
dów; tych ostatnich przewa˝nie w OÊwi´cimiu-Brzezince i Sobiborze.

Niemcy mordowali polskich ˚ydów nie tylko w obozach zag∏ady, lecz tak˝e
w niezliczonych masakrach i rzeziach organizowanych ju˝ latem 1941 r. na by-

39 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 2, s. 227.
40 B. Musial, Deutsche Zivilverwaltung…, s. 157 i n., 172–178.
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∏ych polskich Kresach Wschodnich. Wtedy dosz∏o tam równie˝ do licznych po-
gromów, w których bra∏a udzia∏ miejscowa ludnoÊç nie˝ydowska, w tym tak˝e
Polacy. Masakry te wyznaczajà poczàtek Holokaustu41.

Bilans niemieckiej polityki zag∏ady wobec polskich ˚ydów okaza∏ si´ straszli-
wy – prze˝y∏o jà zaledwie ok. 10 proc. z nich. Wed∏ug Hansa Franka w styczniu
1944 r. w GG mieszka∏o jeszcze tylko 100 tys. ˚ydów42 z szacunkowej liczby
2,2 mln (wraz z dystryktem galicyjskim) ˝yjàcych na tych obszarach przed woj-
nà. JeÊli zaÊ chodzi o obszary wschodnie okupowane do lipca 1941 r. przez
ZSRR, to bilans ten wcale nie by∏ znaczàco lepszy. Latem 1940 r. w g∏àb Zwiàz-
ku Radzieckiego zosta∏o deportowanych ok. 70 tys. ˚ydów, czyli stosunkowo
niewielka ich cz´Êç, zaÊ póêniej, wraz z uciekajàcymi na wschód oddzia∏ami so-
wieckimi, uciek∏a tak˝e tylko niewielka ich grupa. Zaledwie kilka tysi´cy ˚ydów
prze˝y∏o niemieckà okupacj´ w ukryciu i panicznym l´ku przed dekonspiracjà.
Ca∏à reszt´, ok. 90 proc., wymordowano w obozach zag∏ady lub w niezliczonych
masakrach na miejscu. Niemieccy sprawcy nie robili przy tym ˝adnej ró˝nicy
mi´dzy ˝ydowskimi elitami przywódczymi i resztà spo∏ecznoÊci, mi´dzy kobieta-
mi, dzieçmi, m´˝czyznami i starcami, a tak˝e mi´dzy sk∏onnymi do kolaboracji
i tymi, którzy stawiali bierny lub czynny opór.

Niemiecka polityka wobec ˚ydów w okupowanej Polsce nie by∏a statyczna
– rozwija∏a si´, podobnie jak w ca∏ej Europie, od przeÊladowania ˚ydów z doce-
lowym wyp´dzeniem ich wszystkich z niemieckiej strefy wp∏ywów, a˝ do programu
ca∏kowitej ich zag∏ady. Spo∏ecznoÊç ˝ydowska nie mia∏a ˝adnej realnej mo˝liwo-
Êci unikni´cia tego losu, znajdowa∏a si´ bowiem ca∏kowicie w mocy niemieckich
sprawców. Tylko jednostki lub ma∏e grupy mia∏y ograniczone szanse prze˝ycia
w ukryciu, na przyk∏ad w lasach, szczególnie na pó∏nocnych obszarach wschod-
niej Polski.

Volksdeutsche
Wa˝nym elementem niemieckiej polityki ludnoÊciowej w okupowanej Polsce

by∏o wyodr´bnienie i celowe wspieranie volksdeutschów. Chodzi∏o tu o polskich
obywateli, którzy przyznawali si´ do niemieckiej narodowoÊci i pozwalali wpisy-
waç si´ na tzw. niemieckà list´ narodowà (Deutsche Volksliste). Przed wojnà ˝y∏o
w Polsce 0,9 mln ludzi niemieckiego pochodzenia, otwarcie przyznajàcych si´ do
niemieckoÊci; mieszkali oni przewa˝nie na zachodnich terenach Polski. Z pew-
noÊcià wi´kszoÊç z nich z radoÊcià przyj´∏a wkroczenie wojsk niemieckich i oku-
pacj´. Niektórzy podczas kampanii wrzeÊniowej nale˝eli do tzw. piàtej kolumny,
spoÊród nich okupanci rekrutowali os∏awiony Selbstschutz, który bra∏ udzia∏
w niezliczonych masakrach.

W póêniejszym czasie volksdeutsche odgrywali wa˝nà rol´ w niemieckim apa-
racie okupacyjnym, w administracji, policji i gospodarce, gdzie faworyzowano

41 Idem, Rozstrzelaç elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem
1941 roku, Warszawa 2001, s. 155–266.
42 Hans Frank w mowie z 25 stycznia oÊwiadczy∏: „Juden haben wir im GG zur Zeit vielleicht noch
100 000” (AIPN, Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen 1939–1945,
t. XXXIV/2, k. 113).
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ich przy zatrudnieniu, gdy˝ znali j´zyk i miejscowe stosunki. Dominujàcà pozy-
cj´ zajmowali jednak zawsze Niemcy z Rzeszy, dla volksdeutschów pozostawa∏
Êredni i ni˝szy szczebel. Dla wi´kszoÊci Polaków volksdeutsche byli wi´c zdrajca-
mi i renegatami, którymi pogardzano bardziej ni˝ Niemcami z Rzeszy i których
bardziej nienawidzono. W rzeczywistoÊci jednak masa volksdeutschów nie mia-
∏a nic albo bardzo niewiele wspólnego z niemieckim terrorem.

W 1940 r. Heinrich Himmler poleci∏ opracowaç „niemieckà list´ narodowà”,
która s∏u˝y∏a za instrument rejestracji obywateli polskich niemieckiego pocho-
dzenia, ich klasyfikacji i germanizacji, jeÊli ju˝ byli spolonizowani. List´ narodo-
wà podzielono na cztery kategorie. Do pierwszej przyjmowano volksdeutschów,
którzy ju˝ przed 1939 r. otwarcie przyznawali si´ do niemieckoÊci. Do drugiej
tych, którzy przed 1939 r. wstrzymywali si´ od przyznania do niemieckoÊci.
Volksdeutsche przyj´ci do I i II grupy otrzymywali obywatelstwo niemieckie
i byli traktowani jak obywatele Rzeszy. Trzecia kategoria obejmowa∏a polskich
obywateli „niemieckiego pochodzenia” i „nadajàcych si´ do zniemczenia”. Nie
posiadali oni tych samych praw co Niemcy w Rzeszy, jednak otrzymali przywi-
leje podatkowe i dodatki. Czwarta grupa obejmowa∏a „osoby pochodzenia nie-
mieckiego”, które pod wzgl´dem politycznym przesz∏y na polskie pozycje. Jako
Niemcy dostawali oni najni˝sze racje ˝ywnoÊciowe i nie mieli ˝adnego prawa do
urlopu. Osoby nale˝àce do III i IV grupy otrzyma∏y niemieckie obywatelstwo,
jednak te z ostatniej warunkowo, do odwo∏ania43. Osoby wpisane na list´ naro-
dowà nie mog∏y wst´powaç w zwiàzki ma∏˝eƒskie z Polakami i powinny byç
„sprawdzone pod wzgl´dem rasowym”, jednak by∏y chronione przed wyw∏asz-
czeniem, deportacjami i wywózkami na roboty przymusowe. Ju˝ to by∏o wielkà
zach´tà do wpisywania si´ na nià. 

Na obszarach wcielonych do Rzeszy na niemieckà list´ narodowà wpisano
razem 2762 tys. polskich obywateli; do I grupy 484 tys., do II 517 tys., do III
1678 tys., a do IV 83 tys.44 Do tego dochodzi∏o jeszcze ok. 100 tys. osób „po-
chodzenia niemieckiego” w GG, z których 25 tys. uznano za „nadajàce si´ do
zniemczenia”. Ju˝ w 1940 r. niemieckie w∏adze przesiedli∏y na ziemie wcielone
do Rzeszy ok. 25 tys. Niemców z Che∏mszczyzny.

Wi´kszoÊç spoÊród tych, którzy wpisali si´ na niemieckà list´ narodowà, po-
chodzi∏a z Górnego Âlàska i Gdaƒska–Prus Zachodnich. Przed wojnà w woje-
wództwie Êlàskim ˝y∏o ok. 1,4 mln ludzi. Oko∏o 95 proc. z nich opowiedzia∏o si´
w grudniu 1939 r. za niemieckoÊcià i przyj´∏o niemieckie obywatelstwo, wi´k-
szoÊç przyj´to do III grupy listy narodowej. Dosz∏o do tego, chocia˝ przed woj-
nà tylko 12,6 proc. spoÊród nich otwarcie przyznawa∏o si´ do niemieckoÊci45.
W Gdaƒsku–Prusach Zachodnich w∏adze niemieckie w grudniu 1939 r. oblicza-
∏y liczb´ Polaków na 1056 tys., Kaszubów na 188 tys. i Niemców na 243 tys. Jed-
nak w styczniu 1944 r. liczba volksdeutschów dosz∏a ju˝ do 938 tys., z czego

43 Rozporzàdzenie Heinricha Himmlera z 12 IX 1940 r. o zbadaniu i wydzieleniu ludnoÊci na tere-
nach wcielonych, przedruk m.in. w: Po∏o˝enie ludnoÊci w rejencji katowickiej w latach 1939–1945,
wybór êróde∏ i oprac. W. D∏ugoborski, „Documenta Occupationis”, t. 11, Poznaƒ 1983, s. 21–25.
44 M. Broszat, Nationalsozialistische…, s. 134.
45 A. Dziurok, Zwischen den Ethnien. Die Oberschlesier in den Jahren 1939–1941 [w:] Die Genesis
des Genozids, s. 221–233.
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113 tys. przyj´to do I grupy, 97 tys. do II, 726 tys. do III, a 2 tys. do IV. Nale˝y
przy tym jeszcze wspomnieç, ˝e 1/3 pochodzàcych z tego obszaru podaƒ o wpi-
sanie na list´ narodowà za∏atwiono odmownie46. Na pozosta∏ych wcielonych te-
renach, przede wszystkim w Kraju Warty, w∏adze okupacyjne przy wpisywaniu
na list´ narodowà post´powa∏y bardziej restrykcyjnie.

Nierzadko niemieckie w∏adze wywiera∏y nacisk na mieszkaƒców, aby wpisy-
wali si´ na list´ narodowà, szczególnie w Gdaƒsku–Prusach Zachodnich, chocia˝
teoretycznie mia∏ to byç akt dobrowolny. Cz´sto jednak ju˝ tylko groêba depor-
tacji do GG jako Polaka albo wywiezienia na roboty przymusowe czy utraty miej-
sca pracy wystarczy∏y, by daç si´ wpisaç na list´ narodowà, jeÊli istnia∏a taka mo˝-
liwoÊç. Na Górnym Âlàsku biskup Stanis∏aw Adamski doradza∏ nawet swoim
diecezjanom „skryç si´ pod maskà rzekomego akcesu do niemieckoÊci”, aby
uniknàç represji47.

Wpisanie na list´ narodowà dawa∏o wielu Polakom mo˝liwoÊç otwartej kola-
boracji albo s∏u˝y∏o ochronie przed represjami. Lista narodowa stanowi∏a dla
niemieckich okupantów instrument odzyskania „utraconej niemieckiej krwi”
i odsiania z polskiego narodu „wartoÊciowego pod wzgl´dem rasowym materia-
∏u ludzkiego”. W 1941 r. w∏adze niemieckie zainaugurowa∏y nawet akcj´ „poszu-
kiwania niemieckiej krwi”, aby odnaleêç i ponownie zgermanizowaç Niemców,
którzy kilka generacji wczeÊniej przyw´drowali do Polski i ca∏kowicie si´ spolo-
nizowali.

Niemieccy okupanci osiedlali tak˝e na wcielonych terenach, przede wszystkim
w Kraju Warty, setki tysi´cy volksdeutschów z innych krajów. Do 1941 r. przy-
by∏o w ten sposób do okupowanej Polski 360 929 volksdeutschów m.in. z repu-
blik nadba∏tyckich, Rumunii, Jugos∏awii, a tak˝e polskich Kresów Wschodnich,
które od wrzeÊnia 1939 r. okupowa∏ Zwiàzek Radziecki. Równie˝ 25 tys. volks-
deutschów z dystryktu lubelskiego przesiedlono w 1940 r. do Kraju Warty. Dru-
ga wielka fala volksdeutschów pochodzàcych z terenów sowieckich przyby∏a na
tereny wcielone w drugiej po∏owie 1944 r.

Na obszarach zaanektowanych osiedlono w sumie 631 485 volksdeutschów,
przewa˝nie z innych krajów48. Ludzie ci przej´li polskie albo ˝ydowskie mieszka-
nia, domy, zagrody ch∏opskie, które wczeÊniej musieli opuÊciç ich polscy lub ˝y-
dowscy w∏aÊciciele. Tych albo deportowano do GG, albo „przesiedlono we-
wn´trznie”. Od grudnia 1941 r. w∏aÊcicieli ˝ydowskich mordowano. W ten
sposób nast´powa∏a germanizacja wcielonych terenów.

Ukraiƒcy
Narodowosocjalistyczna polityka wobec Ukraiƒców dà˝y∏a do zaostrzenia

i wykorzystania napi´ç panujàcych mi´dzy nimi a Polakami i ˚ydami oraz wy-
grywania jednych przeciwko drugim. I tak ok. 500 tys. Ukraiƒców z pierwotne-
go obszaru GG (bez dystryktu galicyjskiego) zacz´to traktowaç lepiej ni˝ Pola-
ków i ˚ydów, gdy˝ na poczàtku formalnie uchodzili za sojuszników III Rzeszy.

46 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 1, s. 414 i n.
47 A. Dziurok, Zwischen den Ethnien…, s. 224.
48 C. ¸uczak, Polityka…, s. 192–203.
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Zapewniono im autonomi´ kulturalnà i administracyjnà. W latach 1939–1941
tysiàce Ukraiƒców uciek∏o przed sowieckim terrorem z polskich Kresów
Wschodnich do GG, wielu spoÊród nich bra∏o udzia∏ w napaÊci na ZSRR po stro-
nie Niemiec. Wcielenie dystryktu galicyjskiego 1 sierpnia 1941 r. podnios∏o licz-
b´ Ukraiƒców w GG do 3,9 mln49.

Niemieccy okupanci próbowali wygrywaç Ukraiƒców przeciwko polskiej
wi´kszoÊci, a tak˝e przeciwko ˚ydom. W zwiàzku z tym faworyzowano ich przy
zatrudnianiu w administracji; nie by∏o to jednak proste, gdy˝ do dyspozycji sta-
∏o stosunkowo niewielu ukraiƒskich fachowców. Utworzono policj´ pomocniczà
z∏o˝onà z Ukraiƒców, której w okupowanej Polsce u˝ywano do pilnowania insta-
lacji przemys∏owych i obozów, ob∏aw policyjnych i „akcji pacyfikacyjnych”. Póê-
niej naziÊci wykorzystywali ich przy deportacjach ˚ydów do obozów zag∏ady
i masowych rozstrzeliwaniach. Formacje ukraiƒskie bra∏y tak˝e udzia∏ w zwalcza-
niu partyzantki, w 1944 r. sformowano dywizj´ SS „Galizien”, która mia∏a wal-
czyç przeciwko Sowietom.

Jednak niemieckie kierownictwo nigdy nie myÊla∏o o utworzeniu niepodle-
g∏ego paƒstwa, co by∏o podstawowym celem ukraiƒskiego ruchu narodowego.
Wr´cz przeciwnie, planowano germanizacj´ Ukrainy i wyp´dzenie jej mieszkaƒ-
ców z ich odwiecznych terenów osadniczych. 16 lipca 1941 r. Hitler oÊwiadczy∏:
„Krym musi byç oczyszczony ze wszystkich obcych i zasiedlony przez Niemców.
Tak samo cz´Êcià Rzeszy stanie si´ staroaustriacka Galicja”50. Cele krótkotermi-
nowe polega∏y na maksymalnym wykorzystaniu Ukrainy i jej mieszkaƒców przez
niemieckà gospodark´ wojennà. Erich Koch, komisarz Rzeszy na Ukrainie,
oÊwiadczy∏ podczas konferencji w Równem (26–28 sierpnia 1942 r.), ˝e nie po-
wstanie niepodleg∏a Ukraina. Starano si´ zmusiç Ukraiƒców do pracy dla Rzeszy.
Ukraina mia∏a zaspokajaç braki odczuwane w Niemczech – przede wszystkim
chodzi∏o tu o artyku∏y ˝ywnoÊciowe i si∏´ roboczà – i nale˝a∏o to egzekwowaç
bez wzgl´du na ofiary51. 

Nadzieje ukraiƒskich nacjonalistów, którzy postawili na niemieckà kart´, roz-
wia∏y si´ ostatecznie latem 1941 r. Przekonali si´ wówczas, ˝e Niemcy chcà ich
tylko wykorzystaç do w∏asnych celów i nie dopuÊciç do ustanowienia niepodle-
g∏ej Ukrainy. Wkrótce powsta∏ tak˝e zorganizowany ukraiƒski ruch oporu, któ-
ry walczy∏ nie tylko przeciw Sowietom i Polakom, lecz równie˝ przeciw okupan-
tom niemieckim.

Bia∏orusini
Latem 1941 r. pod niemieckie panowanie dosta∏o si´ ok. 1,1 mln Bia∏orusinów

i ok. 0,8 mln „tutejszych”, którzy ˝yli na terenach dzisiejszej zachodniej Bia∏orusi.
Bia∏oruski ruch narodowy, w stosunku do ukraiƒskiego, by∏ s∏aby. Po opanowaniu
dzisiejszej zachodniej Bia∏orusi Niemcy zbudowali swój aparat administracyjny,
przy czym próbowali wygrywaç Bia∏orusinów przeciwko Polakom i ˚ydom.

49 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. 1, s. 241; Das Diensttagebuch…, s. 700.
50 Notatki Martina Bormanna o konferencji na temat celów wojny przeciw Zwiàzkowi Radzieckie-
mu, 16 VII 1941 r., przedruk m.in. w: IMG, t. 38, s. 86–94.
51 V. Kosyk, The Third Reich and Ukraine, New York 1993, s. 90 i n.
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Mimo to na poczàtku stosunkowo wielu Polakom uda∏o si´ znaleêç zatrudnienie
na najni˝szych szczeblach powstajàcego aparatu okupacyjnego. Póêniej aparat
ten z nich „oczyszczono”, a zastàpili ich bia∏oruscy nacjonaliÊci.

D∏ugofalowe cele niemieckich okupantów na Bia∏orusi by∏y podobne do tych
na pozosta∏ych obszarach Europy Wschodniej – zamierzano zasiedliç Bia∏oruÊ
Niemcami52. Planowano to, chocia˝ Bia∏oruÊ by∏a daleko mniej atrakcyjna pod
wzgl´dem gospodarczym ani˝eli Ukraina. Natomiast na krótszà met´ cele oku-
pacyjne polega∏y na gospodarczym wykorzystaniu kraju kosztem miejscowej lud-
noÊci i za ka˝dà cen´, czyli zagarni´ciu ˝ywnoÊci dla wojsk niemieckich, „rekru-
tacji” robotników przymusowych do wykorzystania w Rzeszy i na miejscu oraz
zabezpieczeniu linii zaopatrzeniowych dla frontu wschodniego.

Niemieccy okupanci starali si´ o pozyskanie przychylnoÊci bia∏oruskiej ludno-
Êci i nastawienie jej przeciwko Polakom i ˚ydom. Tak brzmia∏y oficjalne wytycz-
ne z jesieni 1941 r.: „LudnoÊç bia∏oruskà nale˝y wsz´dzie wspieraç i wyraênie
chroniç przed Polakami i ˚ydami. Obowiàzkiem dowódców jednostek b´dzie
sta∏e przyswajanie wydanych w∏aÊnie na ten temat rozkazów i sprawozdaƒ oraz
post´powanie w ich duchu. Powy˝sze zalecenie szczególnie obowiàzuje w pó∏-
nocnej i po∏udniowo-zachodniej cz´Êci obszaru Bia∏orusi”53.

W∏adze niemieckie zorganizowa∏y z∏o˝onà z ochotników policj´ bia∏oruskà
i formacje parapolicyjne (samoobron´, dru˝yny ochronne), których zadanie sta-
nowi∏a pacyfikacja kraju w niemieckim duchu, tzn. „oczyszczenie” z partyzantów
i licznych band kryminalistów. U˝ywano ich tak˝e przy Êciàganiu kontyngentów,
przeÊladowaniu ˚ydów, a szczególnie przy zwalczaniu partyzantów54. Na prze∏o-
mie 1943 i 1944 r. Niemcy pozwolili utworzyç rzàd kolaboracyjny pod kierow-
nictwem Rados∏awa Ostrowskiego, który rozwija∏ ambitne plany bia∏oruskiego
paƒstwa narodowego. Nie oznacza∏o to jednak jakiejkolwiek zasadniczej zmiany
niemieckiej polityki wobec Bia∏orusinów, lecz by∏o tylko manewrem taktycznym
przy rozpaczliwym poszukiwaniu sojusznika w walce przeciwko Zwiàzkowi Ra-
dzieckiemu, gdy˝ Niemcy wojn´ ju˝ przegrywa∏y.

Skutki niemieckiej okupacji na Bia∏orusi okaza∏y si´ straszne. Bia∏orusini po-
nieÊli wielkie straty, jednak mniej przez motywowane ideologicznie, celowe prze-
Êladowanie, takie jak te skierowane przeciwko ˚ydom czy polskiej inteligencji,
lecz w ramach zwalczania przez Niemców partyzantki. Bia∏oruÊ w okresie II woj-
ny Êwiatowej by∏a ostojà ruchu partyzanckiego w Europie. Si∏y niemieckie spu-
stoszy∏y ca∏e po∏acie kraju, przy czym mieszkaƒców mordowa∏y, wywozi∏y na
przymusowe roboty albo zmusza∏y do ucieczki. Pali∏y domy, wsie, a tak˝e mia-
sta. Czyniono to, by pozbawiç partyzantów sowieckich oparcia w miejscowej
ludnoÊci. Szacuje si´, ˝e tylko w ramach niemieckiego „zwalczania partyzantki”

52 Heinrich Himmler pisa∏ 12 I 1943 r. do Konrada Meyera, który pracowa∏ nad „Generalnym pla-
nem osadniczym”: „In den Ostsiedlungsplan ist Litauen, Lettland, Estland, Weißruthenien und In-
germanland wie die ganze Krim und Taurien einzubeziehen”, przedruk m.in. w: Generalny Plan
Wschodni. Zbiór dokumentów, wybór i oprac. S. Biernacki, C. Madajczyk, B. Meissner, Warszawa
1990, s. 261.
53 Nacionalnyj Archiw Riespubliki Bie∏aruÊ w Miƒskie, F. 378, op. 1, d. 130, l. 5, Der Komman-
dant in Weißruthenien des Wehrmachtsbefehlshabers Ostland, Abt. Ia, Miƒsk, 10 X 1941 r.
54 Wyczerpujàco A. Munoz, O. Romanko, Hitler’s White Russians: Collaboration, Extermination
and Anti-Partisan Warfare in Byelorussia, 1941–1944, New York 2003.
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na ca∏ej Bia∏orusi zabito ok. 345 tys. osób; wi´kszoÊç ofiar stanowili mieszkaƒcy
wschodnich terenów dzisiejszej Bia∏orusi55.

Germanizacja i deportacje
W d∏u˝szej perspektywie czasowej Hitler planowa∏ zasiedlenie Niemcami ca-

∏ego terytorium polskiego. Jesienià 1939 r. musia∏ si´ jednak ograniczyç do za-
chodnich obszarów, gdy˝ brakowa∏o miejsca dla ok. 18 mln Polaków i 2 mln ˚y-
dów, którzy ˝yli na ziemiach okupowanych. Dlatego poleci∏ podzieliç Polsk´ na
dwie cz´Êci, na ziemie wcielone i GG. Najpierw zamierzano zgermanizowaç tyl-
ko zachodnie tereny wcielone do Rzeszy, a GG przewidziano jako „rezerwat” dla
Polaków i ˚ydów, umo˝liwiajàcy „narodowoÊciowe oczyszczenie terenu”, co
by∏o warunkiem planowanej germanizacji. Chodzi∏o o deportowanie z terenów
wcielonych do GG ˚ydów i Polaków, których nie wpisano na list´ narodowà,
czyli zdecydowanej wi´kszoÊci.

Zgodnie z pierwotnymi wyobra˝eniami Hitlera do GG zamierzano w sumie wy-
p´dziç 8 mln ludzi – Polaków, ˚ydów oraz Sinti i Roma. Jednak zmodyfikowano te
plany i liczb´ zredukowano do 1 mln. Wypracowano jeden „plan natychmiastowy”
i trzy „plany bliskie”, wed∏ug których przebiega∏y wysiedlenia. Hans Frank, poczàt-
kowo wyra˝ajàcy zgod´ na deportacje, od prze∏omu 1939/1940 r. sprzeciwia∏ si´
przesiedleniom prowadzonym przez SS i policj´ ze wzgl´du na nadzwyczajne trud-
noÊci w utrzymaniu i zaopatrzeniu wyp´dzonych. Grozi∏o to popadni´ciem GG
w chaos gospodarczy i spo∏eczny. Frank otrzyma∏ poparcie ze strony Wehrmachtu
i placówek odpowiedzialnych za przemys∏ obronny, gdy˝ tego rodzaju polityka na-
rodowoÊciowa sta∏a w sprzecznoÊci z interesami gospodarki wojennej56.

Od jesieni 1939 r. do wiosny 1941 r. do GG deportowano w sumie ok. 460 tys.
osób. Wi´kszoÊç wyp´dzonych stanowili Polacy i kilkadziesiàt tysi´cy ˚ydów.
Wszyscy przybywali do GG bez mienia, tylko z najpotrzebniejszymi rzeczami
i niemal bez gotówki. Nie mieli wielu mo˝liwoÊci zarobkowania; du˝a cz´Êç spo-
Êród nich – starzy, chorzy, dzieci – w ogóle nie nadawa∏a si´ do pracy. M∏odych
i zdrowych, je˝eli nie byli ˚ydami, wywo˝ono przewa˝nie na roboty przymuso-
we do Rzeszy57.

Rozleg∏e przesiedlenia przeprowadzano równie˝ wewnàtrz GG i terenów
wcielonych. Aby zrobiç miejsce volksdeutschom w Kraju Warty, mi´dzy 1 kwiet-
nia 1941 r. a 21 grudnia 1943 r. przesiedlono prawie 200 tys. Polaków. Nato-
miast w GG w latach 1940–1942 opró˝niono 188 wsi, aby utworzyç poligony
dla Wehrmachtu i Waffen-SS. Dotkn´∏o to 171 tys. ch∏opów. Ponadto tysiàce Po-
laków i ˚ydów musia∏o opuÊciç swoje mieszkania i domy, aby ustàpiç miejsca
Niemcom zatrudnionym w aparacie okupacyjnym. W ten sposób we wszystkich
wi´kszych miastach GG utworzono niemieckie dzielnice58.

55 C. Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland
1941 bis 1944, Hamburg 1999, s. 1158–1161.
56 C. ¸uczak Polityka…, s. 127 i n.; G. Eisenblätter, op. cit., s. 178–194; B. Musial, Deutsche Zivil-
verwaltung…, s. 29.
57 Ibidem.
58 C. ¸uczak, Polityka…, 127 i n., 133; idem, Pod niemieckim jarzmem…, s. 52–57.
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Rasowo-polityczne stanowisko wobec GG zmieni∏o si´ na wiosn´ 1941 r.
Wraz z napaÊcià na Zwiàzek Radziecki granica obszaru, który mia∏ byç zgerma-
nizowany w bliskiej przysz∏oÊci, przesun´∏a si´ o wiele kilometrów na wschód.
W marcu 1941 r. Hitler zapowiedzia∏, ˝e najszybciej powinno byç zgermanizo-
wane ca∏e GG. Na posiedzeniu rzàdu GG 25 marca 1941 r. Hans Frank oÊwiad-
czy∏ swoim wspó∏pracownikom: „GG jako za∏o˝enie funkcjonalne dobiega swo-
jego koƒca [...]. GG [...] otrzyma wi´ksze wsparcie i przede wszystkim zostanie
od˝ydzone. [...] Równie˝ Polacy opuszczà ten teren wraz z ˚ydami. Wódz jest
zdecydowany zrobiç z tego obszaru w ciàgu 15–20 lat kraj czysto niemiecki”59.

W tym celu równie˝ wypracowano konkretne plany. Odilo Globocnik, do-
wódca SS i policji w Lublinie, za zgodà Heinricha Himmlera poleci∏ je rozwinàç
i cz´Êciowo zrealizowaç60. Pod koniec 1942 r. Globocnik rozpoczà∏ w Zamoj-
skiem rozleg∏à akcj´ przesiedleƒczà: wysiedlono polskich ch∏opów, a na ich miej-
sce sprowadzono ok. 30 tys. volksdeutschów. Akcja „ZamoÊç” obj´∏a 300 wsi,
z których wyp´dzono ok. 110 tys. polskich ch∏opów. Wiele dziesiàtków tysi´cy
spoÊród nich deportowano do obozów koncentracyjnych (Majdanek i OÊwi´-
cim), cz´Êç wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy, pozosta∏ych deporto-
wano do innych miejscowoÊci w GG. ˚ydów z tamtej okolicy Niemcy wymor-
dowali jeszcze przed akcjà61.

Jednak kl´ski militarne na froncie wschodnim, sprzeciw niemieckiej admini-
stracji cywilnej, a tak˝e polski opór zmusi∏y osoby odpowiedzialne w Berlinie do
tymczasowego, jak wówczas myÊlano, wstrzymania akcji przesiedleƒczej w Za-
mojskiem. Osiedleni volksdeutsche uciekli w lecie 1944 r. przed Armià Czerwo-
nà. Równie˝ na terenach wcielonych zamiary polityki narodowoÊciowej niemiec-
kich okupantów przerwa∏o dopiero wkroczenie Armii Czerwonej.

Bilans niemieckiej polityki ludnoÊciowej w Polsce 1939–1945
Podbicie Polski w 1939 r. stanowi∏o cz´Êç „narodowosocjalistycznej polityki

wielkiej przestrzeni”, której celem by∏o stworzenie na obszarach Europy Ârodko-
wej i Wschodniej „paƒstwa kolonialnego”, aby w ten sposób na nast´pne stule-
cia zapewniç narodowi niemieckiemu „przestrzeƒ ˝yciowà”. ˚yjàce tam ludy
mia∏y zostaç wynarodowione i zepchni´te do roli niewolników, wzgl´dnie wyt´-
pione, a na ich miejsce osiedleni Niemcy. Okupanci z godnà uwagi konsekwen-
cjà dà˝yli do realizacji tych celów. Ziemie te sta∏y si´ poligonem doÊwiadczalnym
narodowosocjalistycznej „polityki wielkiej przestrzeni” (Großraumpolitik).

Hitler rozpoczà∏ w Polsce urzeczywistnianie swojej ideologii „przestrzeni ˝y-
ciowej”, wizji zasiedlenia Wschodu przez osadników niemieckich. NaziÊci zbie-
rali tu równie˝ praktyczne doÊwiadczenia przed przysz∏ym zasiedleniem ca∏ej
Europy Wschodniej. „Przesun´li” miliony ludzi, co oznacza, ˝e ich deportowali,
wysiedlili, przesiedlili, osiedlili, terrorem zmusili do ucieczki albo zabili. W Polsce

59 Das Diensttagebuch…, s. 335.
60 B. Musial, The Origins of „Operation Reinhard”: The Decision-Making Process for the Mass Mur-
der of the Jews in the Generalgouvernement, „Yad Vashem Studies” 2000, t. 28, s. 119–131.
61 Por. Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okre-
su okupacji hitlerowskiej, t. 1–2, red. C. Madajczyk, Warszawa 1979.
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naziÊci zrealizowali Holokaust i wymordowali ˚ydów; nie tylko polskich, ale
tak˝e z innych krajów. Niemieccy okupanci rozwin´li i wypróbowali w praktyce
metody „rasistowskiego odsiewania” i „narodowej dekompozycji”, „wynarodo-
wienia” i „zniewolenia” narodu liczàcego ponad 20 mln ludzi oraz osiedlania
volksdeutschów.

Bilans niemieckiej polityki ludnoÊciowej w Polsce w latach 1939–1945 jest
przera˝ajàcy: zamordowanych zosta∏o ok. 3 mln polskich ˚ydów i ok. 1,5 mln
rdzennych Polaków. Do tego dochodzà miliony Polaków deportowanych, „prze-
siedlonych”, „wysiedlonych” i zmuszonych do ucieczki.

Dla ludnoÊci Polski wyp´dzenie niemieckich okupantów przez Armi´ Czer-
wonà nie oznacza∏o jednak koƒca szeroko zakrojonych programów z zakresu po-
lityki ludnoÊciowej czy te˝ in˝ynierii spo∏ecznej. Przeciwnie, ju˝ w nieco innych
warunkach Sowieci z pomocà miejscowych kolaborantów rozpocz´li realizacj´
swoich wyobra˝eƒ polityczno-ludnoÊciowych i ideologicznych w „wyzwolonej”
Polsce. Kosztem Niemiec przesun´li polskie granice o ok. 200 km na zachód.
I znowu miliony musia∏y opuÊciç swoje domy i mieszkania, by przeprowadziç si´
na inne tereny. Dotkn´∏o to Polaków, Ukraiƒców, Bia∏orusinów, lecz tym razem
przewa˝nie kosztem Niemców, którzy ze swoich terenów uciekli przed Armià
Czerwonà albo póêniej zostali wyp´dzeni.

t∏um. Wojciech Sawicki
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German nationality policy in the occupied Poland 1939–1945
Conquering Poland in 1939 by Nazi Germany was a part of the Nazi „large space po-

licy” (Großraumpolitik). It aimed at creating „a colony” on the territories of Mid- and
Eastern Europe, so that the German nation would have its living space (Lebensraum) pro-
vided for the following centuries. Nations which inhabited those areas were to be denatio-
nalized and turned into slaves or exterminated, and Germans were to settle down in their
place. 

In Poland Hitler began realizing his ideology of „living space”, a vision of settling the
East by the Germans. The Nazis in Poland were also gaining practical experience before
planned settlement in the whole Eastern Europe, thus millions of people were deported,
sent to exile, displaced, settled down, made to leave or exterminated. In such a way the
Holocaust was conducted on the territory of Poland, and not only Polish Jews, but also
Jews from other countries were murdered. In Poland the Nazi occupants developed and
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practiced methods of „racist selection” (rassische Siebung), „ethnical decomposition”, „de-
nationalization” and „violation” of the nation of over 20 mln people in order to settle
down the Volksdeutsch.

The balance of the German policy concerning nations in Poland in the period of
1939–1945 is terrifying: about 3 mln of Jews were murdered and about 1.5 mln of Poles
died of Nazi terror. Moreover, millions of Poles were deported, „displaced”, „sent to exile”
and made to run.
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