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 Natalia Gburzyńska (rec.), Czy w Rosji 
istnieje lewica? [recenzja książki Od kon-
cesjonowanej opozycji do politycznej sub-
kultury. Studia nad współczesną lewicą 
rosyjską]

W publikacji pt. Od koncesjonowanej 
opozycji do politycznej subkultury. 

Studia nad współczesną lewicą rosyjską 
Marta Żakowska podejmuje próbę zapre-
zentowania obrazu politycznej lewicy we 
współczesnej Federacji Rosyjskiej. Próba 
ta, mimo że ma charakter pionierski, a do-
stępne w  Polsce opracowania są dość 
szczątkowe, przynosi owoce i zadowalające 
rezultaty. Autorka pokonuje wszystkie eta-
py analizy – przeprowadza czytelnika od 
genezy, rozwoju i warunków działania po-
szczególnych ugrupowań, poprzez defini-
cje pojęcia lewica na gruncie rosyjskim, aż 
do przedstawienia jej czołowych działaczy. 
Poza tym, w swoich badaniach M. Żakow-
ska skupia się nie tylko na lewicy znanej 
z życia społeczno-politycznego, ale prezen-
tuje także mniej rozpoznawalne przez pol-
skich czytelników lewicowe środowiska na-

ukowe, artystyczne czy kulturalne. Wnioski 
zaprezentowane w recenzowanej pozycji 
opierają się na informacjach zawartych 
w bardzo rozległych źródłach – w tym nie 
tylko na opracowanym wcześniej materiale 
źródłowym, ale też na badaniach tereno-
wych autorki, co z pewnością wpływa po-
zytywnie na jakość konkluzji. Publikacja 
została wydana nakładem Wydawnictwa 
Adam Marszałek w Toruniu w 2015 roku. 
„Od koncesjonowanej opozycji do politycz-
nej subkultury. Studia nad współczesną le-
wicą rosyjską” to książka obszerna, złożona 
z 321 stron, a także 36-stronicowej biblio-
grafii. Praca Marty Żakowskiej obejmuje 
dwa rozbudowane rozdziały, a także wstęp, 
zakończenie i bibliografię. Pierwszy z roz-
działów nosi tytuł „Tendencje rozwoju le-
wicy rosyjskiej na przestrzeni minionego 
dwudziestolecia”. W tej części autorka pre-
zentuje pojęcie lewicy, a także jej specyfikę 
na gruncie rosyjskim, genezę współczesne-
go rosyjskiego obozu lewicowego, a także 
metamorfozy poradzieckiej lewicy i uwa-
runkowania, jakie były niezbędne do tych 
zmian. Drugi z rozdziałów – „Przegląd po-
szczególnych podmiotów lewicowych na 
rosyjskiej scenie społeczno-politycznej” 
jest bardziej rozbudowany od poprzednie-
go – składają się na niego cztery podroz-
działy pt. Komunistyczna Partia Federacji 
Rosyjskiej – „dinozaur na grządkach”, Spra-
wiedliwa Rosja – kremlowska recepta na le-
wicę, Środowiska lewicy pozaparlamentar-
nej oraz część czwarta – Wokół polityki. Ta 
ostatnia – w moim odczuciu – jest najcie-
kawsza – prezentuje bowiem sylwetki kon-
kretnych działaczy współczesnej rosyjskiej 
lewicy w tym m.in. czołowego aktywisty 
i  intelektualisty Borysa Kagarlickiego, 
Aleksandra Tarasowa, Gejdara Dżemala 
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czy Aleksieja Cwiektowa. Ponadto, w tej 
części badaczka przedstawia czytelnikom 
organizacje i ugrupowania, które w swoich 
postulatach odnoszą się do lewicowych ha-
seł – są to np. Instytut „Działanie Zbioro-
we”, czasopismo „Skiepsis” czy platforma 
twórcza „Czto diełat’?”. W informacji za-
wartej na okładce publikacji możemy prze-
czytać, że Marta Żakowska jest doktorem 
nauk humanistycznych oraz absolwentką 
studiów wschodoznawczych na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Autorka skupia się w swoich badaniach na 
problematyce ruchów społecznych i poli-
tycznych w państwach byłego ZSRR, szcze-
gólnie uwzględniając Rosję oraz Ukrainę. 
Ponadto była ona stażystką uniwersytetów 
we Lwowie i Sankt Petersburgu, wolonta-
riuszką kijowskiej organizacji pozarządo-
wej, wykładowczynią na uczelniach w Mo-
skwie i Ałmaty [Żakowska, 2015]. Tematy-
ka, jaka została podjęta przez autorkę 
w recenzowanej pozycji, jest zbadana dość 
powierzchownie, nie tylko w Polsce, ale 
także w publikacjach zachodnich. W związ-
ku z  tym należy wyrazić uznanie dla ba-
daczki za odwagę w podjęciu tematu, a tak-
że gratulacje za realizację go w bardzo do-
bry sposób. Celem, jak postawiła sobie 
pisarka już we wstępie jest nakreślenie ob-
razu postradzieckiej lewicy i z całą pewno-
ścią zamysł ten został zrealizowany. Ramy 
czasowe, jakie zostały wyznaczone na bada-
nie to lata 1991–2011. Marta Żakowska wy-
jaśnia czytelnikom przyczynę wyboru ta-
kich cezur czasowych – za początek swoich 
badań wybrała moment rozpadu Związku 
Radzieckiego, za koniec natomiast – czas 
burzliwych politycznych protestów, jakie 
zapanowały w Federacji Rosyjskiej prze-
ciwko władzy Władimira Putina. O ile 

pierwsza z dat, jest w moim odczuciu, wy-
brana jak najbardziej naturalnie, o tyle ce-
zura końcowa jawi się jako mniej przemy-
ślana i określona niejako „na siłę”. Fakt ten 
jednak, nie wpływa negatywnie na całość 
prezentowanych przez autorkę wywodów. 
Dużym plusem, jaki należy zauważyć 
w książce Marty Żakowskiej jest bazowanie 
na materiale zgromadzonym samodzielnie, 
głównie podczas badań prowadzonych 
w Moskwie i Sankt Petersburgu. W biblio-
grafii możemy przeczytać, że badania te, 
prowadzone w latach 2010–2012, obejmo-
wały rozmowy m.in. z członkami Partii Na-
rodowo-Bolszewickiej, z działaczami ruchu 
anarchistycznego, z członkami Związku 
Zwolenników Sprawiedliwej Rosji, z akty-
wistami ruchów na rzecz ochrony praw 
człowieka, z członkami platformy twórczej 
„Czto diełat’, z redaktorem naczelnym cza-
sopisma „Scepsis”, z przewodniczką Insty-
tutu „Działania zbiorowe”, z byłymi i obec-
nymi członkami Komunistycznej Partii Fe-
deracji Rosyjskiej, czy z działaczami 
Rosyjskiego Ruchu Socjalistycznego [Ża-
kowska, 2015, s. 359–360]. Na bazie tak 
wielu rozmów, z pewnością, udało się uzy-
skać wiele ciekawych informacji i moim 
zdaniem brakuje w tej publikacji bezpo-
średnich wypowiedzi aktywistów. Owszem, 
Marta Żakowska przedstawia prezentowa-
ne przez nich tezy, ale w mojej opinii bez-
pośrednie wypowiedzi działaczy dodałyby 
książce interesującej perspektywy. W całej 
publikacji bardzo dobrze opracowany jest 
wstęp, a także historia rosyjskiej lewicy 
oraz rys semantyczny tego ruchu. Poza tym 
autorka w bardzo zajmujący sposób pre-
zentuje podrozdział pt. „Od sowka do Eu-
ropy. Ewolucja kultury młodzieżowej” [Ża-
kowska, 2015, s. 98–108], który w moim 
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odczuciu jest jednym z lepszych w całej po-
zycji. Na uwagę, bez wątpienia, zasługuje 
także cały podrozdział czwarty rozdziału 
drugiego – pt. „Wokół polityki”. Autorka, 
celem uzupełnienia wcześniejszej analizy, 
prezentuje czytelnikom najważniejsze po-
staci rosyjskiej lewicy. Są to jednostki bar-
dzo charyzmatyczne, skupiające wokół sie-
bie wielu zwolenników, mające duże popar-
cie społeczne oraz w  większym lub 
mniejszym stopniu wpływające na działal-
ność struktur politycznych. W tej samej 
części badaczka opisuje także pozarządowe 
organizacje o  charakterze think-tanków, 
których zadaniem jest budowa przestrzeni 
do dyskusji pomiędzy przedstawicielami 
lewicy oraz wsparcie dla różnorodnych 
społecznych inicjatyw popularyzujących 
idee lewicowe. Marta Żakowska prezentuje 
powyższe informacje w sposób całościowy 
i  pełny, a jednocześnie skupia się na naj-
ważniejszych aspektach, dzięki czemu nie 
tworzy chaosu oraz wrażenia chęci przeka-
zania wszystkiego, co wie na dany temat. 
Protesty przeciwko władzy Władimira Pu-
tina oraz jego obozu, które miały miejsce 
w latach 2011–2012 pokazały jednak, że le-
wica w  Rosji ma sporo problemów, które 
muszą być rozwiązane, jeśli jej przedstawi-
ciele chcą myśleć o wywieraniu realnego 
wpływu na życie społeczno-polityczne. 
Przedstawiciele lewicy nie zdołali przejąć 
władzy od momentu wykształcenia się no-
wych struktur państwowych po rozpadzie 
Związku Radzieckiego. Mimo to jednak jej 
reprezentantów można znaleźć nie tylko 
w parlamencie, ale także w instytucjach po-
zaparlamentarnych, o czym wspomina au-
torka książki „Od koncesjonowanej opozy-
cji do politycznej subkultury. Studia nad 
współczesną lewicą rosyjską”. Z drugiej na-

tomiast strony, wspomniane już protesty 
obnażyły słabości tych ruchów, chociażby 
poprzez niski poziom rozpoznawalności 
i istnienia w świadomości obywateli. Marta 
Żakowska – bardzo słusznie – zwróciła 
uwagę, że podczas antyputinowskich prote-
stów prym wiodła opozycja liberalna, lewi-
ca natomiast została zepchnięta do roli 
podrzędnej frakcji, której głos nie jest zbyt 
słyszalny, mało kto liczy się z jej zdaniem, 
a  jej przedstawiciele rzadko mają możli-
wość wygłaszania swoich postulatów. 
Moim zdaniem w publikacji autorki braku-
je podrozdziału-podsumowania. Owszem, 
w książce znajduje się zakończenie, ale wg 
mnie bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby 
stworzenie swego rodzaju zestawienia po-
szczególnych ugrupowań, które zostały za-
klasyfikowane jako nurty lewicy rosyjskiej. 
W zestawieniu tym można by zaprezento-
wać punkty wspólne poszczególnych grup, 
a także ich cechy różniące. Na tej podstawie 
udałoby się wykazać mocne i słabe strony 
wszystkich struktur, a  także wyciągnąć 
wnioski, które stanowiłyby wyjaśnienie, 
czemu lewica rosyjska zajmuje obecnie 
taką, a nie inną pozycję. Mimo tego man-
kamentu z pewnością należy uznać publi-
kację Marty Żakowskiej za pozycję godną 
uwagi nie tylko osób zainteresowanych ro-
syjską lewicą, ale także całym życiem poli-
tycznym współczesnej Federacji Rosyjskiej. 
Ogromnym plusem publikacji jest rozbu-
dowana bibliografia, w  tym samodzielnie 
zebrane materiały źródłowe. Ponadto po-
zycja ta spełnia wszystkie wymogi, jakie 
stawiane są publikacjom naukowym z  za-
kresu nauk społecznych czy politycznych. 
Dodatkową zaletą jest język autorki – 
książka napisana jest z  wykorzystaniem 
terminologii naukowej, jednocześnie jed-
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nak nie ma przerostu formy nad treścią, 
dzięki czemu na pewno będzie zrozumiała 
dla każdego czytelnika zainteresowanego 
omawianą tematyką.
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