
164

scenariusz gry MiejsKiej: KraKów  ŚladaMi józefa HieroniMa  retingera

 III. Holokaust – czyli jak uczyć o pamięci

Bartosz Kwieciński

„Pozytywne” i „negatywne” czytanie świadectw 
Zagłady. Kilka uwag o percepcji

Trudno jest pisać o Zagładzie Żydów w kontekście pozytywnych miejsc pamię-
ci, wszak cała topologia Holokaustu określa ten specyficzny słownik pojęć, w którym 
nie ma miejsca na nic optymistycznego, nie zdarzył się żaden naiwny happyend. Jest 
anihilacja, zniszczenie, wymazywanie pamięci i spór wokół jej kształtów. Auschwitz 
jako centralny paradygmat dla doświadczenia XX wieku nie tworzy naiwnej oświece-
niowej narracji, która pojmuje to, co przeżyte przez zbiorowość, jako klucz pomocny 
w konstruowaniu programów edukacyjnych, które gwarantują zapobieżenie katastro-
fom w przyszłości. Auschwitz udowadnia, że Historia nie jest i nie będzie nauczycielką 
przyszłości. Nawet, jeśli nie o gwarancję tu chodzi (ta jest zawsze zbyt mocnym argu-
mentem), to nauka Holokaustu przekłada się w praktyce na indywidualne wybory, nie 
jest natomiast jakąś szczególnie odrobioną przez narody Europy lekcją. Są to oczywi-
ście truizmy zazwyczaj kończące się naiwną (być może jedynie wiarygodną) konsta-
tacją, że systemy polityczne i społeczne nie są w stanie uchronić społeczeństwa przed 
czymś, co badacze ludobójstwa (Leo Kuper, Daniel Chirot, Benjamin Valentino i in.) 
nazwali „naturą ludzką” w jej biologiczno-darwinowsko-gatunkowej egzemplifikacji 
dążenia do dominacji. Shoshana Felman we wstępie swych rozważań o kryzysie edu-
kacji stawia istotne pytania dla nauczycieli i edukatorów: „Czy istnieje związek pomię-
dzy kryzysem a podstawowymi zadaniami edukacji? Albo, by postawić to samo pytanie 
jeszcze śmielej i bardziej jednoznacznie, czy można mówić o zależności między traumą 
a pedagogiką? Czy post-traumatyczny wiek, który przeżył niewyobrażalne dziejowe 
katastrofy, nauczył nas – lub powinien dopiero nauczyć – czegoś, o czym jeszcze na 
temat wychowania nie wiemy? Czy trauma powinna być nauczycielką pedagogiki, 
i czy pedagogika zdołałaby wyjaśnić tajemnicę traumatycznego przeżycia? Czy proces 
nauczania powinien brać pod uwagę wiedzę lekarską; wreszcie, czy lekarska prakty-
ka może skorzystać z doświadczeń pedagogów?”344. Odpowiedzi na tak postawione 
pytania - w trakcie seminarium prowadzonego przez Felman ze studentami Yale, na 
którym skonfrontowała ona słuchaczy z świadectwami Holokaustu, aby pozyskać od 

344 S. Felman, Nauczanie i kryzys albo meandry, edukacji,  „Literatura na świecie”, nr 1-2/2004, s. 343.
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nich emocjonalne reakcje  – wykraczają poza oczekiwaną krytykę nieadekwatności ich 
osobistych przeżyć. Dla Felman nawet namiastka empatii jest triumfem projektów 
edukacyjnych. Z pozoru mało, niewiele. Reakcja studentów usatysfakcjonowała jednak 
badaczkę, bowiem  jest świadoma i dystansu przeszłości i zmiany wrażliwości, która 
jest częścią społeczeństwa infotainmentu. 

Infotainment - mieszanie poważnych i tragicznych treści z lekką, rozrywkową formą ich relacjonowania. 
Infotainment to neologizm powstały z połączenia słów entertainment (rozrywka) i information (in-
formacja).
K. Brzoza, Entertainizacja polityki, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków, t. 57, nr 2 (218)/2014, s. 395.
Społeczeństwa infotainmentu – mieszające arystolesowski styl wysoki z niskim, w którym dochodzi 
do degradacji hierarchii spraw tragicznych i błahych, a tym samym poznawczego chaosu.

Konstatacja Felman jest oczywista – każda sfera wyobrażeń społecznych na 
temat konkretnego historycznego faktu ma swój pozytywny awers, niesie przesłanie 
na wskroś budujące i utrwalające wciąż obecną w systemie edukacyjnym oświece-
niową wiarę, że wiedza o przeszłości jest kluczem do prewencji tragicznych zjawisk 
społeczno-politycznych.Teza kontrowersyjna, ale Felman redefiniuje ją, traktując 
analizowany teksty kultury (powieść, poemat, film) jako przyczynki do swoistej psy-
chodramy, której poddaje uczestników swojego seminarium. W jej koncepcji prowa-
dzenia zajęć świadectwo nie jest zamkniętym tekstem historycznym, ale staje się żywą 
materią – zostaje wręcz włączone w osobiste, życiowe narracje uczestników: „To, co 
z początku było pomyślane jako teoria świadectwa, niespodziewanie zostało wcielone  
w  praktykę, przestało z teorią mieć cokolwiek wspólnego, a okazało się fragmentem 
życia, które jest nieusuwalną koniecznością i stałą przypadłością nauczania – edukacji 
praktycznie nigdy nie mającej końca”345. Studenci zostali uwikłani przez profesor-
kę w doświadczenie, którego ramy zostały znacząco poszerzone o osobistą narrację, 
teksty kultury zostały zaimplementowane i włączone do „ja” uczestników, następnie 
skonfrontowane z ich doświadczeniem życiowym. Psychoanalityczna metoda interpre-
tacji (Felman często korzysta z instrumentarium psychoanalizy strukturalnej), a szcze-
gólnie projekcja filmów-świadectw ocalonych spowodowała, że grupa seminaryjna 
doświadczyła głębokiego kryzysu, dezintegracji – trudno definiowalnej przez samych 
studentów, a następnie – podobnie jak w klasycznym procesie psychoterapeutycznym 
– za sprawą Felman-teraupetki pokonała kryzys „przepracowując” i opisując swoje 
przemyślenia na forum klasy. To danie świadectwa pozwoliło być częścią grupy, do 
której włączeni zostali wszyscy realni członkowie seminarium wraz z literackimi czy 
historycznymi postaciami, tworząc jedno spójne, zintegrowane „wypowiadające się Ja”. 

Eksperyment Felman jest doskonałą ilustracją roli świadectwa w procesie edu-
kacji o najbardziej traumatycznych wydarzeniach historycznych. I dobrym przykładem 
wykorzystania narracji historycznej – nawet najbardziej odległej od doświadczenia 
345 Ibidem, s. 398.
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grupy w procesie edukacyjnym, który wzbogaca ją i wyposaża w narzędzia identyfi-
kacji z ofiarami na nieznanym i niedoświadczanym dotąd poziomie. Jest to jakościo-
wo spotkanie o wiele wartościowsze niż wyłącznie polegające na empatycznym czy 
też sentymentalnym przeżywaniu opowieści ocalonych. Jest to także doświadczenie 
trwalsze – nieograniczone czasowo do czasu trwania seansu/lektury tekstu, jest najam-
bitniejszą formą pedagogiki, którą Felman nazywa „edukacją niemającą końca”. Spo-
tkanie z ocalonymi zazwyczaj ma ustaloną narrację. Spotkania tego typu organizowane 
w Centrum Badań Holokaustu oraz przez Studenckie Koła Naukowe stanowią rodzaj 
przedstawienia teatralnego, przybierają formę niezwykle uroczystej akademii, gdzie, po 
jednej stronie, istnieją świadkowie – niczym aktorzy antycznego dramatu wypowia-
dający swoje niezwykle podniosłe kwestie, i po drugiej słuchacze, którzy uczestniczą 
w tym misterium przeszłości, w której nie mogą uczestniczyć. Doświadczenie świad-
ków jest w oczywisty sposób dla nich zamknięte – mogą polegać jedynie na swojej 
wyobraźni, kompetencjach emocjonalno-społecznych czy indywidualnej wrażliwości. 
W mniejszym stopniu na swojej historii rodzinnej i wiedzy historycznej, która tworząc 
zobiektywizowaną „prawdę”, nie zawsze koresponduje z indywidualnym świadectwem. 
Nierzadko zaś staje się barierą i podświadomie uwiarygodnia lub stwarza dystans 
wobec świadectwa. Dla Felman takie spotkania byłyby pełniejsze, bardziej dojrzałe, 
gdyby pozwolić grupie słuchaczy przeprowadzić dyskusję i porozmawiać o swoich 
odczuciach. Ta z pozoru drobna, acz znacząca sugestia posiada w sobie również walor 
utrwalenia doświadczenia. Otwarcia się nie tylko na świadectwo, ale również na wie-
logłos doświadczeń i refleksji stworzonej przez grupę. 

Truizmem jest teza, że świadectwa Holokaustu posiadają podniosły walor edu-
kacyjny. Że miejsca pamięci są niezwykle ważnym orężem w kształtowaniu pozytyw-
nych i oczekiwanych społecznie postaw współtworzących społeczeństwo obywatelskie. 
Jednak te konstatacje nie mogą opierać się na bezkrytycznej akceptacji wszystkich 
działań edukacyjnych z wykorzystaniem świadectwa. Zastanówmy się nad przykła-
dami kilku działań edukacyjnych i artystycznych, które z pozoru są tożsame - jednak, 
w mojej opinii, różnią się zasadniczo nie tylko w celach i metodzie, ale również w au-
tentyczności przeżycia. Swoistą grupę kontrolną stanowili moi studenci studiujący 
specjalność: wiedza o Holokauście i totalitaryzmach. Grupa nie była zbyt liczna, ale 
posiadała kompetencje poznawcze i krytyczne podejście do większości popkulturo-
wych dyskursów Holokaustu.

Policzeni

W 2012 roku izraelska reżyserka Dana Doron zrealizowała film dokumental-
ny Numbered (Policzeni), którego głównymi bohaterami są numery obozowe byłych 
więźniów (żydowskich i nieżydowskich) obozu Auschwitz-Birkenau. Doron zaprasza 
ich do udziału w kontrowersyjnym projekcie, aby przed kamerą opowiedzieli o swoich 
przeżyciach związanych z wytatuowanym numerem. Bohaterowie filmu byli nazna-
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czeni numerami, ich powojenne losy śledzimy z perspektywy powojennego Izraela. 
Niektóre wspomnienia są zabawne, ale większość niezwykle traumatyczna. Ocaleni 
„dzielą” się swoimi tatuażami ze swoimi potomkami – młoda izraelska kobieta tatuuje 
sobie identyczny numer, jaki nosi na ramieniu jej babcia, młody Izraelczyk powiela 
na swej ręce numer wuja. W finałowej scenie dokumentu następuje dosyć niejedno-
znaczne finale grande: w atelier zebrani są wszyscy bohaterowie dokumentu; pokolenie 
ocalonych i młodych Izraelczyków, których łączy wytatuowany numer. Należy tę scenę 
interpretować dwojako; na płaszczyźnie psychologicznej to symboliczne dziedzicze-
nie traumy, gest solidarności z tymi, którzy przeżyli, wzięcie na siebie przez młodych 
części ciężaru przeszłości. Ten empatyczny kicz nie wyczerpuje możliwości odczytania 
dokumentu, który egzemplifikuje politykę historyczną państwa Izrael wobec Zagłady, 
a który, jak zauważała wnikliwa monografistka zjawiska – Idith Zertel, jest wykorzy-
stywany przez państwo: „Auschwitz – wcielenie absolutnego zła – wspominany jest 
zawsze, gdy społeczeństwo izraelskie staje wobec problemów, na które nie jest przygo-
towane, których nie umie rozwiązywać i którym nie potrafi stawić czoła. W ten wła-
śnie sposób Izrael zamienił się w ahistoryczny i apolityczny nagrobek, gdzie Zagłada 
przestała być wydarzeniem z przeszłości, zaś stała się punktem odniesienia, teraźniej-
szością i podręczną ideologią”346. Instrumentalizacja Zagłady przebiegała w kilku eta-
pach. Od odrzucenia dyskursu ocalonych po apologię cierpienia. Nie będziemy jednak 
analizować wnikliwie tego zjawiska, które doczekało się kilku poważnych monografii, 
ale film izraelskiej reżyserki jest doskonałym przykładem czegoś co nazwałbym „ste-
rowalną pedagogiką” w której polityka historyczna stanowi główny zaczyn jałowego 
fermentu „straumatyzowania” widzów.

Opowieść Ruth Bondy

Jedną z bohaterek filmu Doron jest Ruth Bondy (numer 72430). Ruth Bondy 
jest uznaną dziennikarką, tłumaczką z czeskiego na hebrajski. Urodziła się w Cze-
chosłowacji w zamożnej, zasymilowanej rodzinie żydowskiej o silnie syjonistycznej 
orientacji. Większość z jej licznej rodziny zginęła w czasie wojny; ojciec - Józef w 1945 
roku w Dachau, matka - Frantzi zmarła na sepsę w Terezinie w 1942 roku. W młodo-
ści należała do syjonistycznej organizacji młodych Noar Ziyyoni Lohem. Gdy przybyła 
do Izraela, z powodu wytatuowanego numeru musiała odpowiadać na często stawiane 
pytanie: dlaczego przeżyła? – „Widziałam wahanie w ich oczach, gdy pytali – może 
była dziwką? Może była Kapo?”347. Ruth Bondy zdecydowała się na chirurgiczne usu-
nięcie tatuażu. Istnieje w filmie izraelskiej reżyserki pewien dwuznaczny zabieg dra-
maturgiczny, który stawia pod znakiem zapytania szczere intencji reżyserki. Reżyserka 
stara się naciskać na swoją rozmówczynię, pytania stają się coraz bardziej brutalne 
i obcesowe. Początkowy opór kobiety zostaje złamany i kobieta doznaje niesłychanie 

346 I. Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, Kraków: Universitas 2010, s. 16.
347 Numbered (Dana Doron, Uriel Sinai, 2012).
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silnych wzruszeń wykorzystanych w filmie. Kolejne pokolenie Izraelczyków symbo-
licznie dziedziczy traumę tatuując ten jeden z ważniejszych stygmatów ofiar. Jest to 
jednak nie tyle mechaniczne przywłaszczenie doświadczenia, bezmyślne pochłonięcie 
pamięci, ale również przykład skrajnie nietrafionego spotkania z świadectwem. Fina-
łowa scena zebrania ocalonych i pokolenia młodych Izraelczyków ukazuje całą bez-
myślność i pustkę podobnych eksperymentów. Czym jest bowiem tatuaż widniejący 
na rękach ocalonych? Jest pewnym znakiem przeszłości. I z tym się zgodzimy. Czym 
jest jego lustrzane odbicie wytatuowane na przedramionach Izraelczyków? Jedynie 
symulakrą. Nagim fetyszem. Być może hipsterską degrengoladą. To doświadczenie 
nigdy nie będzie wspólne i tożsame. Nie jest to w żaden sposób spotkanie rzeczywi-
ste. Film pokazywałem studentom i mieli podobnie mieszane odczucia. Nie raziła ich 
sama idea fizycznej transformacji, przeniesienia numerów, ale bezmyślne komentarze, 
pełne optymizmu i dumy udziału w projekcie. Kiedy zadałem pytanie, czy nie oburza 
ich powielenie numerów obozowych, nie odczuwali dyskomfortu. Był to jasny sygnał, 
że to pokolenie nie jest wyczulone na topologiczne znaki Zagłady, pewną ich „sakrali-
zację” i osobność, ale bardziej niepokojąca była powierzchowność przeżycia, skupienie 
się wyłącznie na udziale w projekcie i pewien akt odwagi, jakim była dla nich zgoda 
na tatuaż.

Niedowierzanie

Miejsce urodzenia Pawła Łozińskiego (1991) jest jedynie z pozoru rekonstrukcją 
wydarzeń sprzed blisko pięćdziesięciu lat. Reżyser zaprasza Henryka Grynberga, aby 
po latach marcowego wygnania powrócił ze Stanów do swej rodzinnej wsi i skonfron-
tował pamięć dzieciństwa. Znalazł odpowiedź na pytanie, co się stało tego ponurego 
lata 1942 roku z jego ojcem i bratem. Ta z początku niewinna voyage sentimental 
nabiera magnum greckiej tragedii, gdy zagadka zostaje rozwiązana – ojciec Grynber-
ga został zamordowany przez swoich polskich sąsiadów, bo dał im na przechowanie 
bydło, którego oni nie zamierzali mu zwrócić. Grynberg pokonuje w swej wędrówce 
Lete – jedną z rzek Hadesu. To rzeka, którą umarli przekraczają zapominając o swym 
ziemskim życiu. I w końcu w niezwykle wstrząsającej finałowej scenie filmu znajduje 
we wskazanych przez chłopów miejscu szczątki ojca. Bierze do rąk jego czaszkę i ni-
czym Hamlet patrzy na wypełnione błotem oczodoły. Ta scena niezwykle intensywna 
emocjonalnie, pełna metafor staje się dowodem, że pozorna rejestracja dokumentalna 
może posiadać siłę greckiej tragedii. Obraz znajduje się w samym sercu problemu 
etycznego, jakim jest prawda obrazu istniejąca poza narracją a szczególnie poza sło-
wami, które są domeną literatury. Nasza wyobraźnia nie zatrzymuje się w filmie Ło-
zińskiego jedynie na rekonstrukcji faktów, które można by streścić zaledwie w kilku 
słowach, ale właśnie na obrazach: twarzach świadków, z trudem wypowiadanych sło-
wach, błotnistej drodze i polskiej, biednej wsi początku lat dziewięćdziesiątych oraz 
twarzy Grynberga, który ponownie staje się tym wystraszonym, żydowskim dzieckiem, 
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które wraz z ojcem, matką i bratem tułało się wśród polskich, niegdyś im bliskich są-
siadów, w poszukiwaniu schronienia. Ale ten pozorny regres, „pozycja dziecka”, którą 
przyjmuje pisarz, jest jedynie sprokurowany silnymi emocjami w scenie odkopywania 
grobu ojca. Film Łozińskiego jest rzadkim przykładem uchwycenia przez reżysera 
(w pracy dokumentalisty takie chwile są niezwykle cenne) momentu, który stano-
wi autentyczną pointe, niezwykle silną dramaturgicznie. Łoziński z Grynbergiem nie 
spodziewali się takiego finału. Wielokroć pokazywany przeze mnie film Łozińskiego 
zawsze wzbudzał skrajne emocje. Od całkowitej identyfikacji poprzez chłodny, uczest-
niczący dystans po odrzucenie. Grupą najbardziej sceptyczną była grupa studentów II 
roku studiów magisterskich, która zdała większość kursów dotyczących Holokaustu 
i intensywnie pogłębiała swoją wiedzę w czasie seminariów oraz wyjazdów do miejsc 
pamięci. W dyskusji posądzili znakomitego reżysera o manipulację emocjami widza, 
bezprawne wtargnięcie w obszar niezwykle intymnego przeżycia w scenie, gdy pisarz 
podnosi z błota nagą czaszkę zamordowanego ojca z widocznym wyłamaniem kości 
potylicznej (od zadanego ciosu). Cześć grupy nie uwierzyła w możliwość zupełnie 
przypadkowego odkrycia grobu ojca. Gdy poinformowałem grupę, że istnieją fundacje, 
których celem jest poszukiwanie podobnych grobów w polskich wsiach, zagajnikach 
i lasach, oraz że często te poszukiwania kończą się tragicznym sukcesem, nie rozwia-
łem do końca ich wątpliwości. Film uznali za niestosowny i epatujący tanim efektem. 
Odrzucili powszechnie akceptowaną, skopofiliczną potrzebę uczestnictwa w makabrze 
i uwagę skierowali w kierunku jednej z drugoplanowych, polskich bohaterek filmu, 
która wskazała na rzeczywistych sprawców zbrodni na ojcu Grynberga. To starsza ko-
bieta, zbyt słaba, aby wstać, i złożona chorobą – nie mając nic do stracenia – odważyła 
się na wskazanie sprawców, o których wiedziała cała wieś, ale solidarnie odmawiała 
odpowiedzi na zadane przez Grynberga pytania: kto zabił? Odrzucona strategia emo-
cjonalnego zaangażowania grupy była zastanawiająca. Większość tekstów i świadectw 
Zagłady opiera się na narracjach angażujących emocje widza. Niekiedy słabości re-
alizacyjne tych świadectw kompensowane są skrajnymi estetykami. Natomiast dla tej 
grupy studentów najważniejsza była jakaś szczerość postawy, przyzwoitość starszej 
kobiety i jej potrzeba powiedzenia prawdy. 

Zachowanie grupy dało mi asumpt do rozważań na temat nieobecności emocji 
w odbiorze tekstów i świadectw, których odbiorcami są bardziej wymagające grupy 
odbiorców wyposażone w instrumentarium analityczne i posiadające o wiele wyż-
sze od przeciętnych kompetencje ontologiczne i znajomość kontekstów. Interesują-
ce i niezwykle cenne są refleksje Hannah Arendt zamieszczone w klasycznym eseju 
O przemocy:  „Nieobecność emocji ani nie powoduje, ani nie pobudza racjonalności. 
>>Obojętność i spokój umysłu<< w obliczu >>tragedii nie do zniesienia<< czasem 
doprawdy mogą być >>przerażające<<, wtedy mianowicie, gdy nie są wynikiem opa-
nowania, lecz oczywistym przejawem niezrozumienia. Aby rozumnie reagować, trzeba 
przede wszystkim być >>poruszonym<< i przeciwieństwem emocjonalnego nie jest 
>>racjonalne<<, cokolwiek by oznaczało, lecz albo niezdolność do ulegania wzruszeniu, 
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zazwyczaj będąca zjawiskiem patologicznym, albo sentymentalizm, który jest wypa-
czeniem uczucia. Wściekłość i gniew stają się irracjonalne dopiero wtedy, gdy kierują 
się przeciw substytutom”348. Zatem nie potencjał emocjonalny jest przeszkodą, lecz 
pewne kompetencje epistemologiczne. Substytut nie zastąpi rzeczywistego spotka-
nia. Substytutem są projekty podobne do filmu Doron, które są zaprogramowane na 
przeżycie i dziedziczenie traumy. Ten fałsz jest wyczuwalny przez odbiorców tych 
niezliczonych pseudo-świadectw, które mają założone w swej narracji strategie prze-
pracowania traumy. 

Jeszcze raz. Jednak spotkanie

Ten intencjonalny fałsz założony przez twórców tego rodzaju dokumentów, 
których patronem jest symulacyjne pisarstwo Wilkomirskiego, zniesiony jest przez 
narracje z pozoru proste i naiwne. Doskonałym przykładem jest historia odkrycia 
Ireny Sendlerowej. Słowo odkrycie jest ironiczne, ale ta ironia zawiera w sobie gorz-
kie ziarno prawdy. Jedna z największych bohaterek ratujących Żydów uzyskała statut 
światowej ikony pomocy dzięki nastolatkom z Kansas. Historia odkrycia postaci Sen-
dlerowej jest znana i opisana349. Megan Stewart, Elizabeth Cambers i Sabrina Coons 
były przeciętnymi nastolatkami, borykającymi się z typowymi problemami dla swojego 
wieku: kłopotami w szkole, rozwodem rodziców, jakimiś pierwszymi nietrafionymi 
miłościami. I spotkały niezwykłą osobę, której bohaterstwo było niekwestionowane. 
Co mogło połączyć trzy nastolatki z biednego regionu Ameryki z samotnie żyjącą ko-
bietą, której życie było ilustracją tezy, że kiedy upadają instytucje, ludzie stają się krusi 
i tylko nieliczni znajdują w sobie siłę, by sprzeciwić się niegodziwości? Bez wątpienia 
świadectwo Ireny Sendlerowej było tym autentycznym spotkaniem, o którym pisze 
Felman, a które tak wstrząsnęło opisywaną przez nią grupą seminarzystów. W któ-
rym, na prawach jakiejś trudno definiowalnej koherencji, zespoliły się niedojrzałe 
doświadczenia nastolatek z wielką historią. I gdy z tego zespolenia powstało nowe do-
świadczenie, to jako nauczyciele zyskujemy pewność trwałości i to, że będzie jednym 
z azymutów małych lub wielkich wyborów etycznych podejmowanych w przyszłości. 
To stanowi najgłębszy sens spotkania ze świadectwem Holokaustu. Oczywiście naiw-
nym byłoby pozostanie w przekonaniu, że zyskujemy jakąś pewność, że zdobywamy 
gwarancję pewnej postawy moralnej.  Ale, jeżeli jesteśmy przekonani, że spotkanie ze 
świadectwem Holokaustu wzbudzi w przyszłości nawet wątpliwości przy podjęciu 
trudnych decyzji i wyborów, jeżeli zmusi do refleksji - to jest to już sukces edukatora.

Przywołane przeze mnie przykłady ani nie są szczególnie reprezentatywne, ani 
nie stanowią jakiejś szerszej reprezentacji. Wynikają z mojego doświadczenia i pozy-
cji niekiedy współuczestniczącego świadka lub moderatora tych dyskusji. Przywołane 
przeze mnie przykłady jednak w znaczący sposób wskazują na właściwą trajektorię 

348 H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa: Fundacja Aletheia 1999, s. 82.
349 J. Mayer, Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler, Warszawa: AMF Plus Group 2013.
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„Pozytywne” i „negatywne” czytanie świadectw Zagłady. Kilka uwag o percepcji

takich edukacyjnych warsztatów w czasach, gdy te największe argumenty (osobiste 
narracje ocalonych) odejdą do przeszłości, gdy zostaną jedynie rejestracje i narracje 
fikcjonalne. Zaistnieje wówczas potrzeba przywołania jakichś paradygmatów funkcjo-
nujących na prawach autorytetu. Mam nadzieję, że  opisane przeze mnie pozytywne 
przykłady praktyk spotkania ze świadectwem Zagłady staną się stałą praktyką – wciąż 
żywą i pomimo upływu czasu wciąż inspirującą częścią historii ludzi. 
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