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„W Snowpiercerze pociąg pędzi, ale system społeczny stoi”. 

O utopiach i dystopiach  

― z Ludmiłą Gruszewską-Blaim i Arturem Blaim  

rozmawiają Ksenia Olkusz i Krzysztof M. Maj  

 

Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj: Przede wszystkim chcielibyśmy w imieniu czy-

telników „CreatioFantastica” podziękować Pani Profesor i Panu Profesorowi za 

zgodę na wywiad, bardzo nam jest miło z tego powodu. Na początku trzeba zadać 

najbardziej podstawowe pytanie, a mianowicie, jak rozumieją Państwo pojęcia 

utopii i dystopii? 

 

Artur Blaim: Zacznijmy od utopii, bo to od „nie-miejsca” (u-topos) / „miejsca szczęśli-

wego” (eu-topos) rozpoczęła się refleksja nad definicjami. Utopię w badaniach semio-

tycznych i narratologicznych traktujemy przede wszystkim jako złożone, wielopozio-

mowe zjawisko tekstowe, które zgodnie z intencjami autora,na każdym z tych poziomów 

powołuje do „istnienia” lepiej zorganizowane i, poprzez to, szczęśliwsze społeczeństwo, 

a nie, na przykład, jako nieokreślony wyraz pragnienia[desire] lepszego sposobu życia, 

jak sugerowała niegdyś – za Blochem – RuthLevitas. O wiele bardziej przekonująca jest 

nowsza definicja zaproponowana przez Levitas ujmująca utopię jako „wyobrażeniowe 

rekonstytuowanie społeczeństwa”[imaginary reconstitution of society].Najbardziej jed-

nak neutralną, jak dotąd – i przez to  bardzo użyteczną – definicję utopii jako tekstu 

sformułował LymanTower Sargent, określając ją jako „szczegółowy opis nieistniejącego 

społeczeństwa na ogół usytuowanego w czasie i przestrzeni, które zgodnie z intencjami 

autora współczesny czytelnik powinien uznać za znacząco lepsze od społeczeństwa, w 

którym żyje”.  

 

Ludmiła Gruszewska-Blaim: O ile pojęcie utopii funkcjonuje w potocznym dyskursie – 

utopią nazywane są na ogół wszelkie konfiguracje życzeniowe, które nie wydają się mó-
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wiącemu możliwe do spełnienia, o tyle dystopia jako termin jeszcze do niedawna nie na-

leżała do „podręcznego” zasobu leksykalnego przeciętnie wykształconej osoby. Pozornie 

bardziej zrozumiałym terminem była anty-utopia, którą – nawet w kręgach literaturo-

znawców – często mylono z dystopią. Sytuacja na gruncie badań utopijnych jest podobna 

do tej, która pojawia się w całym literaturoznawstwie oraz naukach społecznych: termi-

nologiczna nadprodukcja zabiera czas i często zniechęca do zajęcia się tym, co najcie-

kawsze, a mianowicie, tekstem artystycznym lub zjawiskiem społecznym. Obecnie funk-

cjonuje tak wiele definicji utopii, dystopii i antyutopii, że użycie brzytwy Ockhama wyda-

je się jedynym sensownym posunięciem, jeśli dalsza dyskusja ma mieć sens. Wychodząc 

z tego założenia, w naszej międzyuczelnianej grupie badawczej zajmującej się badaniami 

utopijnymi/dystopijnymi w literaturze, filmie i nowych mediach, przyjęliśmy kilka lat 

temu wspólne i uproszczone – w porównaniu z niepotrzebnie, naszym zdaniem, rozbu-

dowywanymi typologiami – rozumienie pojęć. O tym, jak rozumiemy utopię już było. 

Dystopia, jako zjawisko tekstowe i genologiczne stanowi odwrócenie modelu utopijnego. 

Przedstawiając umiarkowanie lub drastycznie zły świat, zamieszkały przez społeczeń-

stwo zorganizowane i rządzone w sposób wywołujący w potencjalnym odbiorcy walory-

zację świata realnego, dystopia stanowi ostrzeżenie przed tym, co może w przyszłości 

wywołać niechciane zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, do którego na-

leży widz lub czytelnik. Sargent ujmuje to następująco: dystopia to „społeczeństwo, 

gdzie społeczno-polityczne instytucje, normy i relacje między jednostkami są zorgani-

zowane w znacząco mniej doskonały sposo b niz  w społecznos ci autora”. Dystopia jako 

gatunek wprowadza inne zasady organizacji tekstu niz  utopia, kładąc większy nacisk na 

fabułę i wprowadzając kontrakcję. Pojęcie dystopii było używane albo wymiennie z po-

jęciem antyutopii, albo paralelnie jako dwie różne nalepki gatunkowe, co doprowadziło 

do powstawania licznych wzajemnie wykluczających się definicji. Odchodząc od trady-

cyjnego rozumienia antyutopii jako odmiany gatunkowej utopii, Artur Blaim zapropo-

nował, m.in. w książce Gazing in Useless Wonder: English Utopian Fictions 1516-1800, by 

antyutopijność uznać za funkcję tekstu dystopijnego. Pozwoliło to na uporządkowanie 

zestawu podstawowych pojęć określających pole badań nad dyskursem utopijnym, po-

przez przedstawienie modelu, w ramach którego takie nieostre kategorie genologiczne 

jak utopia satyryczna, utopia krytyczna, kakotopia, utopia negatywna, etc. mogły zostać 

zastąpione kategoriami funkcjonalnymi, określającymi możliwe użycie dyskursu utopi-

jengo i dystopijnego uzależnione zarówno od wpisanych w tekst intencji autorskich, jak i 
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jego funkcjonowania w historycznie określonych ramach danej społeczności interpreta-

cyjnej. Innymi słowy, przyjęliśmy w ramach naszej szkoły badawczej, że wyróżnianie an-

tyutopii, krytycznej utopii/dystopii, satyrycznej dystopii/utopii, etc. jako odrębnych ga-

tunków/podgatunków utopii/dystopii tylko zaciemnia obraz tego, z czym mamy do czy-

nienia. Lepiej mówić o różnych funkcjach/użyciach tekstów utopijnych czy dystopijnych, 

w tym o funkcji antyutopijnej. 

 

K.M.M.: Czy istniałaby zatem różnica między socjologiczną a genologiczną (zwią-

zaną z gatunkiem literackim) koncepcją utopii? 

 

A.B.: Utopie fikcjonalne wspo łtworzące stosunkowo łatwo rozpoznawalny gatunek i 

utopie formułowane jako projekt polityczny zawierający obraz ostatecznego celu posia-

dają szereg cech wspo lnych związanych z koniecznos cią wieloaspektowej prezentacji 

idealnego/poz ądanego s wiata. W obu przypadkach – niezależnie od stopnia konkretyza-

cji jego elementów konstytutywnych - konstrukcję utopijnego świata cechuje wysoki 

stopien  semiotycznos ci obejmujący zaro wno całos c , jak i poszczego lne częs ci składowe 

idealnego s wiata, kto re wyraz ają dominujące wartos ci i zasady, na jakich opiera się 

s wiat utopii. Nalez ą do nich zwykle piękno, porządek, harmonia i symetria. Rytualizacja i 

swoista teatralizacja wszystkich form z ycia społecznego, obejmująca nawet najbardziej 

osobiste relacje, ilustruje utopijną chęc  eliminacji wszelkiej przypadkowos ci, co z kolei 

ma zapewnic  trwałos c  idealnego porządku. Poszczego lne elementy konstytuujące ten 

s wiat posiadają podwo jną funkcję: z jednej strony wskazują na konkretne cechy tego 

s wiata, a z drugiej stanowią elementy strategii perswazyjnej nakierowanej na przekona-

nie odbiorcy o doskonałym charakterze instytucji utopijnych. Odnosi się to w zasadzie 

do wszystkich znako w wykorzystanych w konstrukcji utopijnego s wiata. W procesie 

przypisywania znaczen  przez czytelnika znaki te zaczynają się odnosic  na zasadzie me-

taforyczno-metonimicznej ro wniez  do ogo lnych wartos ci, takich jak szczęs cie, godne 

z ycie, bogactwo, harmonia, piękno, ro wnos c , etc., kto re to cechy stanowią system war-

tos ci, na kto rych opiera się konstrukcja s wiata utopijnego. Taka konstrukcja s wiata fik-

cyjnego reprezentuje paradygmatyczny typ organizacji tekstu charakterystyczny dla 

teksto w poetyckich. Jednakz e inaczej niz  w przypadku tekstu poetyckiego ustanawianie 

nowych związko w semantycznych (ekwiwalencji) pomiędzy znakami nalez ącymi do 

ro z nych poziomo w tekstu nie ma na celu multiplikacji znaczen , ale ma słuz yc  redukcji 
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wieloznacznos ci i komunikowaniu jednego znaczenia. Pro ba zmuszenia odbiorcy do 

przyjęcia jedynie słusznej wizji s wiata, zgodnej z ideologią autora, kto ry proponuje 

uproszczony, aksjologicznie spolaryzowany obraz s wiata, charakteryzuje nie tylko tek-

sty utopijne, ale paradoksalnie jest również cechą charakterystyczną dyskursów totali-

tarnych, odwołujących się do najbardziej prymitywnych pokłado w ludzkiej 

s wiadomos ci. 

 

K.O.: Jak dalece zaawansowane są w Polsce i na świecie badania nad utopiami i 

dystopiami? Czy możemy już mówić o ustabilizowanej szkole badawczej, czy wciąż 

jest to interdyscyplinarny nurt badawczy? 

 

A.B.: Badania nad utopią prowadzone za granicą mają zdecydowanie policentryczny 

charakter. Główne ośrodki badań związane są z konkretnymi badaczami – na ogół profe-

sorami nauk politycznych, socjologii oraz literaturoznawcami, inicjującymi coraz to 

nowsze nurty badawcze. W USA najważniejsze badania prowadzone są od lat przez Ly-

mana Towera Sargenta, Darko Suvina, czy Fredrica Jamesona, w Kanadzie przez Petera 

Fittinga, w Europie Zachodniej przez Ruth Levitas, Gregory’ego Claeysa, Vitę Fortunati 

oraz Toma Moylana w ramach Ralahine Centre for Utopian Studies. Paradoksalnie naj-

ciekawsze prace z zakresu utopii powstały w Europie kontynentalnej, chociaż na tzw. 

„rynku cytowań” dominują – często dużo mniej interesujące – teksty anglo-

amerykańskie. Tylko wąska grupa akademików dociera do i korzysta z prac niemieckich, 

portugalskich, włoskich lub francuskich autorów, takich jak Hans Ulrich Seeber, Wilhelm 

Voss, Jean-Michel Racault, czy Vita Fortunati i Raymond Trousson, którzy wspólnie zre-

dagowali Dictionary of LiteraryUtopias. Fakt ten niekoniecznie związany jest z językiem, 

w jakim publikowane są rezultaty ich badań. Pomimo że jedna z najważniejszych książek 

na temat utopii, tj. Lumières de l'utopie Bronisława Baczko, została przetłumaczona na 

angielski lata temu, nadal powołują się na nią stosunkowo nieliczni. Zjawisko marginali-

zacji istotnych, ale „obco” – bo nie anglojęzycznie – brzmiących nazwisk trudno tłuma-

czyć wyrafinowaniem anglo-amerykańskiego myślenia.. Zważywszy na modę na lewi-

cowych myślicieli francuskich, Louis Marin, autor Utopics: Spatial Play, powinien w 

pewnym momencie cieszyć się o wiele większym zainteresowaniem niż wielu autorów 

regularnie w tym czasie przytaczanych. 
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L.G-B.: Pomimo wspólnych publikacji – skądinąd dość rzadkich – do których należą na 

przykład książki współredagowane przez Sargenta i Claeysa, The Utopia Reader, czy 

Baccolini i Moylana Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination, śro-

dowisko zachodnich akademików-utopistów nie wykazuje tendencji tworzenia utopij-

nych „komun naukowych”. Nawet wtedy gdy powstaje tak duży ośrodek badań nad uto-

pią jak w Portugalii, gdzie działania Fátimy Vieiry z Uniwersytetu w Porto czy José Edu-

ardo Reisa skupiły badaczy w ramach konkretnych projektów z tego zakresu, trudno by-

łoby ich uznać za reprezentantów konkretnej „szkoły badań nad utopią. Jeśli przyjmie-

my, że szkołę naukowo-badawczą tworzy grupa osób regularnie współpracujących w 

ramach określonego tematu, mająca za sobą nie tylko historię wspólnych działań i ich 

efektów, ale i seminaria prowadzące do wypracowania wspólnych założeń teoretycz-

nych oraz metodologii, to niewątpliwie jedyną taką Szkołę w ramach Utopian Studies 

Society/Europe – a o ile nam wiadomo, na świecie [śmiech] – tworzy kilkunastuosobowa 

grupa literaturoznawców-anglistów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Bezpośred-

nim inicjatorem tej Lubelsko-Gdańskiej Szkoły Badań nad Utopią był Artur Blaim, ale 

wyrosła ona na bazie Gdańsko-Lubelskiej Szkoły Badań Literackich, której od późnych 

lat osiemdziesiątych patronowali prof. Andrzej Zgorzelski z Uniwersytetu Gdańskiego i 

prof. Artur Blaim z UMCS (obecnie z Uniwersytetu Gdańskiego). Historię tej pierwszej 

szkoły spisał i opublikował w 2013 roku prof. Zgorzelski. Historię utopijnej grupy nau-

kowo-badawczej – utopijnej w każdym sensie tego słowa – spiszemy później. Nasze pu-

blikacje z ostatnich lat, w tym książka autorska, kilka książek współautorskich, a także 

wystąpienia na międzynarodowych konferencjach, projekt finansowany przez NCN oraz 

trzy przygotowywane obecnie habilitacje i dwa doktoraty oparte są o wspólny para-

dygmat teoretyczno-metodologiczny wiążący badania semiotyczne i narratologiczne z 

badaniami nad utopią jako tekstem artystycznym. 

 

K.M.M.: W roku 2016 obchodzić będziemy 500-lecie pierwszego wydania De opti-

mo rei publicae statu deque nova insula Utopia Thomasa More’a. Czy zdaniem Pań-

stwa więcej dziś mamy – w polityce, kulturze czy sztuce – Jamesonowskich impul-

sów utopijnych czy też może dystopijnych? 
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L.G-B.: Gdybym miała odpowiedzieć bez zastanowienia na to pytanie, to oczywiście po-

wiedziałabym, że dystopijne impulsy przeważają. W dyskursie publicznym przekazywa-

nym przez wyraźnie stabloidyzowane środki masowego przekazu reprezentacje współ-

tworzące obraz złego świata dominują do tego stopnia, że powoli przestajemy je po-

strzegać jako dystopijne, uznając podawane nam „fakty” – z natury swej przygnębiające i 

destrukcyjne – za neutralny punkt wyjścia do tego, co ma nastąpić w przyszłości. W do-

bie różnego rodzaju terroryzmów, w tym informacyjnego, impulsy utopijne stanowią 

unikatowe, niegroźne wynaturzenie.  

 

A.B.: Impulsy dystopijne rzeczywiście przeważają w serwisach informacyjnych, a także 

w dyskursie całej kultury popularnej. Przy tym obrazowanie dystopijne wykorzystywa-

ne jest nie tyle w celach antyutopijnych, jak to miało miejsce w czasach Zamyatina czy 

Huxleya, co krytyczno-profetycznych. Stały zalew informacji na temat globalnego ocie-

plenia, kryzysu energetycznego, katastrof ekologicznych ma nas przygotować na najgor-

sze – na dystopię zrealizowaną na światową skalę, rodem z filmów katastroficznych. Z 

drugiej jednak strony dyskurs tabloidowy i populistyczny – szczególnie ten o zabarwie-

niu nacjonalistycznym – nadal obfituje w elementy utopijno-mesjanistyczne. 

 

L.G-B.: Mamy z tym do czynienia na co dzień: wciąż dowiadujemy się przecież, że utopij-

ne państwo jest na wyciągnięcie ręki... – tej ręki, która ma wrzucić głos do urny. 

 

K.O.: Przyznam, że nie znam chyba nikogo, kto w tak unaoczniający sposób połą-

czyłby dystopię z klimatem politycznym… 

 

K.M.M.: Chcąc rozpaczliwie uciec od polityki, może zwróćmy się w stronę tych, 

którzy faktycznie mają szansę zmienić status quo, czyli tzw. młodszej generacji. W 

ostatnich latach doszło bowiem do niezmiernej popularyzacji gatunku, który mo-

glibyśmy nazwać young adult dystopia. Czy uważają Państwo, że gatunek dystopii, 

który jednak pierwszorzędnie kojarzy się raczej z fantastyką socjologiczną i spe-

kulatywną, a nie literaturą młodzieżową, zyskuje na tym mariażu konwencji, czy 

też może traci? 
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K.O.: A jeśli traci, to z jakiej przyczyny? Winni są scenarzyści, reżyserzy, czy może 

niezbyt udane castingi? 

 

L.G-B.: W dobie literatury i filmu (post-)postmodernistycznego oraz radykalnego wzro-

stu zainteresowania YA LGBT fiction, w tym fanfikami, z coraz większym trudem przy-

chodzi mi odpowiadać na tego typu pytania. Staramy się – mówię tu o całej naszej grupie 

badawczej – z zainteresowaniem i na bieżąco obserwować nowsze zjawiska o charakte-

rze utopijnym/dystopijnym pojawiające się w ramach tekstów literackich, filmowych i 

nowych mediów, w formie eksperymentów transmedialnych oraz para-artystycznych. 

Wiem, że Państwa starania idą w tym samym kierunku – dowodzą tego Wasze interesu-

jące wystąpienia na ostatnich konferencjach utopijnych. Na tle rozmaitych podgatunków 

i eksperymentów dystopijnych young adult dystopia, będąca splotem dystopijnego tła z 

m.in. konwencjami powieści przygodowej, Bildungsroman, młodzieżowego romansu, 

wydaje się nie tyle szokującym, co raczej przyjemnym mariażem. Nie twierdzę, że jest to 

mariaż, którego głównym zadaniem jest trafić do wszystkich odbiorców, chociaż w hi-

storii adaptacji filmowych YA zdarzają się i takie teksty, które z dużym sukcesem kierują 

swój przekaz do wielopokoleniowego adresata. Na przykład powieść Meg Rosoff How I 

Live Now/ tłum. Jeżeli nadejdzie jutro (2004) oraz jej adaptacja filmowa w reżyserii 

Kevina Macdonalda (2013). Pomimo iż Macdonald kreuje konfigurację utopijnej i dysto-

pijnej wizji świata zupełnie inaczej niż Rosoff, sugerując jednocześnie inną odpowiedź 

na pytanie: jak żyć w nieludzkich czasach, zarówno powieść, jak i adaptacja ukonstytu-

owały się w odbiorze jako teksty trafiające swym przekazem do młodszych i starszych 

czytelników i/lub widzów. Innymi słowy, obniżenie rangi dystopii – jeśli takowe ma 

miejsce – to częściowo wina niezbyt udanych filmów z podgatunku zwanego young adult 

dystopia. Ale równą winą obarczyłabym pośpiesznie i bez koncepcji kręcone filmy kata-

stroficzne, czy też ubogie w idee i leksykę dystopijne powieści dla dorosłych. Jest ich, 

mam wrażenie, o wiele więcej niż tych skierowanych do młodego widza. 

 

A.B.: Można zaryzykować tezę, że o ile young adult dystopia nie jest oczywistym rozwi-

nięciem klasycznej dystopii, to jest ona logicznym wariantem young adult fiction, w ra-

mach której, przez z górą dwa wieki, wykorzystano najróżniejsze tła, poczynając od 

wysp bezludnych, dżungli, zrujnowanych zamczysk, poprzez wielkie rzeki, ulice cieszące 

się złą sławą, łóżka pod baldachimem w pokoju dziecięcym, ogrody, a kończąc na inter-
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natach i szkołach. Dżungle i baldachimy odeszły wraz z kulturą kolonialną, która się nimi 

fascynowała, podobnie szkoły z tablicami i kredą, czy też świat konwencjonalnej wojny. 

Dystopijne tło, przejęte z filmów i gier komputerowych, jest sposobem wpisania się YA 

w społeczne zapotrzebowania nowego typu. 

 

K.M.M.: W ciągu ostatnich kilku lat kina zdobyły szturmem ekranizacje cykli young 

adult fantasy. Trylogię Igrzysk śmierci w tym roku zwieńczy ostatni film, niedawno 

do kin wszedł Więzień labiryntu, w toku jest także ekranizacja trylogii Veronici 

Roth (na ekranach mieliśmy już Niezgodną i Zbuntowaną) oraz – w moim przeko-

naniu najlepszych z wymienionych – powieści Lois Lowry. Czy tak znaczący wzrost 

zainteresowania gatunkiem w Hollywoodzie uznaliby to Państwo za przypadek i 

artystyczną modę, czy też może znak czasów, zgodny z rozpoznaniami socjologicz-

nymi i krytycznymi w obrębie utopian & dystopian studies? 

 

L.G-B.: Popularność fantasy jest oczywiście sprzężona z przemysłem rozrywkowym, 

który ostro stawia na antymimetyzm, czego nie można niestety powiedzieć o dość kon-

serwatywnie nastawionym środowisku utopistów. Dawne twarde stanowisko Suvina, 

który odrzucał przydatność modelu konstruowanego w fantasy do spekulowania na te-

mat reguł i mechanizmów rządzących światem empirycznym zostało – jak wiadomo – 

złagodzone przez późniejsze uwagi Jamesona, czy też publikacje China Mieville’a, Csisse-

ry-Ronay i in. Jednakże, pomimo że rozpoznanie krytyczne dotyczące roli fantasy w ob-

rębie badań nad utopią/dystopią zostało nieco zmodyfikowane, nie oznacza to, iż gatun-

kowi fantasy został przyznany status podobny do science fiction. Fakt, iż środowisko 

zajmujące się badaniami utopijnymi dopuszcza rozważania na temat obrazów uto-

pii/dystopii w fantasy nie jest równoznaczne ze zmianą koncepcji samego gatunku, któ-

ry nadal definiowany jest w odniesieniu do literatury egzo- a nie antymimetycznej sensu 

Zgorzelski. 

 

A.B.: Rzeczywiście wielu czołowych badaczy dystopii jakby z założenia odrzuca kon-

wencje fantasy, nie próbując wnikać, do jakiego stopnia blokują one tradycyjne funkcje 

dystopii. Moim zdaniem, nie zawsze tak się dzieje – blokada nie jest uruchamiana auto-

matycznie. Zdarzają się adaptacje, takie jak na przykład Miasto cienia, w których ekstra-
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polacja modelu złego świata nie jest zakłócana tylko dlatego, że na ekranie pojawia się 

nagle kret-gigant. 

 

K.M.M.: A co z filmami reprezentującymi wyraźnie inną, mroczniejszą konwencję? 

Miałbym tu na przykład na myśli Snowpiercera Joon-ho Bonga, w którym w miej-

scu statycznego dystopijnego świata ― socjostazy, jak lubił mawiać Lem ― mamy 

pędzący w kółko pociąg, perpetuum mobile, będący nieco absurdalnym, ale jed-

nak trafnym komentarzem do społeczeństwa, które w pogoni za ideałami kon-

sumpcjonizmu zjada własny ogon. Tego rodzaju filmom bliżej do, dajmy na to, na-

wet Roku 1984 czy Equilibrium, a więc emblematycznych narracji dystopijnych. 

 

A.B.: W Snowpiercerze pociąg pędzi, ale system społeczny stoi podobnie jak to miało 

miejsce w 1984 czy Małej apokalipsie Konwickiego.Pomimo cyklicznych buntów wpisa-

nych w system, obserwujemy więc i tu socjostazę oraz ruch pozorny. Snowpiercer jest 

poprzez to podobny do 1984, czy Equilibrium, z elementami Zielonej pożywki Richarda 

Fleischera z 1973, ale może najbardziej korzysta w swej konstrukcji świata z Wehikułu 

czasu Wellsa – przez podział społeczeństwa na Morloków i Eloi. 

 

L.G-B.: Mnie film Joon-ho Bonga nasuwa nieodparte skojarzenia z O-bi, o-ba. Koniec cywi-

lizacji Piotra Szulkina. Podobieństw jest tak dużo, że na pędzący pociąg w późniejszym 

filmie wciąż nakładam motyw Arki, na którą – jak na zmiłowanie – czeka unieruchomio-

ne w schronie społeczeństwo Szulkina. Zakładając, iż Joon-ho Bong „dopisał” do Szulkina 

swoisty ciąg dalszy – jest to oczywiście odważne, jeśli nie wręcz ryzykowne założenie – 

otrzymujemy w sumie przygnębiającą historię współczesnych społeczeństw, gdzie ani 

ideologizacja, ani konsumpcjonizm nie prowadzą do lepszego świata. A jak już jesteśmy 

przy filmach, to tylko dodam, że uczestnicząc w projekcie poświęconym adaptacjom fil-

mowym literackich utopii/dystopii, zaobserwowaliśmy w analizie komparatywnej, jak 

niepomiernie większy wpływ mają czynniki zewnętrzne o charakterze ekonomicznym, 

politycznym i ideologicznym na ukształtowanie poszczególnych elementów w przekazie 

filmowym w porównaniu z tekstami literackimi, co w konsekwencji pociąga za sobą zna-

czące zmiany w konstrukcji światów przedstawionych i ich funkcji ideologicznych.  
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K.O.: Mówimy o literaturze, kinie, a czy w obrębie produkcji serialowych uobec-

niają się tendencje do prezentowania utopii bądź dystopii? 

 

A.B.: Tak, na przykład radykalnie dystopijny serial sprzed roku pod tytułem The 100 

[Stu], gdzie odgrodzona od reszty post-nuklearnego świata utopia, okazuje się jeszcze 

bardziej radykalną dystopią. Podbnie jak Snowpiercer, tyle że bez funkcji antyutopijnej. 

Kultowy Star Trek może być – i często jest – postrzegany jak wielka międzygalaktyczna 

utopia, w ramach której pojawiają się mniej lub bardziej utopijne/dystopijne światy. 

 

K.M.M.: Jeśli już jesteśmy przy mediach, chciałbym spytać o podobne kwestie w 

grach wideo? Są realizowane? Jeśli tak, to w jakim stopniu? 

 

A.B.:W strategicznych grach wideo,  na przykład Utopia (1981); Utopia: The Creation of a 

Nation (1991), tzw. city-building games tkwi ogromny potencjał utopijny. Dystopia z ko-

lei dostarcza tła czasoprzestrzennego, niekiedy w  dość perwersyjny sposób, np. w grze 

Bioshock, która odwraca sytuację z powieści Ayn Rand Atlas Zbuntowany, przekształca-

jąc pożądaną kapitalistyczną utopię w dystopijny postapokaliptyczny krajobraz. 

 

K.O.: Nie wiem, czy Pani Profesor pamięta, ale toczyłyśmy niedawno rozmowę na 

temat świadomości odbiorców względem prezentowanej konwencji. Teraz ja po-

zwolę sobie spytać, jak to jest w wypadku utopii i dystopii? 

 

L.G-B.: Niestety z naszego punktu widzenia, nieciekawie. Chociaż utopia i dystopia są 

jakby niezbywalną częścią naszego kulturowego dyskursu, świadomość tego, jak je kon-

ceptualizować wydaje się nie tyle ograniczona, co dramatycznie rozmyta. Obecność uto-

pijnego i dystopijnego obrazowania w mediach, przemyśle rozrywkowym, w dyskursie 

polityków, edukatorów, księży, itd. powoduje, że utopią nazywamy wszystko, co uzna-

jemy za mało realne i niekoniecznie pożądane, a dystopią – zakładając, że znamy ten 

termin – lub totalitaryzmem (często używanym wymiennie) wszystko, co nam się nie 

podoba u partii rządzącej. Jakie to ma konsekwencje dla badań nad utopią/dystopią 

okazuje się nie tylko wtedy, gdy próbujemy wytłumaczyć osobom postronnym, czym się 

zajmujemy, ale co gorsza, na konferencjach naukowych, gdzie często okazuje się, iż dość 

stabilne dotąd nalepki gatunkowe można przykleić do każdego tekstu – nawet takiego, 
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który ostentacyjnie „domaga się” zupełnie innych. A wracając do pytania, bardzo jestem 

ciekawa, czy na przykład młodzi odbiorcy gier komputerowych lub seriali o charakterze 

dystopijnym na tyle przyswoili sobie konwencje gatunkowe w trakcie socjalizacji, że są 

w stanie w pewnym momencie zaprotestować przeciwko ich naruszaniu, czy choćby 

wzruszyć ramionami na widok elementów zupełnie sprzecznych z ich uzasadnionymi 

oczekiwaniami. Mówiąc inaczej, czy dystopią… stało się w odbiorze młodego widza 

wszystko, co utrudnia bohaterowi poruszanie się w czasie i przestrzeni, czy może nie 

jest jeszcze aż tak źle. 

 

K.O.: Ja mam nadzieję, że nie jest tak źle i pewnie nie jest, bo odbiorcy z reguły sta-

rają się dowiedzieć, co będą oglądać lub w co będą grać. Warto podkreślić, że w 

opisach (czy streszczeniach) seriali bardzo często pojawia się słowo „dystopia”, co 

świadczy o tym, że świadomość funkcjonowania takiej konwencji istnieje. Przecież 

gdyby odbiorca nie rozumiał, co czyta, dystrybutorzy od razu zmieniliby opis fa-

buły na mniej skomplikowany [śmiech].  

 

K.M.M..: Nie byłbym sobą, gdybym nie spytał Państwa o konstrukcję światów utopijnych 

i dystopijnych. Czy bez wahania włączyliby je Państwo w poczet światów fantastycznych 

czy też wykraczają one poza prosty model zestawiający świat rzeczywisty z idealnym, 

realizujący się w narracji o podróży ze znanego Tu do nieznanego Tam? 

 

A.B.: Proste kontrastywne porównanie występuje przede wszystkim w pierwszym okre-

sie historii utopii, chociaż Utopia More’a przedstawia bardziej skomplikowany model. W 

kontekście Pana pytania warto przytoczyć definicję fantastyki sformułowaną przez prof. 

Andrzeja Zgorzelskiego, który wprowadza rozróżnienie pomiędzy fantastyką a fanta-

stycznością, definiując fantastykę jako zjawisko wewnątrztekstowe, pojawiające się w 

momencie, kiedy dochodzi do drastycznego naruszenia podstawowych praw rządzących 

światem przedstawionym, np. praw fizyki. Natomiast fantastyczność pojawia się w pro-

cesie odbioru, kiedy czytelnik konfrontuje świat fikcyjny ze światem, w którym żyje. W 

tym sensie fantastyka pojawia się przede wszystkim w tych utopiach, w których idealny 

świat odwiedzany jest przez przybysza ze świata modelowanego na rzeczywistości em-

pirycznej. 
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L.G-B. Co nie oznacza oczywiście, że we współczesnych tekstach powtarzane są dokład-

nie te same schematy narracyjne. Ustabilizowanie konwencji uto-/dystopijnych w świa-

domości odbiorcy pozwala na wprowadzanie dużej liczby ekwiwalentów sensu Zgorzel-

ski. Z powodzeniem więc możemy odrzucić pewne – wydawałoby się kiedyś – konieczne 

komponenty świata przedstawionego lub płaszczyzny narracji, bo zamiast nich można 

wprowadzić albo ekwiwalent, albo intertekst, który dopowie niewypowiedziane. A mo-

del zestawiający świat rzeczywisty z idealnym? W czasach, gdy rzeczywistość wirtualna 

staje się bardziej realna niż świat empiryczny z coraz mniejszym przekonaniem obsta-

jemy przy tym modelu. Choć z drugiej strony wiemy, że odrzucenie tego modelu na do-

bre zmieni badania utopijne w coś, co wcześniej czy później będzie musiało usunąć z ka-

nonu lektur Utopię More’a. 

 

K.O.: A mnie z kolei fascynuje kwestia konstrukcji postaci w takich tekstach. Co 

jest ważniejsze – świat i jego funkcjonowanie, czy postaci, ich charaktery, przeży-

cia, doznania? Jak tutaj rozłożone bywają akcenty? 

 

A.B.: To bardzo dobre pytanie, na które tradycyjnie, szczególnie w przypadku utopii od-

powiada się: istotniejszy jest świat i mechanizmy rządzące funkcjonowaniem tego świa-

ta, a konstrukcja postaci ma wyłącznie potwierdzić pozytywny lub niszczący wpływ do-

brego lub złego miejsca. Nasz kolejny wspólny projekt ma jednak na celu zmianę optyki 

– chcemy przyjrzeć się, czy czasami nasz sposób postrzegania bohaterów utopijnych i 

dystopijnych nie jest w dużym stopniu kwestią rutyny badawczej, którą najwyższy czas 

zmienić. Planujemy w przyszłości opracowanie i publikację kilku książek na ten temat, 

co mniej więcej sugeruje, jak mało uwagi było dotąd poświęcone temu zagadnieniu. 

 

K.O.: Zakładając, że nie wszyscy nasi czytelnicy mieli do czynienia z literaturą czy 

filmem prezentującym utopię bądź dystopię, proszę nam podpowiedzieć, co nale-

żałoby bezwarunkowo znać/ przeczytać/ obejrzeć, żeby dobrze zrozumieć kon-

wencję? 

 

A.B. L.G-B: Jesteśmy pewni, że nie zaskoczy Państwa nasza lista. Poza oczywistym tek-

stem, który – jak mylnie uważają niektórzy – stanowi prostą matrycę późniejszych uto-

pii, a mianowicie Utopią Thomasa More’a, oraz powieściami, których fabuły znane są 
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szerokim kręgom odbiorców choćby tylko z adaptacji filmowych, czyli Nowy, wspaniały 

świat Aldous Huxley’a, Rok 1984 Gerge’a Orwella, zachęcamy do wcześniejszego klasyka 

gatunku – powieści My Evgenija Zamyatina, bez której pewnie nie powstałaby ani po-

wieść Huxleya, ani Orwella. Na najkrótszą z możliwych list podstawowych tekstów do 

czytania/oglądania wciągnęlibyśmy jeszcze powieść Raya Bradbury’ego  451 stopni Fah-

renheita, Tadeusza Konwickiego Małą apokalipsę, Paula Austera W kraju rzeczy ostatnich 

oraz  Wydziedziczonych Ursuli LeGuin. Bez obejrzenia dwóch adaptacji filmowych Lost 

Horizon Franka Capry i Fritza Langa Metropolis trudno zorientować się w odniesieniach 

intertekstualnych późniejszych filmów. Ważny dla gatunku jest też film Jean-Luc Godar-

da Alphaville oraz Terry Gilliama Brazil. Po to, by uzmysłowić sobie różnicę między dys-

topią Wschodniej i Zachodniej Europy należałoby, dodatkowo do Konwickiego, obejrzeć 

Seksmisję w reżyserii Juliusza Machulskiego oraz przynajmniej jeden z trzech dystopij-

nych filmów Szulkina: Wojna światów - następne stulecie, O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji,Ga, 

ga. Chwała bohaterom. Na tym przerwiemy, bo nieodparty urok utopii i dystopii współ-

tworzących gatunek polega między innymi na tym, że każda z nich jest na swój sposób 

istotna – nawet te mniej udane podpowiadają odbiorcy oraz przyszłym auto-

rom/reżyserom do czego dążyć, albo czego unikać. Dziękujemy za pytania o uto-

pię/dystopię. 

 

K.O., K.M.M.: Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. 
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