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Berlin – Pomnik Pomordowanych Żydów Europy

Historia

  

   

Pomnik znajduje się po południowej stronie Bramy Brandenburskiej na terenie byłych Ogrodów Ministerialnych, które
rozciągały się na tyłach nazistowskich ministerstw, położonych przy Wilhelmstrasse. Po wzniesieniu Muru Berlińskiego w 1961
r. przebiegał tędy tzw. pas śmierci.

W 1989 r. – jeszcze przed upadkiem Muru – powstała inicjatywa postawienia w Berlinie pomnika ku czci pomordowanych
europejskich Żydów. Zjednoczenie Niemiec uczyniło tę kwestię jeszcze bardziej palącą. Towarzyszyły jej długotrwałe
dyskusje, czy pomnik poświęcić należy tylko Żydom, czy też i innym ofiarom narodowego socjalizmu, oraz jak takie miejsce
pamięci mogłoby wyglądać. Wreszcie w 1999 r. zapadła w Bundestagu decyzja o wystawieniu centralnego pomnika ku czci
pomordowanych Żydów Europy.

Odsłonięty w maju 2005 r. – w 60. rocznicę zakończenia wojny – Pomnik Pomordowanch Żydów Europy zbudowany jest
według projektu nowojorskiego architekta, Petera Eisenmana. Składa się on z ponad 2,7 tys. różnej wysokości betonowych
bloków przypominających sarkofagi, pomiędzy którymi mogą przechodzić zwiedzający. Na południowym krańcu pola znajduje
się podziemne centrum informacji, w którym przedstawiona jest historia Zagłady m.in. na przykładach jednostkowych losów
rodzinnych.

Christoph Kreutzmüller

   

Pamięć

  

  patrz: Historia
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Berlin – Pomnik Pomordowanych Żydów Europy

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Georgenstraße 23 10117 Berlin 
tel. +49 (0)30 - 23 39 43 - 0
http://www.stiftung-denkmal.de
info@stiftung-denkmal.de
Teren pomnika dostępny o każdej porze. Centrum informacji czynne: kwiecień-wrzesień: wtorek-niedziela 10:00-20:00;
październik-marzec: wtorek-niedziela: 10.00-19.00.
Wstęp wolny; oprowadzanie: 40; 60 €.
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