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Summa doświadczeń kontrutopijnych XX wieku? 

 

Peter Higgins to autor w Polsce zupełnie nieznany nawet najbardziej zagorzałym 

miłośnikom fantastyki. Toteż w tym większą konfuzję wpędza jego powieściowy debiut, 

którego tłumaczenie ukazało się nakładem enigmatycznego wydawnictwa AKURAT. Do 

pewnego stopnia zagadkowość tak wydawnictwa, jak i jego oferty wyjaśnia notka 

informacyjna, zamieszczona na internetowej stronie oficyny1. Dowiadujemy sie z niej, iż jest 

to imprint zasłużonego dla rozwoju czytelniczego rynku Wydawnictwa MUZA, które ma w 

swojej ofercie m.in. serię „Ocalić od zapomnienia”, przybliżającą niegdysiejsze tradycje i 

wytwory polskiej kultury materialnej; serię „Spectrum”, poświęconą zagadnieniom 

współczesnego świata, oraz bogaty dział literatury, w którym znajdzie coś dla siebie zarówno 

miłośnik poezji, eseju, jak i literatury faktu. Toteż fakt, iż rzeczona powieść Higginsa nie 

ukazuje się w „wydawnictwie-matce”, lecz w jego satelicie, nakazywałby ostrożność.  

Obawy te — w pełni zrozumiałe w dobie nadprodukcji wszelakich (w tym 

kulturowych)  dóbr — pozostają jednakże na szczęście w pełni nieuzasadnione. Co więcej: 

już pierwsze akapity lektury przekonują, iż mamy do czynienia z utworem nietuzinkowym, 

wobec którego należy pozbyć się nadmiernego sceptycyzmu, jakkolwiek trzeźwy osąd 

powieści nie pozwala na hurraoptymistyczne postrzeganie jej jako arcydzieła; z drugiej 

jednak strony nie jest to również — pozwólmy sobie na drobną złośliwość — „arcydzieło 

jednego sezonu”, o którym łatwo zapomnieć po skończonej lekturze.  

Czerwony golem nie jest bowiem wolny zarówno od błędów, wynikających z nie dość 

głęboko przemyślanej koncepcji artystycznej, jak i będących efektem przeoczenia; osobną 

kwestią pozostaje znalezienie osoby im winnej — z pewnością to autor jest odpowiedzialny 

za kształt ostateczny utworu, ma jednak do pomocy wielu specjalistów, z którymi 

współpracuje podczas różnych etapów przygotowywania tekstu do druku; niezaprzeczalnie 

też część odpowiedzialności spada na tłumacza, który może skorygować błędy pominięte z 

różnych przyczyn w tekście oryginału. Dlaczego zatem, przy tak wielu osobach 

wspomagających pisarza, pojawia się w Czerwonym golemie niekoherencja pomiędzy 

realiami świata przedstawionego, aluzyjnie inspirowanymi Rosją Radziecką, a anglosaskim 

                                                           
1 Zob.: http://www.wydawnictwoakurat.pl/o-nas/o-wydawnictwie.  

http://www.wydawnictwoakurat.pl/o-nas/o-wydawnictwie
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systemem stosowanych miar i wag?2. Czy to przeoczenie, czy też może dążenie pisarza do 

uniwersalizującej wymowy powieści?3. 

Niezależnie jednak od tego, jaką damy odpowiedź na postawione tu pytanie, owa 

niespójność nie dezawuuje wartości opowieści Higginsa. Autor ukazuje nam rzeczywistość 

wzorowaną wprawdzie na rzeczywistości Rosji Radzieckiej (czy też raczej ZSRR, jak od 30 

grudnia 1922 roku brzmi oficjalna nazwa tego państwa) przełomu lat dwudziestych i 

trzydziestych XX wieku. Jest to jednak wizja wywiedziona nie tyle z prac historyków 

społecznych i politologów, co z tekstów kultury, będących świadectwem owych czasów; nie 

bez znaczenia z tej perspektywy stają się powinowactwa z wyboru powieści Higginsa z 

Mistrzem i Małgorzatą oraz opowiadaniami i sztukami dramatycznymi Michaiła Bułhakowa. 

Istotne jest przy tym, że nie sposób w Czerwonym golemie odnaleźć nawiązań 

intertekstualnych i kryptoaluzji do twórczości Bułhakowa; paralelny jest nastrój opowieści i 

groteskowa deformacja świata przedstawionego, w którym w fizykalną rzeczywistość 

ingerują siły o charakterze nadprzyrodzonym. Z tego względu, jeśli można (z zachowaniem 

szczególnej zresztą ostrożności) mówić o pokrewieństwie twórczości obu pisarzy, nawiązują 

oni dialog raczej na płaszczyźnie idei niż tekstowej. Można zresztą odczytywać w inny 

sposób uobecnianie twórczości Bułhakowa w Czerwonym golemie: jako świadectwo lektury 

radzieckiej rzeczywistości okresu NEP-u przez pisarza wywodzącego się z innej tradycji 

kulturowej; w tym ujęciu lektura powieści to w istocie zarówno odczytywanie sposobu, w jaki 

Zachód przyswoił sobie przemiany społeczno-polityczne zachodzące w Rosji po 1917 roku, 

jak i odtworzenie sposobu myślenia „historiografii potocznej” (tj. podbudowanej stereotypami 

funkcjonującymi w imaginarium communis wizji przeszłości) na temat rozwoju modelu  

organizacji społecznej i gospodarczej odmiennego niż kapitalistyczny. 

Oczywiście, czytając Czerwonego golema, nie sposób uniknąć lektury tej powieści 

przez pryzmat tradycji powieści kontrutopijnej, której znamienitym przykładem pozostaje 

zarówno My Jewgienija Zamiatina, jak i 1984 George’a Orwella. I znów pojawia się pytanie o 

granice wpływów owej literatury na pisarstwo Higginsa. Czy nie jest bowiem tak, że autor 

Czerwonego golema ‒— przeciwnie zwłaszcza do Orwella — ukazuje nie tyle bezsilność, co 

właśnie siłę jednostki, zdolnej swymi decyzjami zmienić bieg historii? W jaki inny sposób 

                                                           
2 Na błąd ten zwraca uwagę Paweł Raban w szkicu krytycznym poświeconym powieści Higginsa; zob.: tenże, 

Enklawa.network.pl, http://literatura.enklawanetwork.pl/podlupa/peterhiggins/czerwonygolem/recenzja/ [wpis z 

dn. 06.11.2013].  
3 Kwestia, w jaki sposób potraktować ten fakt, ewokuje istotny problem granic interpretacyjnych, poza którymi 

mamy do czynienia z nadinterpretacją. Nie sposób bowiem znaleźć w utworze Higginsa sugestii uprawniających 

taki, jak zaproponowany tu hipotetycznie tok odczytania Czerwonego golema.  

http://literatura.enklawanetwork.pl/podlupa/peterhiggins/czerwonygolem/recenzja/
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bowiem należałoby odczytywać słowa skierowane do jednej z bohaterek utworu: Jesteś kimś, 

kto sprawia, że rzeczy się dzieją. Różne przyszłości walczą o to, która się wydarzy. Ty masz 

coś do zrobienia, a wybór, jakiego dokonasz, będzie miał znaczenie4? 

Taka zmiana perspektywy — z nacisku społeczeństwa na jednostkę na ukazanie, iż nie 

pozostaje ona bezbronna — jest istotna o tyle, że zostaje rzadko wykorzystywana przez 

twórców literackich obrazów antyutopii; jeśli zaś pojawia się — jak np. w Fahrenheit 451 

Raya Bradbury’ego (1953; wydanie pol. 1960) bądź Limes inferior Janusza A. Zajdla (1982) 

— wątek zdobytej i utrzymanej wolności protagonisty, czytelnik zostaje odesłany do ucieczki 

od rzeczywistości w świat arcydzieł (w powieści Bradbury’ego) bądź baśni (w utworze 

Zajdla). Tymczasem w  powieści Higginsa — jakkolwiek sam świat przedstawiony 

Czerwonego golema został (z perspektywy pozatekstowego doświadczenia czytelnika) 

ukazany jako na poły oniryczny — bohaterowie funkcjonują w jego ramach w sposób zgodny 

z ich doświadczaniem rzeczywistości. Z czego wynika ta zmiana? Wydaje się, że u jej źródeł 

leży — paradoksalnie, bo przecież Higgins napisał kontrutopię — przede wszystkim niewiara 

w ostrzegawczą moc literatury kontrutopijnej. Aktywizm bohaterów zdaje się wynikać z 

przekonania, iż układy społeczne są możliwe do przezwyciężenia jedynie na drodze czynnego 

przeciwstawienia się złu, które nie musi kończyć się klęską. Afirmacja podmiotowego 

aktywizmu ma niewątpliwie źródło w paradygmacie postmodernistycznym, jednakże należy 

zadać sobie pytanie, czy takie zawierzenie w siłę sprawczą człowieka nie jest zarazem 

świadectwem tendencji desakralizujących. Jeśli bowiem wyrazić zgodę na niezależność 

bohaterów powieści Higginsa od niczego i od jakiejkolwiek instancji nadrzędnej, mamy do 

czynienia z zauważalnym coraz powszechniej — a nie zawsze akceptowanym — „kultem 

autentyzmu”5. Nawet jeśli — za Lancem Olsenem — przyjmiemy, iż kultura 

postmodernistyczna nie jest zdolna do tworzenia programu konstrukcyjnego, w zamian 

„oferując” impulsywność i destrukcję6, jest to w literaturze kontrutopijnej novum. Czy autor 

wyciągnie fabularne konsekwencje z zaproponowanej przez siebie wizji świata, dowiemy się 

zapewne już niedługo; wydawnictwo zapowiada bowiem w listopadzie 2014 roku druk 

kontynuacji Czerwonego golema — Prawdę i strach7. 

 

                                                           
4 P. Higgins, Czerwony golem, przekł. M. Wawrzyńczak, Warszawa 2013, s. 267. 
5 Zob.: K. Półtorak, Młodzież, ruchy kościelne a paradygmat kultury post-modernistycznej, „Warszawskie Studia 

Pastoralne” 2008, nr 7, s. 17‒18. 
6 Zob.: L. Olsen, Circus of the Mind in Motion. Postmodernism and the Comic Vision, Detroit 1990, s. 18‒23. 
7 Informacja na skrzydełku okładki Czerwonego golema.  
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