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Ku uzdrowieniu: Wobec Holokaustu – psychodrama, soc jodrama i rytuał.  
 
Yaacov Naor i Hilde Goett 
 
 
 
Streszczenie  
 
W artykule „Wobec Holokaustu – psychodrama, socjodr ama i rytuał”.  Yaacov Naor i 
Hilde Goett opisuj ą  projekt warsztatowy  prowadzony z udziałem osób z  drugiego i 
trzeciego pokolenia po ocalonych i sprawcach Holoka ustu. Autorzy zajmuj ą się 
międzypokoleniowym przekazem traumy, odnajduj ą różnice i podobie ństwa mi ędzy 
potomkami ofiar i sprawców oraz osobami, w rodzinac h których byli zarówno sprawcy 
jak i ofiary.  
Autorzy opisuj ą, w jaki sposób psychodrama, socjodrama oraz rytuał y mog ą prowadzi ć 
do spotkania, dialogu i zainicjowania procesu uzdra wiania relacji.   
 
 
 
Słowa klucze  
 
dialog, Holokaust, ocalony, ofiara, pojednanie, pok oleniowy, psychodrama, 
rozgrzewka, rytuał,   socjodrama, spotkanie, sprawc a, trauma mi ędzypokoleniowa, 
uzdrowienie, warsztat 
 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
Począwszy od 1995 autorzy współprowadzili wyj ątkowy projekt warsztatów 
psychodramy „Wobec Holokaustu – psychodrama, socjod rama i rytuał.”, który 
przeznaczony był dla przedstawicieli drugiego i trz eciego pokolenia ocalonych i 
sprawców Holokaustu. Naszym celem jest towarzyszeni e uczestnikom w rozpoznaniu i 
uświadomieniu sobie moralnych, społecznych i osobisty ch skutków Holokaustu.  
 
Zupełnie wyj ątkowe jest to, że oboje jeste śmy liderami psychodramy, a ka żde z nas 
reprezentuje  przeciwn ą stron ę Holokaustu. Wnosimy ze sob ą nasze historie i baga ż 
doświadcze ń naszych rodzin. Yaacov Naor jest synem dwojga ocal onych, urodzonym 
w 1948 roku w  obozie dla przesiedle ńców w południowych Niemczech. Jako 
jednoroczne dziecko wyemigrował z rodzicami do Izra ela. Hilde Goett urodziła si ę w 
1953 roku w Rumunii, a jej rodzina nale żała do mniejszo ści niemieckiej w tym kraju. Jej 
dorastanie było naznaczone rozdarciem. Z jednej str ony obaj jej dziadkowie słu żyli w 
armii nazistowskiej i była dyskryminowana jako dzie cko faszystów.  Z drugiej strony jej 
babka była deportowana na Syberi ę przez re żim komunistyczny. Kiedy miała 
dwadzie ścia lat przeprowadziła si ę z rodzin ą do Niemiec.  
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Gdy zacz ęliśmy współprowadzi ć grupy psychodramatyczne zdali śmy sobie spraw ę, że 
podzielamy te same cele i pasje. Zale żało nam na tym, aby ludzie słuchali o historii 
Holokaustu, pragn ęliśmy dopuszcza ć różnice, uczy ć respektu dla innego. Pracuj ąc 
razem stopniowo zbli żaliśmy si ę do siebie. Nasze rodziny spotkały si ę i powoli 
stawali śmy si ę przyjaciółmi. Było to mo żliwe, poniewa ż naszym celem nie było 
doprowadzenie do pojednania. Zale żało nam na uczeniu Niemców i Żydów, oraz 
innych, którzy brali udział w warsztatach, aby byli  świadkami unikalnego wyra żania 
siebie przez uczestników i tworzenia mi ędzy nimi dialogu.  
 
 
Międzypokoleniowe dziedziczenie traumy  
 
W ciągu ostatnich 20 lat narastało zainteresowanie temat em mi ędzypokoleniowego 
dziedziczenia traumy, czyli przekazywania skutków d oznanej traumy z pokolenia na 
pokolenie. Obecnie jest to temat  popularny i bogat o dokumentowany. Ze studiów 
przypadków, psychoterapii i raportów badawczych wyn ika, że potomkowie z drugiego 
pokolenia po ocalonych z Holokaustu zgłaszaj ą takie same problemy emocjonalne i 
cierpi ą podobnie, jak sami ocaleni z Holokaustu. Ju ż w 1994 roku Jurgen Muller-
Hohagen, który przez wiele lat prowadził praktyk ę psychoterapeutyczn ą, opublikował 
swoje obserwacje dotycz ące mechanizmów przekazywania traumy. Cz ęstokro ć osoba 
spełnia kryteria diagnostyczne stresu post-traumaty cznego  (PTSD), który jest 
skutkiem do świadcze ń wojennych, cho ć sama nie do świadczyła wojny. W przypadku 
sprawców konstruktywn ą dyskusj ę o mi ędzypokoleniowym przekazywaniu traumy  
blokuje gł ęboko zakorzenione poczucie winy i wstydu. O ile nam  wiadomo w 
Niemczech nigdy nie przeprowadzono na ten temat bad ań. W rodzinach sprawców 
stosuje si ę różne strategie. Niektóre z nich to: uto żsamianie si ę z tymi, którzy mieli 
władzę, wprowadzanie niejasno ści, czy nazywanie sprawców ofiarami. Je śli chcemy 
zatrzyma ć dziedziczenie traumy z pokolenia na pokolenie musi my znale źć możliwy i 
adekwatny sposób przepracowywania traumy Holokaustu  i radzenia sobie z ni ą. 
 
Gabriele Rosenthal (1998) badała mi ędzypokoleniowe dziedziczenie traumy po obu 
stronach  - zarówno ocalonych jak i sprawców z okre su nazizmu. Jej odkrycia wywarły 
silny wpływ na nasz ą pracę. Rosenthal stawia pytania o tworzenie dialogu w ro dzinach 
po obu stronach, o wpływ przeszło ści na tera źniejszo ść. Pokazuje jak kształtuje si ę na 
bazie do świadczenia przez dan ą rodzin ę Holokaustu ogólny styl życia tej rodziny, 
codzienne oczekiwania jej członków, poczucie bezpie czeństwa, akceptacji i 
przynale żności. Porównuje ona problemy potomków ofiar z problem ami potomków 
sprawców odnajduj ąc wspólne obszary i ró żnice. Jedn ą z cech wspólnych podzielan ą 
przez te skonfliktowane grupy jest milczenie, cho ć u jego podło ża leżą różne 
motywacje. W rodzinach sprawców milczenie na temat Holokaustu jest przede 
wszystkim podyktowane l ękiem przed ściganiem, pot ępieniem, prze śladowaniem i 
oskar żeniem. W rodzinach ocalonych u podło ża milczenia jest smutek i żałoba po 
pomordowanych członkach rodziny, wstyd z powodu ogr omnego poni żenia i ch ęć 
ochronienia potomków przed mrokiem potwornych wydar zeń z przeszło ści. Kolejn ą 
wspóln ą cechą obecn ą po obu stronach jest straszny skutek podtrzymywani a sekretów 
rodzinnych. Sprawiaj ą one, że nie mo żna porusza ć pewnych  w ątków z przeszło ści. 
Odzwierciedla si ę to w fantazjach potomków, którzy daj ą temu wyraz na wiele ró żnych 
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sposobów. Potomkowie ofiar stawiaj ą pytania nasycone poczuciem winy wynikaj ącym 
z przetrwania, np.: „Do czego musieli ucieka ć się ci, co prze żyli, aby  ocali ć swoje 
życie?” Równocze śnie potomkowie sprawców stawiaj ą pytania, które zakładaj ą win ę, 
np.: „Co ja bym zrobiła / zrobił w takiej sytuacji? ” 
 
 
Warsztaty  
 
Warsztaty  „Wobec Holokaustu – psychodrama, socjodr ama i rytuał” proponujemy w 
dwóch ró żnych formatach. Pierwszy obejmuje cykl weekendowych  warsztatów 
prowadzonych na przestrzeni dwóch do trzech lat. Ob ejmuj ą one wizytowanie 
pomników w O święcimiu – Brzezince i prac ę psychodramatyczn ą w Centrum 
Edukacyjno – Spotkaniowym w O święcimiu. W Brzezince odbywaj ą się rytuały 
tworzone przez uczestników grup. Ten format, zapewn iający czas i miejsce na dyskusj ę 
i analiz ę, jest odpowiedni dla małych grup od 15 do 25 uczes tników. Natomiast na 
zjazdach i konferencjach proponujemy trzygodzinne w arsztaty, które daj ą wyobra żenie 
o tym, jak pracujemy. W trakcie tego typu warsztató w 30 do 80 osób jest w stanie 
zagłębić się w tematyk ę i dyskutowa ć o konsekwencjach Holokaustu w tera źniejszo ści. 
Przy takich okazjach zazwyczaj współpracujemy z psy chodramatystami i 
profesjonalistami, którzy znaj ą teori ę ról i techniki psychodramatyczne. Rozpi ętość 
wiekowa uczestników tego typu warsztatów obejmuje 2 2 do 78 lat.  
 
Uczestnicy: ocaleni i sprawcy  
 
Żydzi, którzy bior ą udział w naszych warsztatach, maj ą jakieś pojęcie o losie członków 
swoich rodzin z okresu drugiej wojny światowej. Maj ą konkretn ą wiedz ę o tym, co 
zaszło lub jakie ś strz ępy informacji, które nie daj ą im spokoju. Prze żywaj ą żałob ę po 
zamordowanych członkach rodziny oraz utrat ę pełnej rodziny lub kontaktów 
społecznych i s ą wściekli na sprawców, którzy obarczyli ich bezkresnym  smutkiem. 
Chcą w jaki ś sposób ogarn ąć ten smutek, rozpacz i żal, który zdaje si ę nie mie ć końca. 
Uczestnicy z rodzin sprawców przejawiaj ą inne uczucia. Cz ęsto pragn ęliby zaprzeczy ć 
historii swojej rodziny, zwalczaj ą w sobie poczucie winy i wstydu oraz maj ą problem z 
rozró żnieniem  mi ędzy osobistym i zbiorowym poczuciem winy. Chc ą uzyska ć lepszy 
wgląd w samych siebie, w historie swoich rodzin, a tak że wyzwoli ć się z tożsamo ści 
oprawców. Wielu z nich dorastało w ci ągłym l ęku przed odwetem, a teraz chc ą o tym 
opowiedzie ć.  Chcą, aby kto ś pomógł im zaakceptowa ć to, że darzą uczuciami ojca czy 
matkę, którzy s ą sprawcami zbrodni. Niektórzy z nich maj ą nadziej ę na odpokutowanie 
lub nawet przebaczenie. Inni uczestnicy pochodz ą z rodzin mieszanych. W śród 
członków takich rodzin s ą zarówno ofiary jak i sprawcy zbrodni. Np. ochrzcze ni 
chrze ścijanie cz ęściowo Żydowskiego pochodzenia lub ludzie z rodzin, których  
członkowie byli prze śladowani z powodów politycznych, religijnych czy z racji 
orientacji seksualnej. Dla tych uczestników ich to żsamo ść i zwi ązki rodzinne s ą 
udr ęką.  
  
 
W trakcie warsztatów wyłaniaj ą się nie tylko ró żnice, ale te ż obszary wspólne. 
Przygl ądamy si ę im unikaj ąc nadmiernego generalizowania, daj ącego poczucie, że są 
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to do świadczenia równorz ędne lub identyczne. Cisza o Holokau ście ci ąży niezno śnie, 
wszyscy czuj ą potrzeb ę przełamania jej, wszyscy s ą w pełni zaanga żowani jako 
indywidualne osoby i jako przedstawiciele swoich ro dzin, odnosz ący si ę z 
poszanowaniem dla drugiej strony. Równie ż wszyscy uczestnicy warsztatów s ą 
postrzegani przez swoje rodziny jako zdrajcy, ponie waż przełamuj ą oni tabu milczenia, 
chc ą analizowa ć i dążą do otwartej dyskusji. Konfrontuj ą swoje rodziny z ich bolesn ą 
trudn ą przeszło ścią i z tego powodu s ą traktowani przez innych członków rodziny jako 
niebezpieczni. Staj ą się rodzinnymi kozłami ofiarnymi, które s ą przyczyn ą nieszcz ęść i 
wypadków. Dina Wardi (1992), psychoanalityczka z Je rozolimy nazywa rodzinne kozły 
ofiarne w domach żydowskich „zniczami ku pami ęci”, które tworz ą subiektywny ogl ąd 
Holokaustu i kultywuj ą żałobę po tych, którzy zostali zgładzeni. W rodzinach spr awców 
i w rodzinach mieszanych zdarza si ę, że ci, którzy konfrontuj ą swoje rodziny z 
nazistowsk ą przeszło ścią są karani i wykluczani za łamanie zmowy milczenia. Ni osą 
oni w sobie poczucie winy i wstydu, l ęk i głosy oskar żające za grzechy rodziny, 
społecze ństwa i świata. Nasze grupy s ą stworzone z kozłów ofiarnych ze wszystkich 
stron konfliktu: ofiar, sprawców i rodzin mieszanyc h.  
 
 
Praca: od spotkania przez dialog ku uzdrowieniu  
 
 
Praca jest oparta na morenowskiej koncepcji spotkan ia, które mo że prowadzi ć do 
dialogu. Aktywno ści obejmuj ą różne formy psychodramy, socjodramy, rytuały, 
twórczo ść artystyczn ą i ćwiczenia rozwijaj ące świadomo ść, buduj ące zaufanie, 
empati ę i akceptacj ę. Aby poradzi ć sobie ze skutkami zbiorowej traumy z okresu 
nazistowskiego, staramy si ę zainicjowa ć na scenie psychodramatycznej gł ęboką, 
znaczącą, osobist ą dyskusj ę, znaleźć dla niej odpowiedni j ęzyk i utrzyma ć świadomo ść 
różnych prawd. Wychodzimy z zało żenia, że doświadczenie u życia siły lub doznawania 
przemocy jest prze żywane wewn ętrznie, a trauma  jest odczuwana ciele śnie, poniewa ż 
osadza si ę głęboko w pewnych miejscach w ciele. Jako psychodramat yści i zwolennicy 
metod zorientowanych na działanie, wiemy, że trwały skutek pojawia si ę, gdy aktywna 
dyskusja na dany temat jest gł ęboko odczuwana i przenika proces my ślowy, otwieraj ąc 
nowe horyzonty i daj ąc wgl ąd w problemy. To oznacza, że ciało osoby musi by ć 
włączane w prac ę ostro żnie i zgodnie z jej wol ą. 
 
 
Rozgrzewka  
 
Umożliwiaj ą to ćwiczenia aktywizuj ące ciało i daj ące okazj ę do spotka ń, które s ą 
częścią naszej rozgrzewki. Pomagaj ą one te ż uczestnikom grupy nawi ązać między 
sob ą autentyczny kontakt. Stosujemy ró żnorodne ćwiczenia u żyteczne dla małych 
grup, z muzyk ą i bez muzyki, które koncentruj ą uczestników na ciele i na zmysłach. 
Niektóre ćwiczenia s ą tak pomy ślane, że uczestnicy dobrze si ę bawiąc, odzwierciedlaj ą 
wzajemnie swoje zachowanie i wzmacniaj ą solidarno ść między sob ą, podczas gdy  inni 
widz ą ich jak ł ączą siły, aby wykluczy ć ich i doprowadzi ć do podziału grupy. Przez tak ą 
prac ę zostaj ą wzbudzone emocje i odczucia uczestników z ich real nego życia, a osoby 
z rodzin ofiar, sprawców oraz rodzin mieszanych mog ą spotka ć się ze sob ą i wej ść ze 
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sob ą w kontakt . To buduje w grupie otwarto ść i uwra żliwia na zajmowanie si ę 
delikatnym tematem. 
 
 
Psychodrama i socjodrama  
 
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w naszych warszta tach jest to, że zgłaszaj ący si ę 
na nie ludzie nie do świadczyli traumy z okresu nazistowskiego bezpo średnio ani 
osobi ście. W warsztatach nie bior ą udziału ocaleni z Szoah czy z Holokaustu ani 
naziści, ale członkowie ich rodzin, ich dzieci i wnuki. Zajmujemy si ę traum ą 
międzypokoleniow ą. Umożliwiamy, aby ujawniła si ę na scenie psychodramatycznej 
subiektywna prawda poszczególnych stron z całym smu tkiem, żalem, wstydem, 
rozpacz ą, horrorem, w ściekło ścią i win ą, jakie ona w sobie niesie. Dzi ęki temu buduje 
się most ł ączący uczestników z historiami rodzin z przeciwnych st ron.  
 
Używaj ąc socjodramy odwołujemy si ę do historii II wojny światowej przygl ądając si ę 
jej elementom, które wywołały tyle potwornej przemo cy, smutku i destrukcji w Europie i 
doprowadziły do radykalnych zmian w całym świecie. Rozwa żamy konsekwencje, które 
wynikły z tego dla ró żnych grup w populacjach, które były stronami konfli ktu. Czyni ąc 
to staramy si ę umo żliwia ć spotkania pomi ędzy potomkami ofiar i sprawców, a przez to 
stworzy ć szansę  na dialog o obci ążeniu traum ą pochodz ąca z poprzednich pokole ń.  
 
 
Rytuały  
 
Druga Wojna Światowa i Holokaust to historia okrucie ństwa, bólu i cierpienia, które 
pozostawiło rany po obydwu stronach zarówno ofiar j ak i sprawców. Ich blizny nosimy 
w sobie w tera źniejszo ści, a proces zdrowienia jest długotrwały. Niezale żnie jak 
skuteczne s ą warsztaty tworz ąc mo żliwo ść spotkania, dialogu i uzdrawiania, zdajemy 
sobie spraw ę, że słowa nie s ą w stanie w pełni i dokładnie odda ć reakcji uczestników 
na Holokaust. Potrzebne jest do świadczenie fenomenologiczne i ekspresja tej reakcji . 
Dlatego w prac ę na scenie psychodramatycznej w O święcimiu wł ączamy proces 
indywidualnego tworzenia rytuałów w obozie śmierci w Brzezince. 
 
Jednym z najtrudniejszych do świadcze ń Holokaustu dla ocalonych i ich potomków jest 
brak konkretnego grobu, przy którym mo żna prze żywać żałob ę za zmarłych. Rytuały s ą 
integraln ą częścią psychodramy i socjodramy, poniewa ż umo żliwiaj ą one symboliczn ą 
konkretyzacj ę. Stwarzaj ą na nowo mo żliwo ść pogrzebania zmarłych. Daj ą poczucie 
sensu i pewnego rodzaju domkni ęcie wydarze ń z przeszło ści. Mog ą mieć form ę mszy, 
ceremonii upami ętniaj ących, pogrzebu, czytania poezji, śpiewu przy wyobra żonym 
grobie. Niektóre przeobra żają się w performance teatralne z ekspresj ą ruchu i 
śpiewem. Cała grupa tworzy przestrze ń dla ka żdej z tych ceremonii, poniewa ż 
potrzebna jest społeczno ść, która jest w stanie w takich chwilach trzyma ć przestrze ń.  
 
Rytuał jako forma indywidualnego psychodramatyczneg o i socjodramatycznego 
sheringu jest aktem terapeutycznym. Pozwala on ucze stnikom na konfrontowanie 
Holokaustu w ich własny unikalny sposób bez os ądzania i oskar żania. Wymaga u życia 
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wyobra źni i kreatywno ści oraz daje głos, scen ę i form ę emocjom, które nie były 
wcześniej jasno wyra żone. Stwarza perspektyw ę, nieziemsk ą przestrze ń, rzeczywisto ść 
poszerzon ą, która istnieje równocze śnie w przeszło ści i w tera źniejszo ści, 
przekraczaj ąc granic ę między wewn ętrznym światem osoby a światem zewn ętrznym. 
To prowadzi do katharsis, zmiany i wi ększego poczucia integralno ści. Niektóre rytuały 
stały si ę dla ich autorów najlepszym i najbardziej dogł ębnym  sposobem na 
skonfrontowanie Holokaustu. Oto kilka przykładów: p rzejście boso po torach 
kolejowych prowadz ących do głównego krematorium, rozbijanie z krzykiem  i płaczem 
szklanych butelek o ścian ę w kobiecych brakach, słuchanie cichej muzyki harmo nijki 
wewnątrz jednego z baraków, odczytanie wiersza Paula Cel ana „Death Fugue”, 
dzielenie si ę suchym chlebem w kr ęgu i jedzenie go bardzo wolno, uczestniczenie w 
ceremonii jak ze snu, maj ącej by ć pogrzebem młodej kobiety. 
 
Takie ceremonie rytualne umo żliwiaj ą dzielenie si ę tym, co jest zarazem 
doświadczeniem osobistym, jak te ż międzyludzkim, przez co s ą one terapeutyczne dla 
całej grupy. Ich celem jest da ć wyraz silnym emocjom takim jak: gniew, w ściekło ść, 
wina, obawa, l ęk, wstyd, bezradno ść, beznadzieja, upokorzenie, pozwalaj ą więc 
dostrzec cierpienie drugiej strony . Wytwarza si ę pewna równowaga pomi ędzy tym co 
indywidualne, a tym co grupowe – swoiste psycho - s połeczne uzdrowienie. Wzmacnia 
się połączenie pomi ędzy tym co indywidualne, tym co grupowe i tym co sp ołeczne.    
 
 
Ku uzdrowieniu i pojednaniu  
 
Podczas tych warsztatów uczestnicy mog ą przyjrze ć się różnym sposobom 
internalizowania ról sprawcy i ofiary przez indywid ualne osoby i przez społecze ństwa. 
Próbuj ą spontanicznych, ekspresyjnych i kreatywnych sposob ów bycia w relacji z 
agresorem lub ofiara i s ą zachęcani, aby wej ść w kontakt z „drug ą stron ą”. Aktywna 
praca z ciałem pozwala na natychmiastowe bezpieczne  otwarcie wewn ętrznego 
emocjonalnego świata i na spotkanie z wewn ętrzną prawd ą. Uczestnicy dziel ą się 
swoimi wspomnieniami, do świadczeniami, fantazjami i uczuciami i opowiadaj ą o 
swoim cierpieniu. Pojawia si ę więc mo żliwo ść, by przezwyci ężyć anonimowo ść przez 
przełamanie rodzinnego i społecznego nawyku milczen ia. Uczestnicy opowiadaj ą i 
odgrywaj ą swoje historie, dzi ęki czemu ucz ą się patrzeć na własn ą histori ę Holokaustu 
bardziej autentycznie.   
 
Praca z zastosowaniem psychodramy, socjodramy i ryt uału pozwala uczestnikom 
wyj ść z projekcji, generalizacji, uprzedze ń, założeń i iluzji i wej ść w proces 
poznawania. Uczestnicy praktykuj ą stan osadzenia w sobie, branie odpowiedzialno ści, 
stawanie oko w oko i twarz ą w twarz z innymi, pełni poszanowania dla cudzej pr awdy, 
pełni empatii i akceptacji. Spotkania pomi ędzy przedstawicielami drugiej i trzeciej 
generacji ocalonych i agresorów Holokaustu s ą często poruszaj ące, czasem bolesne, a 
niekiedy niemo żliwe. Ci dzielni ludzie podejmuj ą ryzyko spotkanie si ę z drug ą stron ą i 
konfrontacji z ni ą w bezpiecznych warunkach, prowadz ąc gł ęboką prac ę nad tematem 
na tle grupy. Poniewa ż praca taka stanowi bardzo intensywne do świadczenie dla 
uczestników, mamy świadomo ść ryzyka pojawienia si ę fałszywej blisko ści, która mo że 
prowadzi ć do przedwczesnego wybaczenia. Naszym celem nie jes t osi ągni ęcie 
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pojednania, cho ć czasami zdarza si ę to naturalnie i spontanicznie po długim i 
powolnym procesie. Uczestnicy zbli żają się do siebie i czuj ą więź zbudowan ą przez 
prac ę i przez rytuały. Odzyskuj ą nadziej ę, poczucie przynale żności i odczuwaj ą ulg ę, że 
nie musz ą już mierzy ć się z ogromem Holokaustu przytłoczeni nim anonimowo i w 
samotno ści.     
 
 
Refleksje  
 
Chocia ż potomkowie ofiar i sprawców Holokaustu maj ą równe prawa do 
przedstawiania swych dramatów na scenie psychodrama tycznej i do zastanawiania si ę 
nad nimi w kontek ście realnej historii, nie oznacza to, że patrzymy na cierpienia 
obydwu stron analogicznie. Znacznie bardziej istotn e jest dla nas, aby znale źć sposób 
ekspresji, który mo że się manifestowa ć we wspólnym j ęzyku, który wniesie co ś 
zupełnie innego ni ż usankcjonowana tradycj ą rzeczywisto ść tamtych czasów.   
 
Jako liderzy psychodramy pochodz ący z przeciwstawnych stron Holokaustu 
spogl ądaliśmy wstecz na nasz ą histori ę i udało nam si ę stworzy ć bezpieczn ą 
przestrze ń, w której mo żna wyra żać ból,  budowa ć zaufanie i rozwija ć poczucie 
przynale żności. Chcemy, aby uczestnicy zaakceptowali członków g rupy 
reprezentuj ących przeciwn ą stron ę, aby zast ąpili l ęk, nienawi ść i uprzedzenie 
prawdziwym spotkaniem i autentycznym dialogiem, w k tórym mo żna dotkn ąć ran, 
odby ć żałobę i dozna ć uzdrowienia. Praca ta pozwoliła nam w pełni dostrz ec rozmiar 
zniszczenia wywołanego przez nazizm oraz strat ę jaką ponie śli Żydzi i ich kultura.  
Trakcie 15 lat wspólnego prowadzenia grup wypracowa liśmy system umo żliwiaj ący 
spotkania i dialog przepełniony wzajemn ą akceptacj ą, szacunkiem i miło ścią. Latem 
2008 i 2010 roku poprowadzili śmy nowe tygodniowe Mi ędzynarodowe Seminaria 
Psychodramy w Krakowie i w O święcimiu dla uczestników z wielu krajów pod nazw ą 
„Ślady Holokaustu w tera źniejszo ści”. Z racji na popularno ść, jaką się one cieszyły i 
znaczenie, jakie miały dla uczestników, mamy zamiar  oferowa ć je znów w przyszło ści.  
 
„Wobec Holokaustu – psychodrama, socjodrama i rytua ł” jest bolesnym i 
oczyszczaj ącym do świadczeniem dla obu stron i cz ęsto owocuje decyzj ą, aby żyć w 
przyszło ści z godno ścią. Teraz jeste śmy wszyscy odpowiedzialni za to, aby historia si ę 
nie powtórzyła. U świadomienie sobie bólu, który stał si ę zasadnicz ą częścią czyjego ś 
życia, mo że prowadzi ć do jasnej decyzji, aby nigdy nie zadawa ć takich ran i tworzy ć z 
innymi lud źmi relacje pełne zaanga żowania i poszanowania.  
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Więcej informacji dotycz ących pracy i warsztatów omawianych w tym artykule m ożna 
znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Instytutu Ps ychodramy (PIfE) 
http://www.pife-europe.eu  
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