ŻYCIE W CIENIU HOLOKAUSTU
W ostatnich latach narasta zainteresowanie tematem transgeneracyjnego dziedziczenia
traumy, czyli nieświadomego przekazywania z pokolenia na pokolenie skutków
dramatycznych przeżyć Żydów, którym udało się przeżyć Shoah. Z raportów badawczych
wynika, że osoby z drugiego pokolenia zgłaszają takie same problemy emocjonalne i cierpią
podobnie, jak ci ocaleni z Holokaustu, choć sami nie przeżyli wojny.
Ocaleni przetrwali piekło a potem chcieli żyć dalej normalnie. Wracali do dawnych miejsc,
niektórzy odnaleźli swoich bliskich a ci, którzy zostali sami zakładali nowe rodziny. Często
ich urodzone po wojnie dzieci podświadomie czuły, że poniekąd są obarczone rolą
wynagrodzenia bolesnej straty a szczególnie, gdy nadawano im imię utraconej osoby.
Dr. Natan Kellerman - psycholog i dyrektor wykonawczy międzynarodowej organizacji
AMCHA zapewniającej wsparcie dla ocalonych z Holokaustu i ich potomków, napisał
książkę Holocaust Trauma. Opierając się na najnowszych badaniach w tej dziedzinie, dr
Kellerman przedstawił skumulowany efekt psychologicznych, kulturowych, biologicznych i
rodzinnych czynników stojących za transgeneracyjną transmisją urazu. Kellerman który
urodził się w Szwecji, gdzie jego rodzice przenieśli się po Zagładzie, opisuje własne
doświadczenie jako członek drugiej generacji, żyjący z obciążeniami psychicznymi jego
rodziców wynikającymi z traumy Holokaustu. Oprócz informowania o wynikach badań
naukowych, przedstawia też osobiste historie wielu ocalałych i ich potomków z drugiego i
trzeciego pokolenia, którzy opisali swoje uczucia i doświadczenia. Badania wykazały, że
wiele ofiar Holokaustu przez całe dalsze życie borykało się z niemożnością uwolnienia się od
skutków traumatycznych wydarzeń i może to być przekazywane na dalsze pokolenia. Ocaleni
z Holokaustu ponieśli emocjonalne blizny, które nie są łatwe do wyleczenia a ich dzieci,
obciążone urazami rodziców, wydają się być inne niż rówieśnicy, którzy nie mieli połączenia
z Shoah.
Dr Miri Szarf oraz prof. Ofra Majseles z Uniwersytetu w Hajfie, które przeprowadziły
badanie z udziałem 196 Izraelczyków będących dziećmi ocalonych, także stwierdziły, że u
dzieci i wnuków Żydów ocalonych z Holokaustu występują symptomy traumy wyniesionej z
doświadczenia Zagłady przez ich rodziców i dziadków.
Inni badacze podkreślali socjologiczne uwarunkowania wpływające na sytuację żydowskich
osób z powojennego pokolenia. Nie mogli oni w pełni czuć się ogniwami pokoleniowego
łańcucha, który został przez wojnę brutalnie przerwany, przez co utracili poczucie
przynależności zarówno rodzinnej, jak i zbiorowej - narodowej, kulturowej i religijnej.
Historia ich rodzin dla nich zaczyna się jakby niedługo przed ich urodzeniem, najczęściej nie
znali swoich dziadków, babć, krewnych, którzy zginęli. Jedynym źródłem informacji o ich
losach była pamięć rodziców, ale niektórzy otaczali się milczeniem aby nie wracać do
bolesnej przeszłości, inni sami nie wiedzieli, jeśli przeżyli wojnę jako małe dzieci.
Równie ważna jest sytuacja wychowawcza drugiego pokolenia; wojenne sieroty nie miały
utrwalonego modelu rodziny, którą musiały stworzyć swoim urodzonym po wojnie dzieciom,
a obiektami identyfikacji dla dzieci ocalonych byli rodzice poważnie uszkodzeni przez
prześladowania, niepewni swego prawa do istnienia, swego bezpieczeństwa, przesyceni
żałobą, nerwowi, lękliwi, często nadmiernie chroniący i nadmiernie martwiący się o swoje
dzieci, które później nieświadomie powielały taką postawę w swoich rodzinach.
Drugie pokolenie to osoby w bardzo zróżnicowanym wieku, od prawie 70 do około 30 lat.
Wspólną cechą tej populacji jest to, że urodzili się oni z wrodzoną traumą Holokaustu,
przekazaną im przez rodziców w sposób najczęściej nieuświadomiony. Ocalonych trauma ta
spotkała dopiero w pewnym momencie, wcześniej ich życie przebiegało w normalnych
warunkach, często w rodzinach o bardzo dobrym statusie materialnym i bytowym. Po wojnie

utracili wszystko, swoje mienie, rodziny a przede wszystkim zdrowie poprzez maltretowanie
w obozach lub długotrwałe życie w ukryciu, głód i rozwijające się nieleczone choroby.
Biologiczne wyniszczenie ich organizmów nie pozostało bez wpływu na zdrowie oraz rozwój
ich urodzonych po wojnie dzieci. Dodatkowo, obciążenie drugiego pokolenia odziedziczoną
traumą Holokaustu zmniejszyło ich odporność na stres, co mogło stać się katalizatorem
powstawania wielu groźnych chorób powodujących obniżenie jakości ich życia. A więc
drugie pokolenie Żydów wzrastające i żyjące w cieniu Zagłady, również można nazwać
ofiarami Holokaustu.
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