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O czułym słuchaczu i historii ratowniczej: recenzja książki Urszuli 

Sochackiej: „Eee tam… takiego obozu nie było. Wspomnienia Genowefy 

Kowalczuk byłej więźniarki obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi” 

 

Czytanie książki Urszuli Sochackiej: „Eee.. tam…” zbiegło się w moim przypadku ze 

wsłuchiwaniem się w mowę noblowską Olgi Tokarczuk zatytułowaną „Czuły narrator”. 

Obciążenie bagażem setek wysłuchanych  i przeczytanych historii życia, który górnolotnie 

można by nazwać doświadczeniem badawczym, nieuchronnie wiodło mnie jednak ku 

konstatacji, że by określona historia / narracja wzruszyła świat, przedarła się przez natłok 

(bodaj) prawdziwych, (jakoby) ważnych, (rzekomo) atrakcyjnych informacji czy wydarzeń 

potrzebny jest także „czuły słuchacz”. Wprawdzie Noblistka rezerwuje wyłącznie dla 

literatury zdolność „głębokiego wejścia w życie drugiej istoty, rozumienie jej racji i dzielenie 

jej uczuć”, to w moim przekonaniu tę dojmującą wrażliwość na Innego można znaleźć także 

gdzie indziej. Wszędzie tam, gdzie między słuchającym „ja” a opowiadającym „Ty”, które 

doświadczyło niepojętej krzywdy, bezgranicznego cierpienia, a nawet „odczłowieczenia” 

pojawia się swoista asymetria. Polega ona, jak odwołując się do Levinasowskiej etyki 

powiada Marek Czyżewski (2005), na odebraniu „pouczenia”, podporządkowania się Innemu, 

oddania mu głosu (a nie np. negocjowania czy uwspólniania punktów widzenia), wsłuchaniu 

się w jego historię i poszanowaniu jego (zranionej) godności.  

To właśnie ma miejsce w relacji Urszuli Sochackiej z Genowefą Kowalczuk – relacji miedzy 

kimś, kto naprawdę chce poznać i zrozumieć, kto jest do tego przygotowany (choć 

niekoniecznie gotowy) a kimś, kto jest nosicielem i dysponentem wydarzeń, które 

„przytrzymują nas przy konkrecie świata”  (to ponownie za Tokarczuk) i kto ma wewnętrzną 

potrzebę (choć niekoniecznie ochotę) przedstawić losy dziecka uwięzionego w obozie dla 

dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Jest tu wystarczająco dużo zaufania, 

swojskości i porozumienia, by ta historii mogła zostać opowiedziana. Może nie w pełni, może 

nie zgodnie z wyobrażeniami historyków, może nie obiektywnie (cóż by to w ogóle miało 

tutaj znaczyć?), ale  autentycznie. Tym samym w obliczu „czułego słuchacza” (Urszuli 

Sochackiej) pani Gienia staje się świadkiem historii, a jej opowieść pełni – jak to doskonale 

uchwytuje Piotr Filipkowski (wybitny polski badacz historii mówionej) – funkcję ratowniczą 

w podwójnym sensie. Po pierwsze w takim, że „poszerza spektrum dostępnych źródeł 

historycznych w badaniach nad jakimś aspektem czy „fragmentem” niedawnej przeszłości” 

(Filipkowski 2014). W tej perspektywie spisana w książce opowieść Genowefy Kowalczuk 

ale i jej cała działalność wypełnia luki i plamy na mapach historii i ratuje jej fragmenty od 

zapomnienia. Wiąże się z nieustannym, mozolnym, nieprzejednanym upominaniem się o 

przywrócenie (właściwej) pamięci o obozie zapomnianym, niechcianym, z różnych względów 



niewygodnym, zmarginalizowanym czy wreszcie nie wpisującym się w żadne (polityczne) 

ramy.  Po drugie, i to bodaj ważniejszy wymiar historii mówionej i książki pani Sochackiej, w 

takim, że stanowi „nie tyle ruch poznawczy, co etyczny” (Filipkowski 2014). Oznacza to, że – 

przez uczynienie wszystkich potencjalnymi odbiorcami (Czytelnikami) nasyconej cierpieniem 

i doświadczeniami granicznymi opowieści, którzy „z empatią wsłuchują się w głos ofiary i 

stają po jej stronie” (ibid.) – ratuje nas. Brzmi nadmiernie, pompatycznie? A może w świecie, 

w którym staliśmy się już tak wrażliwi, że nie jesteśmy w stanie znieść cudzego cierpienia, po 

prostu przywraca odpowiednie proporcje? Może uczy podejmowania perspektywy Innego, 

kiedy empatyczni staliśmy się już wyłącznie wobec samych siebie?     
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