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Książka Agnieszki Waleckiej-Rynduch podejmuje niezwykle ciekawy temat, 
który na gruncie polskim jest zasadniczo nieznany szerszym rzeszom odbiorców. 
Słusznie zauważa autorka, że faktem jest obecność ruchów nowolewicowych na 
świecie, podobnie jak niepodważalne jest ich ponowne odradzanie się, napływa-
nie kolejnych „trzecich fal”, których podstawowym, a czasem jedynym, zada-
niem stało się negowanie istniejącego porządku. Utopijna wizja rzeczywistości 
wykreowana przez Nową Lewicę, mimo że nie doczekała się urzeczywistnienia, 
stale wzbudza ogromne zainteresowanie różnych środowisk.

Książka jest solidnie udokumentowana (autorka odbyła pogłębione studia 
źródeł w niemieckich archiwach), ale równie pełna materiału anegdotycznego. 
Autorka stosownie jednak wyważyła proporcje, co sprawia, że lektura jest przy-
jemna, a narracja przejrzysta.

Należy zwrócić uwagę na niezwykły tytuł recenzowanej książki. We wstę-
pie autorka wyjaśniało, że tytułowy „róg”, to skrzyżowanie dwóch ulic, które 
wywołały wielkie kontrowersje, a sprawę uczyniły niemalże „polityczną”: radni 
berlińscy w 2005 r. zaproponowali, aby 25. rocznicę śmierci ikony niemieckiej 
Nowej Lewicy uczcić zmieniając nazwę jednej z ulic na Rudi-Dutschke-Strasse. 
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Skąd owe kontrowersje? Otóż owa ulica miała się zbiegać z Axel-Springer-Stras-
se, przy której mieści się centrala koncernu medialnego– a przeciwko niemu, 
między innymi, walczyła Nowa Lewica. Dyskusja trwała dwa lata, aż w 2007 r. 
w plebiscycie mieszkańcy dzielnicy zdecydowali o zmianie nazwy. Rudi-Dutsch-
ke-Strasse pojawiła się na mapach Berlina. Ta sprawa wyraźnie jednak dowodzi, 
że zainteresowanie teoriami i myślicielami Nowej Lewicy jest ciągle żywe.

Głównym bohaterem książki jest Rudi Dutschke, emblematyczny przy-
wódca niemieckiej Nowej Lewicy– co ciekawe, do tej pory w Polsce w zasadzie 
nieznany. Autorka dzięki dogłębnym studiom licznych biografi i Dutschkego, któ-
re ukazały się na Zachodzie, przybliżyła polskiemu czytelnikowi tę niezwykle 
ważną dla niemieckiej Nowej Lewicy osobę. Bernd Rabehl stwierdził, że Dut-
schke był przede wszystkim myślicielem, twarzą Nowej Lewicy, demagogiem 
w klasycznym tego słowa znaczeniu i swego rodzaju misjonarzem, którego słowa 
trafi ały do członków ruchu protestu.

Głównym celem, jaki postawiła sobie autorka, jest próba odpowiedzi na 
trudne pytanie o współczesną recepcje założeń doktrynalnych Nowej Lewicy. 
Nie jest to łatwe, choćby z powodu szalenie interesującej historii tytułowej dok-
tryny oraz nieco odmiennego charakteru nowolewicowych ruchów w różnych 
miejscach świata. Istotne jest, jak podkreśla autorka, by mieć na uwadze, że o ile 
w latach swojej świetności główne dzieła ideologów ruchu były, w dużym stop-
niu, wspólnym głosem młodych intelektualistów, o tyle współcześnie przywo-
ływane w sposób wyrywkowy, chaotyczny, nie dają pełnego obrazu zjawiska. 
Autorka analizując programy współczesnej Partii Zielonych oraz doktrynę alter-
globalistów poszukuje śladów recepcji nowolewicowych postulatów oraz stara 
się odnaleźć wspólne elementy minionych i obecnych ruchów społecznych. Prze-
prowadzona analiza prowadzi do konkluzji, że wizja rzeczywistości kreowana 
przez Nową Lewicę nie odeszła w zapomnienie, na dowód czego autorka wska-
zuje choćby sposoby budowania na „starych” zasadach współczesnych ruchów 
protestu.

Książka Agnieszki Waleckiej-Rynduch jest wielowątkowa, porusza zagad-
nienia z zakresu: historii idei, prezentując źródła doktrynalne Nowej Lewicy oraz 
dzisiejsze recepcje myśli nowolewicowej w programach Zielonych oraz w ru-
chach trzeciej fali; historii polityczno-społecznej, wskazując w jakich warun-
kach rodził się niemiecki ruch protestu; równocześnie prezentuje analizę ewolu-
ujących przekonań Rudiego Dutschkego w oparciu o szeroki materiał źródłowy 
(niezwykle istotne dla poznania jego przekonań są listy pisane przez Dutschkego, 
do niego lub o nim oraz ulotki i odezwy organizacji lewicujących).

Podsumowując należy stwierdzić, że książka Agnieszki Waleckiej-Ryn-
duch doskonale uzupełnia polski rynek wydawniczy. Jest pozycją potrzebną, któ-
ra pozwoli czytelnikom poznać interesującą ideę i postać dotychczas pomijaną 
w krajowych publikacjach. Pozycja ta stanowić może przydatne źródło wiedzy 
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dla studentów, ale i badaczy idei czy nowych ruchów społecznych. Na koniec 
warto przywołać słowa Krystyny Chojnickiej z recenzji wydawniczej, z którymi 
trudno jest się nie zgodzić:

Przejście od prezentacji zawiłej i eklektycznej doktryny szkoły frankfurckiej do nastrojów 
gorącego lata ’68 jako zjawiska per excellence przynależnego do popkultury, dokonała 
autorka zręcznie i przekonująco.


