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Niniejsza antologia stanowi pierwszą próbę przybliżenia polskiemu od-
biorcy kategorii trzeciego pokolenia po Zagładzie i zasad, na których funk-
cjonuje ona w wybranych tekstach izraelskiej dramaturgii współczesnej. 
Prezentowane w niej cztery dramaty izraelskich twórców pozwalają nakre-
ślić zarys mechanizmów ich działania, jednak od razu trzeba zastrzec, że 
– chociażby z uwagi na liczbę tekstów – jest to mimo wszystko punktowe 
ujęcie problemu sygnalizowanego w podtytule, nieaspirujące do wyczerpa-
nia go. Wyjaśnienia domaga się również fakt, że wbrew tak zakreślonemu 
polu odniesień, zwłaszcza w aspekcie geograficznym, zbiór uzupełnia tekst 
Michała Zadary i Pawła Demirskiego. Wraz z tekstem Yael Ronen i Amita 
Epsteina tworzy on dyptyk, w którym polska i izraelska opowieść wzajem-
nie się przenikają i uzupełniają, eksponując charakterystyczną dla trzeciego 
pokolenia relacyjność.

Prezentowane w tomie utwory powstały w latach 2008–2015 i były wy-
stawiane między innymi w Izraelu, Polsce i w Niemczech. Choć różnią się mię-
dzy sobą pod względem poetyki i przyjętych rozwiązań formalnych, wszyst-
kie są silnie zakorzenione w konkretnych realiach społeczno-politycznych, do 
których krytycznie się odnoszą. Przez to w różnych konfiguracjach ogniskują 
kwestie bodaj najsilniej wytyczające ramy pojęciowe i symboliczne izrael-
skiego trzeciego pokolenia oraz czynniki, które w znaczącym stopniu charak-
teryzują tę kategorię. Wśród nich wymienić należy rosnący dystans czasowy 
dzielący twórców od wydarzeń Szoa oraz kontekst izraelskich przemian spo-
łecznych ostatnich dekad – z postępującą w tym czasie instytucjonalizacją 
pamięci o Zagładzie, a zarazem coraz wyraźniej ujawniającą się w kulturze 
popularnej obecnością wątków związanych z Szoa. Obserwowane już od 
wielu dekad narastanie klisz i fantazmatów wokół zbiorowej pamięci o Za-
gładzie wiąże się także z innym zjawiskiem, zauważalnym na szeroką skalę 
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i szczególnie często tematyzowanym w dyskursie izraelskim: Szoa, podlega-
jąc przeobrażeniu w kulturową kliszę, stała się zarazem użyteczną metaforą, 
bez większych kłopotów znoszącą zmiany kontekstu, a przez to wielokrotnie 
nadużywaną. W tej perspektywie trzecie pokolenie z jednej strony jawi się 
jako grupa silnie tkwiąca wewnątrz wymienionych uwarunkowań, z drugiej 
– podejmuje próby podważania ich słuszności, reinterpretowania historycz-
nych wydarzeń, negocjowania granic przyjętych kategorii i własnego w nich 
miejsca. 

Trzy pokolenia po wojnie

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło już ponad siedemdzie-
siąt lat, doświadczenie Zagłady nadal pozostaje wyraźnym punktem od-
niesienia dla kolejnych pokoleń izraelskich twórców. To szczególne sprzę-
żenie, wraz z wypływającymi z niego uwarunkowaniami, ograniczeniami 
i interpretacyjnymi możliwościami, każdy z przedstawionych tekstów stara 
się uchwycić w inny sposób, jednak stałą, odrębną i silnie eksponowaną 
kategorią jest w nich trzecie pokolenie po Zagładzie. Choć kategoria ta 
wywodzi się z żydowskiej (szczególnie zaś: izraelskiej) wspólnoty pamię-
ci, każdy z tekstów wskazuje, że jest to pojęcie o zdecydowanie szerszym 
zasięgu, kumulujące w sobie nie tylko doświadczenie samej Szoa i jej dłu-
gofalowych konsekwencji, odczuwanych przez wiele społeczności przez 
powojenne dekady, lecz także późniejszych, w znaczącym stopniu kształtu-
jących kolektywną tożsamość wydarzeń. Aby lepiej zrozumieć tę właściwą 
trzeciemu pokoleniu relacyjność, czy raczej próby dążenia do niej, należy 
przede wszystkim uporządkować konteksty stanowiące punkt wyjścia do 
myślenia o niej.

W najprostszym rozumieniu kategoria trzeciego pokolenia stanowi 
naturalną konsekwencję procesu pokoleniowej transmisji pamięci o Za-
gładzie, która członkom i członkiniom tej grupy przekazywana jest przez 
dziadków i rodziców – pierwsze i drugie pokolenie. Od tych ostatnich od-
różnia ją szereg podlegających nieustannym przeobrażeniom okoliczności, 
w których pamięć ulega zapośredniczeniu. O ile izraelskie drugie pokolenie 
po Zagładzie potrzebowało czasu, by zdefiniować kształtowaną przez do-
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świadczenie postpamięci tożsamość, a różnego rodzaju działalność twór-
cza nierzadko wspomagała ten proces, o tyle tożsamość trzeciopokolenio-
wa często ma charakter endemiczny, a dopiero później wkracza na obszar 
negocjacji i rewizji. 

Przeprowadzone przez Dana Bar-Ona i Evę Hoffman badania wskazują, 
że czynnikami najsilniej kształtującymi podmiotowość trzeciego pokolenia 
w relacji do Zagłady są te lokujące się w sferze kolektywnej – np. edukacja 
czy publiczny dyskurs, w mniejszym zaś stopniu niż miało to miejsce w przy-
padku poprzedniej generacji – rodzinne związki z Zagładą. Doświadczenie 
trzeciego pokolenia ma zatem charakter kulturowy, wynika raczej z konteks-
tu społecznego niż z biograficznego zaplecza. Odczytywanie izraelskiej twór-
czości przez pryzmat kategorii pokolenia pozwala podkreślić te zmiany oraz 
ich zasięg, a także uwydatnić związek między dynamiką zbiorowej pamięci 
a upływającym czasem.

Pierwszym, dość oczywistym elementem formującym przynależną trze-
ciemu pokoleniu pamięć jest właśnie rosnący dystans czasowy, oddzielający 
jego reprezentantów od wydarzeń Zagłady. Dystans ten z jednej strony wpły-
wa na wielokrotność zapośredniczenia, któremu podlega trzeciopokolenio-
we doświadczenie skutków Zagłady, z drugiej – osadza owo doświadczenie 
w coraz bardziej rozbudowanej sieci historycznych uwarunkowań. Percepcja 
Zagłady oraz zasady, na jakich stanowi ona składnik tożsamości izraelskich 
twórców trzeciego pokolenia, nosi w sobie ślady powojennych przemian, 
którym podlegało kształtujące się społeczeństwo nowo powstałego pań-
stwa, a wraz z nim – kolektywna pamięć. 

Zarówno tuż po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze w latach poprze-
dzających proklamowanie Państwa Izrael, jak i w pierwszych dekadach jego 
istnienia, izraelska pamięć o Zagładzie konstruowana była w odniesieniu do 
syjonistycznej wizji odbudowy kraju przodków. Narracja o Szoa przybrała 
wówczas formę heroicznej opowieści o powstaniach w gettach, przekazy-
wanej po hebrajsku. Zawierała ona jedynie te elementy, które nie wchodziły 
w sprzeczność z syjonistycznym wyobrażeniem „nowego Żyda”, sytuowane-
go w opozycji do obrazu Żyda z diaspory. Ten normatywny i intencjonalny 
podział na to, co męskie, aktywne, kojarzone z siłą, odwagą i gotowością 
walki w obronie powstającego państwa, oraz na to, co żeńskie, bierne, 
umieszczane na pozycji ofiary i poddawane prześladowaniom, w pierwszych 
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powojennych latach wykluczył z oficjalnego dyskursu większość ocalałych1. 
Sytuacja ta zaczęła powoli ulegać zmianie dopiero po procesie Adolfa Eich-
manna (1961), który dał zeznającym w nim świadkom pierwszą szansę pub-
licznego opowiedzenia o doświadczeniach z czasu Szoa. 

Innym przykładem wpisania pamięci o Zagładzie w syjonistyczną narrację 
są szczegółowo opisane przez Idith Zertal próby przypisywania Szoa roli czyn-
nika legitymizującego izraelskie działania militarne i politykę stosowaną w ra-
mach konfliktu izraelsko-palestyńskiego2. Na użytek stosowanej w tym celu 
retoryki Zagłada ukazywana jest nie tylko jako traumatyzujące całe społeczeń-
stwo wydarzenie z przeszłości, lecz także jako wciąż realne zagrożenie, które 
wymaga przeciwdziałania. Taka narracja przedstawia wrogie Izraelowi państwa 
arabskie jako „nowych nazistów”, sprawiając, że wszystkie działania podejmo-
wane przez izraelską armię jawią się jako elementy obrony koniecznej. 

Miejsce Zagłady w opowieści o bohaterstwie i stanowiącym jego efekt 
powstaniu państwa dobrze ilustruje silnie zakorzenione w języku hebrajskim 
sformułowanie „mi-Szo’a le-tkuma” („od Zagłady do odrodzenia”), sugerują-
ce zarazem nierozerwalny związek przyczynowo-skutkowy, łączący obydwa 
wydarzenia. Podobnie interpretować można gest ustanowienia w 1951 roku 
Dnia Pamięci Zagłady i Powstań w Gettach, przypadającego krótko po świę-
cie Pesach, a tydzień przed tzw. Jom ha-Zikaron (hebr. „Dzień Pamięci”, 
właśc. „Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu”)3. 
Jeffrey Alexander i Shai Dromi zwracają uwagę na to, że wśród elementów 
spajających pamięć o Zagładzie i o bohaterach poległych w kolejnych toczo-
nych przez Izrael wojnach istotna jest nie tylko niewielka odległość w czasie 
dzieląca obie uroczystości, ale też ich zbliżony przebieg, w dużej mierze opie-
rający się na zrytualizowanych formach ceremonii upamiętniających4. 

1  Zob. np. T. Segev, Siódmy milion. Izrael – piętno Zagłady, przeł. B. Gadomska, Warszawa 
2012; Y. Feldman, Whose Story Is It, Anyway?, w: Probing the Limits of Representation. 
Nazism and the “Final Solution”, ed. S. Friedländer, Cambridge-London 1992, s. 223–239.
2 Zob. I. Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. J.M. Kłoczow-
ski, Kraków 2010.
3 Warto zwrócić też uwagę na fakt, że zaraz po nim obchodzony jest Jom ha-Acma’ut 
(„Dzień Niepodległości”).
4 J.C. Alexander, S.M. Dromi, Trauma Construction and Moral Restriction: the Ambiguity 
of the Holocaust for Israel, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, 
ed. by R. Eyerman, J.C. Alexander, E. Butler Breese, New York 2011, s. 116.
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Tego rodzaju potrzeba legitymizacji działań militarnych, połączona – w ob-
liczu stopniowego upadku syjonistycznego mitu – z koniecznością odnalezienia 
nowych czynników spajających społeczeństwo, prowadziła do coraz większej 
instytucjonalizacji izraelskiej pamięci o Zagładzie. Proces ten w szczególności 
przybrał na sile w latach 80., po serii wojen lat: 1967 (wojna sześciodniowa), 
1973 (wojna Jom Kippur), a następnie 1982 (pierwsza wojna libańska). Jed-
nocześnie na znaczeniu zyskała inna kwestia: jak podkreślają Tal Litvak-Hirsch 
i Julia Chaitin, zauważalny w pierwszych powojennych dekadach oceniający 
lub lekceważący stosunek do ocalałych w znacznej mierze ustąpił miejsca za-
interesowaniu ich historiami, którym zaczęto się przysłuchiwać i które na sze-
roką skalę utrwalano – zarówno w ramach szkolnych projektów, jak i inicjatyw 
podejmowanych m.in. przez Instytut Jad Waszem5.

Zagładę uczyniono wówczas stałym elementem programu nauczania, za 
sprawą czego jej obecność wykroczyła poza coroczne obchody Dnia Pamięci 
Zagłady i Bohaterstwa. Pod koniec lat 80. do Polski wyruszały też pierwsze 
pielgrzymki izraelskiej młodzieży, a w kolejnych latach zjawisko to przybrało 
na sile. Badacze, którzy w ostatnim czasie poddawali je analizie, zwracają 
uwagę, że możliwe do wypunktowania cele tych podróży nie tylko skupiają 
się wokół kwestii upamiętnienia, lecz także – a być może przede wszystkim 
– wiążą się z narodowym projektem kształtowania u kolejnego pokolenia 
izraelskich Żydów określonego rodzaju tożsamości i idącej za nią patriotycz-
nej postawy6. 

Równolegle na gruncie historiografii zaczęła się rozwijać krytyczna reflek-
sja nad kształtem dotychczasowego dyskursu dotyczącego przeszłości Ży-
dów i Izraela. W roku 1988 Jehuda Elkana, historyk ocalały z Zagłady, opub-
likował w gazecie „Ha-Arec” głośny artykuł Bi-zechut ha-szichecha7 („Dzięki 
zapomnieniu”), w którym otwarcie sprzeciwiał się wykorzystywaniu przez 
Państwo Izrael retoryki czyniącej Zagładę usprawiedliwieniem prowadzonej 

5  T. Litvak-Hirsch, J. Chaitin, The Shoah Runs Through Our Veins. The Relevance of the Ho-
locaust for Jewish-Israeli Young Adults, „Idea” 2015, vol. 14, nr 1, www.ideajournal.com.
6 Zob. m.in. J. Feldman, Above The Death Pits, Beneath the Flag. Youth Voyages to Po-
land and the Performance of Israeli National Identity, New York 2008; D. Bar-On, O. Selah, 
The “vicious cycle” between current social and political attitudes and attitudes towards 
the Holocaust among Israeli youngsters, „Psychologia” 1991, nr 2, s. 126–138.
7 J. Elkana, Bi-zechut ha-szichecha, www.haaretz.co.il.
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aktualnie polityki. W ślad za nim pojawiło się pokolenie określane mianem 
„nowych historyków” (wśród nich można wymienić Toma Segeva, Idith Zer-
tal czy Mosze Zimmermana), oferujących nową wizję przeszłości, badanej 
z perspektywy postsyjonistycznej, opartą na rewizji narodowych fantazma-
tów i fundujących syjonistyczną ideologię mitów oraz na krytyce powszech-
nego stosowania Szoa jako argumentu w politycznych dyskusjach.

Teatr reagował na zachodzące w ramach publicznego dyskursu zmiany, 
aktywnie uczestnicząc w procesie opowiadania zagładowej pamięci – nie-
rzadko również stanowiąc przestrzeń przemilczania istotnych zagadnień 
i kluczowych perspektyw w pierwszych, powojennych dekadach. Kwestie 
wiążące się z Zagładą, poruszane przez izraelski teatr lat 50. i 60., zwykle 
ogniskowały się wokół dwóch wątków: powstań w gettach i bohaterstwa 
ich uczestników oraz konfrontacji Sabry8 i przybyłego z Europy ocalałego9. 
W drugim przypadku przedstawiały zatem zderzenie przeciwstawnych figur 
– gloryfikowanego przez syjonizm, aktywnego i gotowego do walki w obro-
nie ojczyzny „nowego Żyda” i napiętnowanego Żyda z diaspory. Z akcją naj-
częściej osadzoną już w Izraelu10, pisane po hebrajsku, teksty te dość dobrze 
oddawały atmosferę milczenia lub podszytego protekcjonalizmem zaintere-
sowania kierowanego krótko po wojnie w stronę ocalałych. 

Jak zauważa Yael Feldman, odwrót od tych tendencji, uwidoczniających 
się w różnych obszarach kultury, szczególnie wcześnie rozpoczął się w poezji 
i dramacie11. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. do głosu zaczęli docho-
dzić twórcy, którzy dorastali wśród heroicznej narracji o bojownikach gett. 
Autorzy drugiego pokolenia, sami nierzadko wychowujący się w rodzinach 
ocalałych, mierzyli się z doświadczeniem traumy rodziców, a w konsekwen-
cji – również własnej. Mogła ona objawiać się dwojako: poprzez dojmują-
ce milczenie na temat doświadczeń Szoa i towarzyszące mu napięcie lub 
w formie wszechobecnych rodzinnych opowieści o niej, pojawiających się 
na każdym poziomie codzienności. Kanonicznym przykładem występowa-

8 Z hebr. dosł. „cabar” – „kaktus”. Określenie opisujące Żydów urodzonych w Izraelu jako 
„kłujących na zewnątrz i słodkich w środku”.
9 B.-A. Fajngold, Ha-Szoa ba-drama ha-iwrit. Sugiot, curot, megamot, Tel Awiw 2012, 
s. 16–17.
10 Wyjątkiem jest dramat Lei Goldberg Ba’alat ha-Armon („Pani na zamku”, 1954).
11 Y. Feldman, Whose Story Is It..., s. 224.
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nia wątku drugopokoleniowych potyczek z pamięcią o Szoa są teksty Savy-
on Liebrecht12.

Z czasem, choć z początku jedynie punktowo, w izraelskiej dramaturgii 
zaczęły pojawiać się też elementy, które później stały się konstytutywne dla 
retoryki trzeciopokoleniowej, takie jak krytyka instytucjonalnego dyskursu 
pamięciowego i weryfikowanie obowiązującej dotąd wizji historii czy wyko-
rzystanie poetyki satyry w odniesieniu do Szoa13. Jednymi z pierwszych au-
torów, którzy doświadczenie Zagłady zdecydowali się ukazać w sposób nie-
oczywisty z punktu widzenia wpisującej się w syjonistyczny projekt narracji 
o zderzeniu dwóch światów, byli Jehoszua Sobol i Hanoch Levin, u których 
odwołania do Zagłady przyjmowały formę refleksji nad naturą przemocy 
i specyfiką relacji między oprawcą a ofiarą. Z uwagi na ich ogólny charak-
ter z łatwością można było odczytać je także jako odniesienie do aktualnej 
sytuacji politycznej Izraela, głównie w kontekście jego działań wojennych14. 
W niedługim czasie tendencja ta upowszechniła się, a kolejni twórcy zesta-
wiali Zagładę z najróżniejszymi wątkami narodowej mitologii15.

Najistotniejszym wydarzeniem poprzedzającym teatralne rozliczenia 
trzeciego pokolenia – rezonującym w nich również na poziomie formalnym, 
poprzez odejście od klasycznie rozumianej formy dramatu jako podstawy 
spektaklu – był jednak bez wątpienia spektakl Centrum Teatralnego Akko Ar-
beit macht frei vom Toitland Europa w reżyserii Dawida Majana z 1991 roku. 
Utrzymany w konwencji site-specific (jego akcja toczy się m.in. w Muzeum 
Kibucu Bojowników Getta), pięciogodzinny seans narodowej pamięci, stano-
wił, jak pisze Sarit Fuks, akt przejścia twórców „z roli ofiar do roli badaczy” 
– badaczy mechanizmów konstruujących kolektywną narrację o Zagładzie16. 
Arbeit macht frei… stanowił konfrontację z czynnikami warunkującymi sta-
tus Zagłady w izraelskim dyskursie i nadającymi pamięci o niej charakter 

12 Teksty Savyon Liebrecht ukazały się po polsku m.in. w tomie Rzecz o banalności miło-
ści… i inne sztuki, przeł. M. Sobelman, Warszawa 2012.
13 B.-A. Fajngold, Ha-Szoa ba-drama ha-iwrit..., s. 219–221.
14 Y. Feldman, Whose Story Is It..., s. 225.
15 Wśród nich wymienić można autorów takich jak Josef Mondi (Ha-Maszijach, „Me-
sjasz” 1982; Misteria amerikait, „Amerykańskie misterium” 1988; Lejlot Frankfurt alizim, 
„Wesołe frankfurckie noce” 1988) czy Dani Horowic (Czerli Kaczerli, 1992).
16 S. Fuks, Ze lo mofa erum. Ze al ha-Szoa, www.saritfuchs.co.il.
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polityczny oraz kształtującymi tożsamość drugiego pokolenia po Zagładzie, 
z którym utożsamiali się, pomimo istotnych różnic biograficznych, wszyscy 
twórcy17. Spektakl Majana jako pierwszy tak dosłownie ukazał skrywane pod 
powierzchnią oficjalnego dyskursu interferencje pamięci, a zarazem stano-
wił próbę dogłębnego przepracowania odziedziczonej przez drugie pokole-
nie traumy (co sugerował też sam tytuł spektaklu).

Ten ściśle określony, a przy tym w szczególny sposób złożony, lokalny 
kontekst izraelskiej pamięci o Zagładzie funkcjonuje jednak również na tle 
przemian, którym narracja o Szoa uległa na poziomie globalnym. Jeffrey Ale-
xander pisze o coraz silniej eksponowanym, uniwersalizującym podejściu do 
niej, zwracając uwagę, że w obliczu uczynienia z Zagłady „globalnie oddzia-
łującej ikony zła” i „ogólnego symbolu ludzkiego cierpienia”18, ułatwieniu 
uległa identyfikacja z wydarzeniem niezależnie od przynależności narodowej 
i etnicznej. Jak zauważa Michael Rothberg, porównania do Zagłady stały się 
„morfemami publicznej pamięci”19, podstawowym punktem wyjścia i płasz-
czyzną odniesienia dla każdej konstruowanej później opowieści o kolektyw-
nej traumie narodu.

Wszystkie te tendencje oddziałują na kolejny obszar, który w wyjątko-
wy i szczególnie intensywny sposób wszedł w ramy zagładowego dyskursu, 
sytuując się na przecięciu pojęć pamięci i tożsamości trzeciego pokolenia, 
czyli kulturę popularną20. Włączając Szoa do swojego repertuaru, przyczy-
niła się ona do wyodrębnienia uniwersalnego kanonu klisz i wątków, któ-
re z uwagi na charakter i zasięg dystrybuujących je mediów są czytelne 
w ramach różnych kontekstów narodowych. Fakt ten po raz kolejny stawia 
izraelskie trzecie pokolenie na przecięciu pamięci podlegającej – na równi 

17 Wątek biografii twórców spektaklu w rozbudowany sposób przedstawia Aszer Tlalim 
w poświęconym Arbeit macht frei… filmie dokumentalnym Al Tig’u li ba-Szo’a („Nie ru-
szajcie mojej Zagłady”, 1994).
18 J.C. Alexander, On the Social Construction of Moral Universals. The “Holocaust” from 
the War Crime to Trauma Drama, w: J.C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen (et al.), Cultu-
ral Trauma and Collective Identity, Berkeley 2004, s. 197.
19 M. Rothberg, From Gaza to Warsaw: Mapping Multidirectional Memory, „Criticism”, 
Fall 2011, s. 524.
20 O związkach między Zagładą a izraelską kulturą popularną pisałam m.in. w artyku-
le Popkultura wobec izraelskich wzorców pamiętania o Zagładzie, „Kultura Popularna” 
2015, nr 3 (45), s. 6–17.
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z innymi sferami życia publicznego – procesom globalizacyjnym i wyrazi-
stego, lokalnego kontekstu izraelskiej, silnie zinstytucjonalizowanej pamię-
ci o Szoa, rozwijającej się niejako niezależnie od nich. Twórcy trzeciego 
pokolenia, odnosząc się krytycznie, a często subwersywnie i ironicznie 
do obu tych tendencji21, próbują wypracować dla nich alternatywę. Jed-
ną z obieranych w tym celu dróg – szczególnie wyraźnie reprezentowaną 
przez zawarte w antologii utwory – jest próba przepisania historii zbioro-
wej tożsamości opartego na weryfikacji konstruujących ją dotąd mitów. 
W ten sposób teksty kultury popularnej odsłaniają zarówno krytyczny, jak 
i terapeutyczny potencjał mediów kultury masowej angażowanych w pro-
ces konstruowania pamięci o Zagładzie.

Kolejną cechą, która wskazuje na odmienność spojrzenia właściwe-
go trzeciemu pokoleniu, jest jego relacyjny charakter, uwidaczniający się 
w dążeniach do przekroczenia granic własnej wyjściowej (w tym wypadku: 
trzeciopokoleniowej, izraelskiej) perspektywy. Wszystkie prezentowane tu 
utwory – choć na różne sposoby – sygnalizują, że każda opowieść o prze-
szłości może mieć więcej niż jedną wersję, a dopiero ich kompilacja pozwala 
zbliżyć się do zrozumienia historycznych procesów i ich oddziaływania na 
społeczeństwo22. Poszukiwania trzeciego pokolenia są już zatem nie tyle po-
szukiwaniami własnej tożsamości, zwracającymi się do wnętrza jednostki, 
co próbą zrozumienia konstruujących ją mechanizmów na drodze konfron-
tacji perspektyw. W takim ujęciu doświadczenie pamięci o Zagładzie nie jest 
opowiadane wyłącznie z punktu widzenia żydowskiej zbiorowej narracji, ale 
zestawione zostaje z perspektywą polską, niemiecką i palestyńską. Głosy te 
mają za zadanie stworzyć polifoniczną opowieść o odczuwanych dziś kon-
sekwencjach przeszłych wydarzeń, choć zamiar ten nie zawsze – lub nie do 
końca – udaje się zrealizować. 

21 O humorze jako kategorii silnie determinującej poetykę trzeciopokoleniowej narracji 
o pamięci zbiorowej pisał m.in. E. Zandberg (zob. np. „Ketchup is the Auschwitz of Toma-
toes”. Humor and the Collective Memory of Traumatic Events, „Communication, Culture 
& Critique” 2015, vol. 8, issue 1, s. 108–123), w tego rodzaju przejściu upatrując sympto-
mów przepracowywania kolektywnej traumy.
22 Tak formułowane założenie nasuwa oczywiste skojarzenia z koncepcją pamięci wie-
lokierunkowej Michaela Rothberga (zob. w szczególności: M. Rothberg, Pamięć wielo-
kierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. K. Bojarska, Warszawa 
2016).


