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 Natalia Gburzyńska (rec.): Rozumem 
Rosji nie zrozumiesz, i zwykłą miarą jej 
nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma 
– w Ruś można tylko wierzyć [recenzja 
książki: Włodarczyk, B. (2013). Nie ma 
jednej Rosji. Kraków: Wydawnictwo Li-
terackie, ss. 352].

Wbrew cytatowi2, który został wyko-
rzystany w tytule niniejszej recen-

zji, Barbara Włodarczyk udowadnia, że 
Rosję można zrozumieć. Książka pt. Nie 
ma jednej Rosji została wydana w 2013 r. 
przez Wydawnictwo Literackie w  Kra-
kowie. Publikacja składa się ze wstępu 
i 17 rozdziałów – każdy z nich ma swojego 
bohatera i opowiada inną historię. Każdy 
jest inny, ale tylko w całości dają one obraz 
zróżnicowanej Rosji, która nie wpisuje się 
w żadne schematy.

Barbara Włodarczyk jest jedną z naj-
bardziej znanych polskich dziennikarek 
telewizyjnych. Skończyła studia na Uni-
wersytecie Warszawskim na Wydzia-
le Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 
W latach 2004–2009 była korespondentką 
Telewizji Polskiej w Moskwie, a od 2010 r. 
jest komentatorką telewizyjną. Obecnie 
(od września 2013 r.) prowadzi program 
„Sąsiedzi” na antenie TVP Info. Dzienni-
karka została uhonorowana wieloma na-
grodami m.in. Grand Press i The Interna-
tional Chicago Television Awards w ka-
tegorii filmów dokumentalnych, a także 
nagrodą Grand Press za najlepszy reportaż 
telewizyjny. Znana jest przede wszystkim 
z cyklu „Szerokie tory”, w ramach które-

2 Cytat pochodzi z wiersza pt. Rozumem 
Rosji nie zrozumiesz, autorstwa rosyjskiego 
poety i dyplomaty Fiodora Tiutczewa.

go nakręciła dziesiątki reportaży o życiu 
mieszkańców byłego Związku Radzieckie-
go. Na podstawie tego cyklu powstała ni-
niejsza książka – pisarski debiut Autorki, 
pełen barwnych obrazów, prostoty, werwy, 
a przy tym napisany z pasją i rzetelnością 
dziennikarską.

Barbara Włodarczyk stwierdza we 
Wstępie: „Rosja to różnorodny i barw-
ny świat. To nowobogacka Moskwa i sier-
miężna prowincja, czyli «głubinka». To 
Europa i Azja. To marzenia o integracji 
z Zachodem i nostalgia za ZSRR. […] Ob-
serwowałam z bliska sektę, która czci Pu-
tina jako nowe wcielenie apostoła Pawła, 
i treningi neofaszystów. Razem z maszyni-
stą moskiewskiego metra poznawałam ta-
jemnice najsłynniejszej kolei podziemnej, 
a z czarnoskórym radnym zamiatałam uli-
ce. Za każdym razem przekonywałam się, 
że NIE MA JEDNEJ ROSJI. Wbrew nazwie 
kremlowskiej partii”. Relacje dziennikarki 
są różnorodne i składają się na pełen ob-
raz państwa. Obywatele, w odmienny spo-
sób oceniają swoją ojczyznę, w zależno-
ści od miejsca zamieszkania, wykształce-
nia, wieku czy pozycji społecznej. Mimo 
braku kamery, opisy Autorki nie straci-
ły nic ze swojej wiarygodności, rzetelności 
i barwności. Wprost przeciwnie – w książ-
ce dziennikarka wiele razy nawiązuje do 
swoich emocji i wrażeń, które towarzyszy-
ły jej podczas kręcenia reportaży.

Poszczególne rozdziały prowadzą czy-
telnika przez historie wielu bohaterów – 
poznajemy m.in. kreatorkę mody z Mo-
skwy – Julię, milionera mieszkającego 
w lesie – Germana, bezdomnego chłopca, 
zamieszkującego wraz z matką na Dworcu 
Jarosławskim – Wasię, kobietę, ochraniają-
cą najważniejsze osoby w państwie – Nad-
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ię, Iskandera – maszynistę moskiewskiego 
metra czy Saszę – sobowtóra Lenina, który 
pozując do zdjęć na Placu Czerwonym do-
rabia do emerytury.

Możemy zaobserwować różnorodne 
podejście do władz czy polityki. Z jednej 
strony mamy młodego hiphopowca, kła-
niającego się, ubranemu w sportową blu-
zę, Władimirowi Putinowi ze słowami „To 
swój gość. On nie pozwoli obrażać Rosji”. 
Równolegle do niego poznajemy Lidię – 
z wioski Mansurowo pod Kurskiem, skąd 
wywodził się dziadek Dmitrija Miedwie-
diewa. Gdy ówczesny prezydent postano-
wił odwiedzić rodzinne strony, władze do-
konały niemożliwego i zmieniły wieś nie 
do poznania. Obecnie na ulicy położo-
ny jest asfalt, a wszystkie domy mają cen-
tralne ogrzewanie, plastikowe okna i szyb-
ki Internet. Kilka lat wcześniej, aby za-
grzać wodę należało najpierw przynieść ją 
ze studni i rozpalić ogień w kaflowym pie-
cu. Budynki szkoły i poczty również zo-
stały odnowione – „budynek urzędu rzuca 
się w oczy z daleka. Jest świeżo odnowio-
ny. W plastikowych oknach zamontowano 
nowoczesne rolety. […] W środku dwa no-
wiutkie komputery i Internet. […] Odbior-
nik (telewizora – przyp. autora) wisi pod 
sufitem. Czterdzieści dwa cale. Łowi pięć-
dziesiąt kanałów. Listonoszki nie mogą 
jednak włączyć telewizora, bo nie mają 
do niego pilota. Trzyma go w zamknię-
tej szufladzie kierowniczka. Żeby się nie 
zniszczył…” We wspomnianym wyżej re-
portażu ludzie bardzo szanują nie tylko 
Dmitrija Miedwiediewa, ale też Władimi-
ra Putina. „My go (Putina – przyp. auto-
ra) nigdy nie zapomnimy. Putin też dużo 
dobrego robi. Za jego kadencji emerytury 
zaczęliśmy dostawać. Bo za Jelcyna to nie 

płacili nam całymi miesiącami” – stwier-
dziła bohaterka reportażu pt. „Lidia z po-
tiomkinowskiej wioski”. 

W opozycji do wychwalania władzy, 
pozostaje bohaterka rozdziału pt. „Żenia 
i Rosja bez Putina”. Kobieta jest symbolem 
dojrzewania społeczeństwa obywatelskie-
go w Rosji. Jak sama przyznaje, począt-
kowo popierała Putina, „na tle pijaka Jel-
cyna Putin wydawał jej się ideałem. Tym 
bardziej, że w Rosji zaczęła się stabiliza-
cja”. Bohaterka reportażu aktywnie zaan-
gażowała się w obronę lasu w Chimkach. 
Ona i wielu innych aktywistów protesto-
wali przeciwko budowie autostrady prze-
chodzącej przez las. Według jej słów, gdy 
wzięła udział w tej akcji od razu zmienia-
ła swój stosunek do władzy. Zetknęła się 
z bezkarnością milicji i korupcją urzęd-
ników. Żenia jest przedstawicielką co-
raz większej grupy krytykującej działania 
władzy. Jej zdaniem w Rosji należy przede 
wszystkim zwalczać korupcję i kradzieże. 
„Złodziei powinno się sadzać w więzieniu! 
– Żenia robi się czerwona na twarzy – A na 
mojej liście pierwszy jest Putin […]. Bo to 
on jest głównym skorumpowanym w na-
szym kraju!”

Protesty odbywają się głównie w naj-
większych miastach, a w ich organizacji 
biorą udział głównie młodzi ludzie, mają-
cy dostęp do komputerów i Internetu. Ze-
stawienie opinii mieszkańców Mansurowa 
i, stojących na przeciwnym biegunie, mo-
skwiczan czy obywateli innych wielkich 
miast, pokazuje rozbieżność w postrzega-
niu działań władzy.

Wszystkie sportretowane przez dzien-
nikarkę osoby składają się na obraz naj-
większego państwa świata, które zmę-
czone jest rządami silnej ręki, korupcją 
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i wiecznymi podziałami. A jednak te po-
działy istnieją. Mamy sferę oligarchów, 
sferę show-biznesu, sferę opuszczonych lu-
dzi z największego na świecie domu staro-
ści i sferę „głubinki”.

Nie ma jednej Rosji czyta się bardzo 
przyjemnie i z dużym zainteresowaniem. 
Jest to zasługa Autorki, która potrafi każ-
dą historię opowiedzieć w taki sposób, 
aby zaciekawiła odbiorcę. Podczas lektury 
można odnieść wrażenie, że Barbara Wło-
darczyk świetnie zna temat, o którym pi-
sze, a jednocześnie potrafi obiektywnie 
ocenić politykę czy kulturę Rosji. Jest to 
kraj bardzo różnorodny, rozległy i  barw-
ny. Obejmuje bogatą i nowoczesną Mo-
skwę, wielkie miasta, jak Petersburg czy 
Nowosybirsk, małe miasteczka oraz tzw. 
„głubinkę”. Zebrane reportaże są efektem 
solidnej i rzetelnej pracy dziennikarskiej. 
Oddają klimat słynnej „rosyjskiej duszy” 
i nie są przy tym subiektywne czy kseno-
fobiczne. Dzięki temu, że historie opisane 
w książce obejmują kilka lat, mamy okazję 
przyjrzeć się przemianom jakie dokonały 
się w rosyjskim społeczeństwie.

Wersja książkowa, wzorowana na re-
portażach telewizyjnych, tematycznie jest 
im bardzo bliska. Z drugiej strony moż-
na to jednak uznać za minus – dla kogoś, 
kto interesuje się tematyką krajów byłe-
go ZSRR i znał cykl pt. „Szerokie tory”, 
książka nie będzie żadnym zaskoczeniem. 
W książce, w odróżnieniu od reportaży te-
lewizyjnych, o wiele bardziej ujawnione są 
emocje Autorki. Barbara Włodarczyk sta-
je się członkiem rodzin swoich bohate-
rów, razem z nimi cieszy się radościami 
i przeżywa troski. Dla Wasi – bezdomnego 
chłopca z dworca Jarosławskiego jest cie-
płą i kochającą ciocią, która zabiera mal-

ca na obiad i kupuje mu kurtkę, dla Tasaka 
– osiemnastoletniego neofaszysty mordu-
jącego imigrantów – staje się surową mat-
ką, starającą się wpłynąć na radykalne po-
glądy chłopca. 

Plusem stylu Autorki jest jej bezpośred-
niość i to, że nie ma oporów przed zadawa-
niem swoim rozmówcom niewygodnych 
pytań. Kolejnymi zaletami są zmysł ob-
serwacji, wnikliwość, przygotowanie me-
rytoryczne, umiejętność doboru bohate-
rów reportaży i pozostawienie czytelniko-
wi szansy na wykreowanie własnej opinii.

Przystępna forma, interesująca fabu-
ła i sprawna narracja powodują, że książ-
kę pt. Nie ma jednej Rosji czyta się z przy-
jemnością i zaciekawieniem.


