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Dystopia a kwestia globalnego oziębienia 

 

W Polsce funkcjonują trzy szkoły tłumaczenia tytułów filmowych. Wedle pierwszej 

nawet najbardziej wymyślny neologizm należy skroić na miarę naszych słowiańskich 

możliwości i oddać koślawym ekwiwalentem, jakim w przypadku filmu Snowpiercer 

mógłby być Mknący pług. Wedle szkoły drugiej tytuł należałoby sparafrazować tak, żeby 

Polak wyjeżdżający za granicę miał jak największą trudność z przypomnieniem sobie 

wersji oryginalnej – tak byłoby, gdyby Snowpiercer wszedł na ekrany polskich kin jako 

Uciekający pociąg lub Śniegowa zasadzka. Ponieważ jednak mamy rok 2014, zastosowano 

taktykę trzecią i pozostawiono tytuł oryginalny – dopisując do niego podtytuł: Arka przy-

szłości, umożliwiając tym samym mniej ogarniętym widzom wyrobienie sobie poglądu na 

całą wymowę filmu bez pofatygowania się do kina. 

Być może nie warto byłoby w ogóle o tym wspominać, gdyby tytułowa „arka przy-

szłości” nie była w istocie rzeczy całkiem dobrą interpretacją całego filmu. Założenie świa-

totwórcze Snowpiercera nie pozostawia bowiem wielu wątpliwości: jeśli ludzkość kiedy-

kolwiek spróbuje zareagować na alarmistyczne doniesienia o topnieniu lodowców i galo-

pującym globalnym ociepleniu, rozpylając preparat ochładzający nieco atmosferę – bę-

dzie mieć całkowicie przerąbane. Ściślej zaś ujmując, będzie się musiała przerąbywać 

przez powstałą w ten magiczny – jak przystało na fantastykę naukową – sposób przez 

pokrywę lodową dzięki dobrodziejstwom siły kinetycznej pędzącego w kółko pociągu, 

stanowiącego dobrą reprezentację nieuchronnego rozwarstwienia społecznego. Koncept 

debiutującego Koreańczyka o dźwięcznym mianie Joon-ho Bong to jak dotąd najoryginal-

niejszy sposób na połączenie błędnego koła, perpetuum mobile i dystopii, wskutek czego 
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trzeba przyznać, że choć film na wstępie łamie większość aksjomatów twardej SF, to nad-

rabia oryginalnością na polu, na którym nikt oryginalności już się nie spodziewa – osta-

tecznie trudno o gatunek bardziej konwencjonalny niż walka samotnego przedstawiciela 

peryferyjnych klas społecznych z centralną władzą panoptycznego Wielkiego Brata. Po-

ciąg w konsekwencji staje się metaforą społeczeństwa, które doświadczenie polityczne i 

wrodzony cynizm wzbrania traktować jako całkowicie futurystyczne, tym bardziej że 

widz, podążając za kamerą, będzie mieć okazję zwiedzić wszystkie jego warstwy, posu-

wając się za rewolucyjnymi barykadami od taborów biedoty na krańcu składu, aż po luk-

susowy apartament Ojca Założyciela Wilforda, znajdujący się w sercu supernowoczesnej 

lokomotywy. A znakomite kreacje aktorskie Tildy Swinton, Johna Hurta i Eda Harrisa, któ-

rym towarzyszy dobrze dobrane grono mniejszych znakomitości kina, jak również nie-

zwykle dynamicznie – jak na gatunek dystopii – poprowadzona akcja pozwalają na dłuż-

szą metę zapomnieć o irytujących i kompletnie nieistotnych dla przebiegu fabuły pyta-

niach, dotyczących na przykład: 

1. tego, dlaczego w mającym skończoną długość pociągu marnuje się wolną prze-

strzeń dla tworzenia gigantycznego akwarium, dyskoteki czy basenów, skoro 

głównym problemem władzy nadzorczej jest ścisła kontrola populacji (nie, nie 

przekonuje mnie anarchosyndykalistyczna wykładnia, że w naturze burżujskiej 

klasy wyższej jest maltretowanie klas niższych dla czystej rozrywki i intelektualnej 

satysfakcji i dlatego ocaleli po apokalipsie ludzie wcisną 60 proc. masy ludzkiej do 

dwóch wagonów z tyłu mknącego 300km/h pociągu, ryzykując pewne wykoleje-

nie); 

2. wpisanych w logikę funkcjonowania mikrosystemu rewolucji społecznych, któ-

rych rola jako czynnika kontrolującego populację jest mniej więcej tak samo kon-

trolowalna, jak możliwość wykorzystywania do podobnych regulacji trzęsień 

ziemi, powodzi i wybuchów wulkanów w naszej rzeczywistości; 

3. samego funkcjonowania pociągu, który mimo wszystko musi czerpać energię z 

czegoś innego niż Stargate’owskiego modułu punktu zerowego, a więc jakiegoś 

pseudonaukowego wynalazku, którego możliwe działanie wypacza wszystkie 

znane reguły fizyki, podczas gdy film nie sugeruje, by rozgrywał się w realiach 

świata o innych regułach fizyki, niż ogólnie znane; 
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4. ocierającego się o obłęd wyjaśnienia sposobu zastępowania zużywających się (a 

jednak!) części pociągu w sposób, którego bliższy opis wymagałby jednak zdradze-

nia zakończenia filmu i głównego, choć dość przewidywalnego, twistu fabular-

nego; 

5. umieszczenia w pociągu jedynej rzeczy, bez której prawdziwie nie mogłoby się 

obyć żadne cywilizowane społeczeństwo, a mianowicie sushi baru, a nieumiesz-

czenie czegoś, co faktycznie mogłoby się przydać w klaustrofobicznym pociągu pu-

łapce, czyli, dajmy na to, jakiegoś skutecznego systemu obronnego zarówno przez 

zagrożeniami wewnętrznymi (strażnicy uzbrojeni w broń bez nabojów to słaba do 

utrzymania fikcja, a rezerwy w zbrojowni – nieprzekonujące wobec stałego i prze-

widzianego w systemie zagrożenia rewolucjami), jak i zewnętrznymi (pierwsza 

lepsza lawina zdmuchnie każdy pociąg z torów w realiach epoki lodowcowej, na-

wet jeśli tory wykonane są z neotytanium, a pociąg napędza moduł punktu zero-

wego); 

6. niczym nieuzasadnionego, a infantylnie poprawnego politycznie zakończenia, 

które wygląda dokładnie tak, jak każde niczym nieuzasadnione, a infantylnie po-

prawne politycznie zakończenie – czyli jak doklejone na szybko do fantastycznego, 

dystopijnego i dającego do myślenia zakończenia, które kazałoby się zastanowić 

zarówno nad skutkami działań autorytarnej, centralnej władzy, jak i nieodpowie-

dzialnych, anarchistycznych pomysłów domorosłych rewolucjonistów, na czele z 

pomysłem: „topnieją lodowce, więc wysadźmy drzwi od pociągu w powietrze, na 

pewno nie wywołamy w ten sposób lawiny, a zdobyty znikąd ekwipunek polarni-

czy, który jakimś cudem nie spłonie w katastrofie pociągu, wykorzystamy do wy-

ruszenia ku zlodowaciałemu horyzontowi, zwiększając nasze szanse przetrwania 

o 300 proc. w stosunku do sytuacji, w której siedzieliśmy bezpiecznie jak sardynki 

w puszcze, za jedyną bolączkę egzystencji mając rosnące podziały społeczne”. 

Mimo wszystko jednak nie można powiedzieć, by Snowpiercer był złym filmem – 

absolutnie przeciwnie, sam fakt, że skłania on do drobiazgowego rozmyślania nad spój-

nością wykreowanego świata, świadczy na korzyść reżysera, który w dodatku nie potrze-

bował feerii efektów specjalnych i plejady pierwszoplanowych gwiazd, by stworzyć do-

brą, a na dodatek oryginalną dystopię. Joon-ho Bang umiejętnie nawiązał do chłodnego i 

ascetycznego klimatu klasyki dystopijnego kina w rodzaju Mrocznego miasta, 1984, Equi-
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librium, Metropii czy Czarnego Słońca i uniknął błędu braci Wachowskich z drugiej i trze-

ciej części Matrixa, nie popadając w bombastyczną poetykę hitów SF. W efekcie powstała 

produkcja, którą doceni bardzo duża część widzów – wprawdzie weterani kina fantastycz-

nego będą narzekać na brak koherencji i marudzić, że jak zwykle w przedakcji zbyto kil-

koma zdaniami narratora z offu najbardziej kluczowe elementy całego założenia świato-

twórczego… Ale dla tak wybitnych scen, jak indoktrynacja urodzonej w lepszej części po-

ciągu dziatwy na okoliczność wielbienia ojca założyciela w obecności zastygłych w wyra-

zie osłupienia rewolucjonistów, film zdecydowanie warto zobaczyć. 

I wyjść z kina lub wyłączyć odtwarzacz na pięć minut przed napisami, bo szkoda 

psuć sobie morał z tak oryginalnie poprowadzonej historii. 

 


