
 

 

 University of Groningen

Czym są gnostyckie dystopie? refleksja nad gnostycką wizją świata w badaniach nad
dystopiami
Kwiatkowski, Fryderyk

Published in:
Narracje fanstastyczne

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kwiatkowski, F. (2017). Czym są gnostyckie dystopie? refleksja nad gnostycką wizją świata w badaniach
nad dystopiami. In K. Olkusz, & K. Maj (Eds.), Narracje fanstastyczne (pp. 253-274). (Perspektywy
Ponowoczesności; Vol. 5). Ośrodek Badawczy Facta Ficta.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

https://research.rug.nl/en/publications/bc9e4c20-dbae-4f62-9959-cb29fcc891d7


Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj
redakcja

Narracje fantastyczne



  



 

 

Narracje fantastyczne 
  



   

Seria „Perspektywy Ponowoczesności”, wydawana od 2016 
roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, powstała z my-
ślą o potrzebie dopełnienia krajobrazu polskiej humanisty-
ki o istotne problemy i tematy badawcze z zakresu filozofii, 
kultury i sztuki końca XX i początku XXI wieku. 

Jako jedne z nielicznych pozycji na polskim rynku publika-
cji naukowych, książki w serii dystrybuowane są za darmo 
w wersji elektronicznej – i udostępniane czytelnikom w ra-
mach licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorst-
wa) celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu 
do wiedzy. 



 

Narracje fantastyczne 

redakcja 

Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj 

O Ś R O D E K  B A D A W C Z Y  F A C T A  F I C T A  •  K R A K Ó W  2 0 1 7   



Perspektywy Ponowoczesności 

Tom 5: Narracje fantastyczne 

 

Recenzje naukowe: prof. dr hab. Anna Łebkowska; dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO  

 

Redakcja naukowa: Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj 

 

Redakcja językowa: Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

 

Korekta: Wiesław Olkusz (język polski), Wiktoria Wojtyra, Victor Torres Perez (język angielski),  
Anna Wilk (język rosyjski) 

 

Opracowanie graficzne serii: Krzysztof M. Maj 

Ilustracja na okładce: Victor Lammert, Choose your life!  
© Copyright by Victor Lammert 2012 
victor-lam-art.deviantart.com  

 

Katalogowanie: 1. Teoria kultury 2. Fantastyka 3. Fantasy i science fiction 
I. Perspektywy Ponowoczesności (tom 5) II. Narracje fantastyczne III. Olkusz, Ksenia; Maj, Krzysztof M. 

Wydanie pierwsze elektroniczne (referencyjne) 

 

ISBN: 978-83-942923-2-4 

 

Kraków 2017 

 

 

Wydawca:  
Ośrodek Badawczy Facta Ficta 
ul. Stachiewicza 35 b / 30, 31-328 Kraków 
contact@factaficta.org 

 

  
 

 

Pewne prawa zastrzeżone. Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) 
w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Książka wydana jest w otwartym dostępie w poszanowaniu dla ru-
chu wspierającego bezpłatny dostęp do wiedzy. W składzie wykorzystano dostępne w wolnej licencji rodziny 
czcionek EB Garamond, TeXGyreSchola oraz Roboto.  

https://jagiellonian.academia.edu/KrzysztofMMaj
http://victor-lam-art.deviantart.com/art/Choose-your-Life-340107676
http://victor-lam-art.deviantart.com/
http://www.factaficta.org/
mailto:contact@factaficta.org
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.georgduffner.at/ebgaramond/
http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre/schola
http://www.fontsquirrel.com/license/roboto
http://www.factaficta.org
http://ceon.pl/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read


Spis treści 
 
 
 
 
 
 

Spis treści 6 

Nota o prawach autorskich 10 

Wprowadzenie  

1. Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji 
światocentrycznej 
Krzysztof M. Maj 15 

Fantastyka: teorie – realizacje – media  

2. Fantasy i postmodernizm 
Piotr Stasiewicz 63 

3. Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu Once Upon A Time 
Ksenia Olkusz 81 

4. O miłości cyborgów w filmach Uncanny i Sight oraz serialach  
Black Mirror i Westworld w świetle wybranych  
teorii posthumanistycznych 
Joanna Łapińska 115 

5. Larp College of Wizardry jako produkt i platforma aktywizmu 
społecznego 
Michał Mochocki 137 



6. Radykalne głosy, marginalne spojrzenia.  
Spory o współczesny kanon fantastyki 
Jędrzej Burszta 159 

7. Kobiety, które budzą niepokój – kategoria fantastyki  
w działaniach kreatywnych Alexandra McQueena 
Michał Wójciak 175 

8. Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy  
w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha 
Sylwia Borowska-Szerszun 189 

9. Koralina Neila Gaimana w realizacjach teatru lalek w Polsce 
Maria Janus 209 

Miasta i społeczeństwa  

10. Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza,  
czyli o (nie)możliwości utopii 
Anita Całek 225 

11. Czym są gnostyckie dystopie?  
Refleksja nad gnostycką wizją świata w badaniach nad dystopiami 
Fryderyk Kwiatkowski 253 

12. Widmowy status utopii w klasycznym Hollywoodzie 
Rafał Szczerbakiewicz 275 

13. Metropolis Fritza Langa jako pierwowzór i inspiracja  
współczesnych filmowych dystopii 
Paweł Aleksandrowicz 293 

14. Nowoczesność i zagłada w filmowej dystopii  
Brunona Gamulina Sedma kronika 
Anna Boguska 307 

15. Media w światach dystopijnych. Postaci i funkcje  
technologii medialnych w powieściach R.U.R.,  
Nowy wspaniały świat oraz Rok 1984 
Krzysztof Gajewski 323 

16. Miasta-światy. Analiza przestrzeni miejskiej w Equilibrium  
Kurta Wimmera i Incepcji Christophera Nolana 
Monika Rawska 341 

17. Wampir nie potrafi żyć na odludziu. Wizerunek miasta  
w Kronikach wampirów Anne Rice 
Barbara Szymczak-Maciejczyk 385 



18. Subwersywny potencjał wypartego: miejscy wykluczeni  
w Nigdziebądź Neila Gaimana, LonNiedynie Chiny Miéville’a  
i Wizard of the Pigeons Megan Lindholm 
Aleksandra Łozińska 403 

19. Oniryczna kreacja zatopionego miasta  
w Bestiarium Tomasza Różyckiego 
Elżbieta Pietluch 423 

Temporalia: przyszłość i przeszłość  

20. Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć o społeczeństwie?  
O refleksji polityczno-filozoficznej w fantastyce na przykładzie  
powieści graficznej V jak Vendetta 
Wojciech Lewandowski 439 

21. Gdy zabrakło bohaterów, zostali tylko stalkerzy.  
Postać stalkera we współczesnej literaturze postapokaliptycznej 
Adam Orlik 457 

22. Rycerz przyszłości czy ożywiona zbroja?  
RoboCop Paula Verhoevena w perspektywie mediewalistycznej 
Maciej Gaździcki 477 

23. Świat i historia – Monastyr: Fabularna gra dark fantasy 
Aleksandra Mochocka 501 

24. Historia jako parodia. Saga o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego 
Krzysztof Uniłowski 519 

25. Polska niezwyciężona. Alternatywne historie II wojny światowej 
w polskich historiach alternatywnych 
Magdalena Wąsowicz 535 

Konwencje i literatura  

26. Ikaromenippos – starożytny dialog o locie na Księżyc  
i do niebiańskiej siedziby bogów 
Dominika Budzanowska-Weglenda 557 

27. Bułhakow czy Castaneda czasów popkultury?  
Twórczość Wiktora Pielewina 
Bogusław Olszewski 573 

28. Ofiara czy drapieżca? Kobieta-potwór w wybranych powieściach 
Aleksieja Szołochowa 
Anna N. Wilk 587 



29. Gotyckie figuracje Innego a problem winy, przemocy  
i braku solidarności w powieści Przeklęci Joyce Carol Oates 
Magdalena Łachacz 603 

30. Umierająca, rozwiązła, szukająca miłości.  
Przygody Alicji w XXI wieku 
Anna Goworek 623 

31. Dwa starcia z Królową Elfów w prozie Terry’ego Pratchetta 
Zofia Żółtek 639 

English summaries 655 

Autorzy rozdziałów 675 

Wykaz tabel 685 

Informacja o wydawcy 687 



Czym są gnostyckie dystopie? Refleksja nad gnostycką wizją 
świata w badaniach nad dystopiami 

FRYDERYK KWIATKOWSKI ∗ 

Wstęp 

W czasach późnego antyku w rejonie basenu Morza Śródziemnego narodził się feno-
men religijny, który z jednej strony mógł stanowić rozpaczliwą odpowiedź na du-
chowy kryzys jednostki żyjącej w epoce późnego hellenizmu, zaś z drugiej efekt nega-
tywnych doświadczeń politycznej opresji ze strony Cesarstwa Rzymskiego (van den 
Broek 2013: 228; Pearson 2007: 335-337; Wink 1993: 6-7). Z tego zjawiska badacze 
wyodrębnili liczne szkoły, jak na przykład walentynianizm czy setianizm. Większość 
tych systemów opierała się na mitach opowiadających o powstaniu świata na skutek 
pierwotnej winy, do jakiej doszło w miejscu zamieszkiwanym przez Boga. Wraz z rozwo-
jem nowożytnej nauki zostały wyróżnione wspólne dla owych mitów elementy struk-
turalne, zaś całe zjawisko określono mianem „gnostycyzmu”1. 

∗ Uniwersytet Jagielloński | kontakt: fryderykkwiatkowski@wp.pl  
1 Pojęcie to najprawdopodobniej zostało ukute w 1669 przez platonika z Cambridge, Henry’ego More’a, który 

chciał za jego pomocą oznaczyć herezje potępione przez świętego Ireneusza z Lyonu, Ojca Kościoła. Wcze-
snochrześcijańskie grupy, które Ireneusz atakował, określił zwolennikami „fałszywej gnozy” (gnosis, gr. ‘wie-
dza, poznanie’). Pierwotnie, w świecie greckim pojęcie gnozy odnosiło się jedynie do wiedzy racjonalnej, prawdy, 
będącej wynikiem logicznego rozumowania i doświadczenia zmysłowego. W pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa nabrało jednak nowego sensu. W kręgach religijnych gnozę zaczęto rozumieć jako wiedzę o wyższych 

mailto:fryderykkwiatkowski@wp.pl
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We współczesnych pracach o utopiach i dystopiach2 kontekst gnostycyzmu jako 
możliwy klucz interpretacyjny pojawia się raczej sporadycznie i niejako przy okazji ana-
lizy wybranego tekstu. W historiozoficznym nurcie badań nad utopiami myśl gno-
stycka, mogąca stanowić prefigurację nowożytnych utopii i dystopii, do tej pory nie 
uzyskała należnego opracowania3. Przyczyna braku kompleksowego omówienia po-
tencjalnego wpływu mitów gnostyckich na późniejsze ekspresje literackich tekstów 
utopijnych i dystopijnych wynika z niezwykle kłopotliwego przedmiotu dociekań, po-
nieważ historia badań nad zjawiskiem określanym jako „gnostycyzm” jest dość zawiła. 
Przez blisko dwa tysiące lat wiedza o tak zwanych gnostykach była dostępna za pośred-
nictwem prac Ojców Kościoła, gdyż nie zachowały się oryginalne teksty. Herezjologo-
wie, rekapitulując doktryny głoszone przez swoich przeciwników, znacząco zniekształ-
cili ich sens. Pomimo wielu różnic między grupami, przeciwko którym Ojcowie Kościoła 

 
poziomach rzeczywistości, boskim świecie niedostępnym pięciu zmysłom (HANEGRAAFF 2016: 282). Tym sa-
mym za źródło gnostycznej wiedzy uznano objawienie, wewnętrzne oświecenie, które pochodzi nie z tego 
świata (VAN DEN BROEK 2013: 2-3). 

2  Pojęcie utopii definiowane będzie za Lymanem Towerem Sargentem. W książce Utopianism: A Short Introduc-
tion amerykański badacz zwraca uwagę, że w standardowym użyciu termin „utopia” jest wymiennie stosowa-
ny z kategorią eutopii i oznacza nieistniejące społeczeństwo, dość precyzyjnie opisane i zwykle ulokowane 
w konkretnym czasie i przestrzeni, które autor miał w założeniu przedstawić jako znacząco lepsze niż to, w ja-
kim żył współczesny mu odbiorca (SARGENT 2010: 6). Dystopia będzie natomiast rozumiana jako pewna stra-
tegia narracyjna w obrębie tekstu fikcjonalnego, opisana między innymi przez Rafaellę Baccolini. Włoska ba-
daczka przekonuje, że tekst dystopijny zbudowany jest wokół dialektyki narracji o panującej władzy w złym świe-
cie i kontr-narracji oporu (BACCOLINI 1995: 293). Dystopia zazwyczaj od razu rozpoczyna się w nowej rzeczywi-
stości, nie zaś, jak w utopii, kiedy to musimy wpierw przenieść się do odmiennego świata (BACCOLINI 1992: 
140). Z perspektywy głównego bohatera rekonstruujemy sposób urządzenia i wewnętrzną mechanikę funk-
cjonowania uniwersum dystopijnego. Mimo że protagonista nie zna innej rzeczywistości niż dystopijna, gdyż 
został w niej umiejscowiony od samego początku, to wraz z rozwojem kontr-narracji pogłębia się jego poczu-
cie wyobcowania (BACCOLINI & MOYLAN 2003: 5). Ukazanie bohatera, zyskującego świadomość o wewnętrznych 
sprzecznościach na jakich ufundowana została dystopia, stanowi element kluczowy dla rozwoju kontr-narra-
cji. Prowadzi ona do momentu kulminacyjnego, w którym protagonista może, ale nie musi odrzucić dystopijny 
porządek lub też spróbować dokonać jego zmiany (MOYLAN 2000: 148). 

3  W polskich badaniach autor rozdziału spotkał się z dwiema jedynie publikacjami, których autorzy wskazują na 
obecność pewnych związków strukturalnych między dystopiami a gnostycyzmem (MIKLAS-FRANKOWSKI 2014; 
JUSZCZYK 2014). Niemniej, możliwość łączenia obu zjawisk na podstawie analizy porównawczej jest oczywi-
ście uzależniona od sposobu rozumienia terminów „dystopia” i „gnostycyzm”. Drugie z powyższych pojęć jest 
jednak znacznie bardziej problematyczne dla badaczy. Od połowy lat dziewięćdziesiątych w studiach nad gno-
stycyzmem trwa burzliwa dyskusja, czy kategoria „gnostycyzm” nie powinna zostać całkowicie zarzucona, do 
której jednak ani Juszczyk, ani Miklas-Frankowski nie odwołują się w swoich pracach. 
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występowali, tylko setianie określali siebie w ten sposób4. Dopiero odkrycie oryginalnych 
tekstów w Nag Hammadi w 19455 pozwoliło na rewizję dotychczasowych badań nad 
gnostycyzmem. Za przełomowy moment w historii dyscypliny należy uznać publikacje 
Michaela A. Williamsa (1996) i Karen L. King (2003), którzy zanegowali użyteczność 
takich kategorii jak „gnostycyzm” czy „gnostycki”. Według obojga badaczy pojęcia te 
desygnują zbyt wiele często niemalże sprzecznych idei, jakie znaleźć można w odkrytych 
tekstach. Ponadto pojęcie „gnostycyzm” obarczone jest negatywnymi konotacjami, 
których rodowód sięga prac wczesnochrześcijańskich herezjologów. Mimo że krytycz-
ne analizy Williamsa i King odbiły się szerokim echem w środowisku badaczy, do dzi-
siaj nie zaprzestano używania kategorii gnostycyzmu. Powodem tego stanu rzeczy jest 
fakt, że nie znaleziono lepszego terminu, który mógłby posłużyć na opisanie licznych 
ruchów religijnych, bujnie rozwijających się przede wszystkim w II i III w. n. e. na ob-
szarze Bliskiego Wschodu i Imperium Rzymskiego. Współcześnie badacze każdorazowo 
starają się dookreślać rozumienie tego pojęcia, zwracając uwagę na ograniczenia w jego 
używaniu6. W niniejszym rozdziale termin „gnostycyzm” używany będzie w jego neu-
tralnym znaczeniu, choć ze świadomością herezjologicznego dyskursu, z którego się wy-
wodzi, oraz potraktowany będzie jako kategoria interpretacyjna i heurystyczna (Marja-
nen 2008: 210). Posłuży ona do wyodrębnienia idei wspólnych wielu tekstom z korpusu 
Nag Hammadi. Zawężone rozumienie gnostycyzmu oparte zostanie na typologii za-

 
4  Opieram to założenie na spostrzeżeniu Bentleya Laytona, który przekonuje, że choć w samych tekstach zali-

czanych do setianizmu ich autorzy charakteryzują siebie na przykład jako przedstawicieli „rasy Seta”, to jego 
zdaniem można również przyjąć, iż mówili o sobie „gnostycy”. Opiera on swój argument na następującej ob-
serwacji: mitograficzne teksty setian poświęcone są przede wszystkim zagadnieniom eschatologicznym, ko-
smologicznym i objaśnieniu metafizycznych podstaw rzeczywistości. Zdaniem amerykańskiego badacza nie 
ma w nich miejsca na odwołania do sporów prowadzonych między chrześcijanami w II i III wieku, stąd w na-
turalny sposób samookreślenie się setian jako „gnostyków” nie pada (LAYTON 1995: 31). 

5  Odkryte teksty zostały odpowiednio oznaczone przez badaczy. Wszystkim manuskryptom przypisano skrót 
„NHC”, którego rozwinięcie brzmi „Nag Hammadi Codex”. Teksty zostały podzielone na kodeksy i każdemu 
z nich nadano odpowiedni numer zapisywany w systemie rzymskim. Konkretny tekst, znajdujący się w danym 
kodeksie, desygnowany jest przez cyfrę arabską, następującej po rzymskiej. Przykładowo do Ewangelii prawdy 
odnosi się następujący skrót NHC I, 3. 

6  Omówienie współczesnych propozycji rozumienia pojęcia gnostycyzmu, jakie powstały po publikacjach Wil-
liamsa i King, można odnaleźć na przykład w artykule Matthew Dillona Gnosticism Theorized: Major Thrends 
and Approaches to the Study of Gnosticism (2016) czy w pracy Davida Brakkego, The Gnostics: Myth, Ritual, 
and Diversity in Early Christianity (Brakke 2010: 23-28). 
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proponowanej przez holenderskiego badacza, Roelofa van den Broeka, który mając świado-
mość problemów, jakie wiążą się z używaniem terminu „gnostycyzm”, sformułował pojęcie 
„radykalnej/mitologicznej” formy starożytnej gnozy. Charakteryzują ją mity, w których: 

(1) Czynione jest rozróżnienie między najwyższym, nieznanym Bogiem i niedoskonałym albo wy-
raźnie złym bogiem-kreatorem, który często jest utożsamiany z Bogiem Biblii; (2) jest to często 
połączone z obszernym opisem boskiego świata (Pleromy), z którego pochodzi najważniejszy 
rdzeń natury ludzkiej, oraz katastroficznego „upadku” boskiej istoty (Sofii, „Mądrości”) w tym 
wyższym świecie; (3) w wyniku tego, ludzkość została uwięziona w ziemskim stanie zapomnienia 
i śmierci, z której jest wyzwalana przez objawienie gnozy dzięki jednemu lub większej liczbie nie-
biańskich posłańców; (4) zbawienie jest często aktualizowane i świętowane za pośrednictwem ry-
tuałów wykonywanych w społecznościach gnostyckich (van den Broek 2013:10)7. 

W dalszej części rozdziału pojawią się odwołania przede wszystkim do najbardziej 
znanych motywów i idei przez lata wiązanych z gnostycyzmem, które obejmuje defi-
nicja sformułowana przez van den Broeka. Tym samym już na podstawie krótkiego 
omówienia historii badań nad gnostycyzmem wyraźnie widać, że należy zachować wy-
jątkową ostrożność metodologiczną, poszukując w mitach gnostyckich antycypacji 
pewnego typu myślenia filozoficznego, ukierunkowanego na powoływanie do życia 
światów radykalnie odmiennych od tych, w jakich żyją ich twórcy, a które można za 
Lymanem Towerem Sargentem określić mianem utopianizmu (Sargent 2010: 5). 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie, że w kilku filmach hollywoodz-
kich z przełomu XX i XXI wieku doszło do niezwykle interesującej fuzji między skład-
nikami charakterystycznymi dla dystopii i podstawowymi motywami myśli gnostyc-
kiej. Filmy te będą traktowane jako wzorcowe przykłady „gnostyckich dystopii”, czyli 
takich tekstów, w których zarówno narracja, jak i konstrukcja świata przedstawionego 
opierają się z jednej strony na głównych wyznacznikach dystopii scharakteryzowanych 

 
7  Przekład własny za: „(1) a distinction is made between the highest, unknown God and the imperfect or plainly 

evil creator-god, who is often identified with the God of the Bible; (2) this is often connected with an extensive 
description of the divine world (Pleroma), from which the essential core of human beings derives, and of a 
disastrous ‘fall’ of a divine being (Sophia, ‘Wisdom’) in this upper world; (3) as a result, humankind has become 
trapped in the earthly condition of oblivion and death, from which it is saved by the revelation of gnosis by 
one or more heavenly messengers; (4) salvation is often actualized and celebrated in rituals that are per-
formed within the gnostic community”. Zaletą typologii van den Broeka jest fakt, że pozwala na analizę mniej 
radykalnych ekspresji gnozy, które znaleźć można w tekstach z Nag Hammadi, jak na przykład Ewangelię 
Tomasza (NHC II, 2). 
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przez Baccolini, zaś z drugiej na tak zwanym „micie gnostyckim” o upadku Sofii. Przyk-
ładami najlepiej realizującymi założenia gnostyckich dystopii w kinie hollywoodzkim 
są między innymi Mroczne miasto (Proyas 1998), Truman Show (Weir 1998), Mia-
steczko Pleasantville (Ross 1998), Equilibrium (Wimmer 2002) oraz trylogia Matrix 
(Wachowscy 1999-2003)8, a szczególnie jej pierwsza część. Kontekst historyczno-fil-
mowy i problemy społeczno-polityczne, do jakich odnoszą się te utwory będą miały 
mniejsze znaczenie dla przyjętej perspektywy badawczej. Wspólny dla rozmaitych szkół 
gnostyckich schemat mitu – który opowiada o upadku „boskiej iskry” w zły świat ma-
terii, a następnie jej wyzwoleniu i powrocie do pierwotnej jedności9 – ujęty zostanie 
jako metanarracja dla analizowanych filmów dystopijnych. W ten sposób możliwe bę-
dzie wyodrębnienie strukturalnych podobieństw między architekturą świata opisywa-
nego przez gnostyków i dystopiami. Jednocześnie założenie o metanarracyjności gno-
styckiego mitu pozwoli na wykazanie, że wiele z rozwiązań konstrukcyjnych dystopii 
może mieć swoje źródło w omawianych ruchach gnostyckich późnego antyku. Wy-
wód zostanie uzupełniony ogólnymi komentarzami dotyczącymi zbieżności niektó-
rych elementów charakterystycznych dla gnostycyzmu oraz dystopii. Rozdział ten po-
święcony będzie przede wszystkim analizie Mrocznego miasta, uzupełnionej jednak spo-
radycznymi odwołaniami do pozostałych filmów, które także można uznać za przykłady 
gnostyckich dystopii. W zakończeniu znajdują się tabele ukazujące zbieżności między 
podstawowymi ideami gnostyckimi a cechami konstrukcyjnymi dystopii10. 

Dystopijny świat Demiurga 

W literaturze gnostyckiej często występuje opozycja między Pleromą, czyli miejscem 
bytowania Boga, a światem materialnym. Jako powód powstania tego ostatniego naj-
częściej podaje się błąd poznawczy ze strony najniższego z eonów – hipostaz Najwyż-
szego – określanego najczęściej jako Sofia, boska Mądrość. W wyniku jej „upadku” do-
szło do zakłócenia harmonii w Pleromie, skutkiem czego było powstanie monstrum, 

 
8  Kiedy twórcy Matriksa przystępowali do pracy nad trylogią, byli wówczas jeszcze braćmi – Larry zmienił płeć 

w 2012 roku i przyjął imię Lana, zaś Andy (obecnie Lilly) poinformował o swojej przemianie w 2016 roku. 
9  Wielu badaczy przyjmuje, że wzorcowe przykłady owego mitu można znaleźć między innymi w Apokryfie Jana 

(NHC II, 1; III, 1; IV, 1; I BG 2) czy w Świętej Księdze Wielkiego Niewidzialnego Ducha (NHC III, 2 I IV, 2). 
10  Omówienie podstawowych cech dystopii, rozumianej przede wszystkim w kontekście dialektyki narracji i kontr-

narracji, można przeczytać w książce Toma Moylana Scraps of the Untainted Sky (2000: 147-55). 

 



258 Fryderyk Kwiatkowski 
 

określanego jako „Demiurg”11. Został on wygnany poza granice Pleromy, gdzie do życia 
powołał świat materii, a siebie uczynił jego władcą. Gnostyckie mity znacząco różnią 
się między sobą w sposobie wyjaśniania, w jaki sposób cząstki pozaświatowego Boga, 
boskie iskry, znalazły się w człowieku uwięzionym w uniwersum Demiurga. Dla więk-
szości starożytnych gnostyków rzeczywistość stworzona przez kosmokratora stano-
wiła miejsce cierpienia i śmierci12. Jego powstanie wyniknęło z błędu – inaczej niż w or-
todoksyjnym chrześcijaństwie, gdzie zło stanowiło pokłosie grzechu. W myśli gnostyc-
kiej Demiurg próbuje przeszkodzić człowiekowi w wyzwoleniu się ze swojego świata. 
Według gnostyków zbawienie polega na powrocie boskich iskier do pierwotnej jedno-
ści, czyli do Ojca, natomiast ich uwięzienie jest Demiurgowi koniecznie potrzebne do 
zachowania istnienia. Gdyby bowiem wszystkie cząstki bóstwa uciekły z rzeczywisto-
ści materii, to przestałaby ona istnieć, a wraz z nią jej stwórca13. 

W filmie Alexa Proyasa tytułowe mroczne miasto może być rozumiane jako od-
powiednik uniwersum Demiurga. Jest to sztucznie stworzony świat przez istoty zwane 
Obcymi (Strangers), które zamknęły w nim ludzi. Granice miasta wyznacza wielki mur 
oddzielający go od przestrzeni kosmicznej. Celem Obcych jest odkrycie natury ludzkiej 
duszy, ponieważ wierzą, że ma ona witalną moc, która pozwoli im na przedłużenie życia. 

 
11  Należy zaznaczyć, że pojęcie Demiurga w tekstach z Nag Hammadi nie ma negatywnych konotacji (THOMASSEN 

1993: 226-27) i pojawia się jedynie kilkukrotnie, mianowicie w dwóch utworach walentyniańskich: Traktacie 
Trójdzielnym (NHC I, 5) i Traktacie Walentyniańskim (NHC XI, 2) oraz niegnostyckich: Nauka Sylwana (NHC VII, 
4) i Asklepios (NHC VI, 8). Terminem „Demiurg” w odniesieniu do demonicznego, złośliwego kreatora świata 
przedstawionego przede wszystkim w tekstach setiańskich posługiwali się herezjologowie, neoplatonicy i ba-
dacze, opierając się na dostępnych im podaniach do czasu odkrycia papirusów w Nag Hammadi. Niemniej, 
we współczesnych studiach nad gnostycyzmem akademicy nadal używają terminu „Demiurg” zwykle na ozna-
czenie złego stwórcy występującego w mitologicznych tekstach z Nag Hammadi. 

12  Nie we wszystkich tekstach z Nag Hammadi Demiurg figuruje jako postać negatywna. W niektórych pismach 
można znaleźć informację, że początkowo był on istotą dobrą, jednak dopiero z czasem przeciwstawił się 
Bogu. Z kolei według walentynian Demiurg zajmuje miejsce pośrednie między Achamoth (Sofią) a diabłem 
i na końcu świata uzyska zbawienie. Krótki katalog rozmaitych funkcji spełnianych przez tak zwanego De-
miurga w myśli gnostyckiej można odnaleźć w książce Michaela A. Williamsa Rethinking „Gnosticism”: An Ar-
gument for Dismantling a Dubious Category (WILLIAMS 1996: 98-100). 

13  Przedstawione w rozdziale streszczenie mitu o Sofii jest bardzo ogólne, a poszczególne jego elementy, które 
wyrażone zostały w tekstach z Nag Hammadi, zostały dobrane w taki sposób, aby pozostawały w zgodzie z ob-
raną na potrzeby rozdziału strategią interpretacyjną przykładów filmowych. Dlatego należy pamiętać, że w pew-
nych tekstach gnostyckich odnaleźć można znaczące różnice w stosunku do przedstawionej w rozdziale wy-
kładni mitu o Sofii. Na przykład w utworach walentyniańskich przyjmowany jest podział na Sofię wyższą i niż-
szą. Niemniej, podstawową strukturę mitu o Sofii tutaj przytoczoną można zaaplikować do tekstów gnostyc-
kich, w których ów mit został w wyrażony w wielu wariacjach. 

 



Czym są gnostyckie dystopie? 259 
 

Starają się więc zrealizować swoje zamierzenia, używając w tym celu telepatycznych zdol-
ności. Każdej doby kosmici przearanżowują architekturę miasta oraz obdarzają uwię-
zionych ludzi inną tożsamością, wszczepiając im nowy zestaw wspomnień. W ten spo-
sób utrzymują ich w niewiedzy o naturze otaczającego ich świata. Tym samym czas 
w filmie Proyasa nabiera waloru ahistorycznego i wysoce symbolicznego, tak jak ma to 
miejsce w wielu dystopiach (Juszczyk 2014: 151). Taka organizacja czasu wskazuje na 
kontekst mitu, będącego podstawowym medium, za pomocą którego gnostycy przeka-
zywali swoje idee. Czas przedstawiany w dystopiach nabiera waloru mitycznego, po-
nieważ ma on cykliczny charakter. W niektórych tekstach gnostyckich, na przykład 
w Apokryfie Jana, wyrażona została idea o reinkarnacji dusz, które nie uzyskały gnozy 
we wcześniejszym wcieleniu. Tym samym dostrzec można istotny punkt wspólny mię-
dzy cyklicznością czasu w dystopiach i wczesnej myśli gnostyckiej14.  

Analiza przestrzeni w dystopiach i uniwersum rządzonym przez gnostyckiego De-
miurga pozwala wskazać na istotne podobieństwa między nimi. W klasycznych utwo-
rach dystopijnych, jak na przykład w My (1924) Jewgienija Zamiatina lub Roku 1984 
(1949) George’a Orwella, na całość rzeczywistości składają się państwo i jego władcy, 
oceniani przez czytelnika jako jednoznacznie źli. Podobny motyw leży u podstaw my-
śli gnostyckiej. Niektórzy z jej głosicieli uważali, że za moralne zło w świecie odpowie-
dzialni są jego twórcy i dlatego należy się z niego wydostać15. Oczywiście niezbędne jest 
tutaj wskazanie różnicy między rozumieniem przestrzeni przez gnostyków i jej znacze-
niem w dystopiach. Wedle niektórych gnostyków świat materialny, choć sprawia wra-
żenie wszechobejmującego, jest tak naprawdę złudzeniem, iluzją, zaś prawdziwa rzeczy-
wistość mieści się w pozaświatowej Pleromie. Tym samym między uniwersum De-
miurga i miejscem zamieszkiwanym przez Boga tkwi istotna metafizyczna różnica, którą 
gnostyk odkrywa dzięki przyjęciu doktryny opartej na objawieniu. Generalnie w dys-
topiach protagonista nie ma już pewności, czy jego negatywna opinia o świecie jest słusz-
na, ponieważ przekonanie to czerpie najczęściej albo na skutek indywidualnej oceny 
politycznego urządzenia społeczeństwa, w jakim żyje, albo też dzięki spotkaniu z inno-
ścią – na przykład z ruchem oporu lub świadectwami pamięci o przeddystopijnym po-
rządku. 

 
14  Niemniej jednak reinkarnacja w Apokryfie Jana nie odbywa się w nieskończoność. Cykl kolejnych powrotów 

może zostać przerwany dzięki „wybranym duszom”, które przekazują zbawczą gnozę ludziom jej pozbawionym. 
15  Teza, wedle której kosmos również był uważany przez gnostyków jako zły, nie znajduje swojego odzwiercie-

dlenia nawet w najbardziej radykalnych tekstach setiańskich, na co wskazuje Williams (2013: 33). 
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Z kolei w gnostyckich dystopiach nie ma reprezentacji Pleromy, dlatego podział na 
rzeczywistość dobrą i złą również można sprowadzić do oceny protagonisty. Niemniej, 
gnostycyzm mógł wpłynąć na dyskurs dystopijny, rozumiany w perspektywie pojęcio-
wej zaproponowanej przez Baccolini, ponieważ kontr-narracja prowadzi do zakreślenia 
granicy między dobrym światem („nie-miejscem”) i złym. Ta opozycja może wyrastać 
z przeciwstawienia Pleromy – jako utopijnego miejsca szczęśliwości, do jakiego gnostyk 
pragnie powrócić – i uniwersum Demiurga. Na zaproponowaną tu interpretację wska-
zuje również fakt, iż w utopiach występuje przekonanie o istnieniu języka prawdziwego, 
idealnego, pierwszego (Juszczyk 2014: 166). Taki język może odnosić się do świata do-
skonałego, pierwotnego, jakim dla gnostyków byłaby Pleroma.  

Podział na świat dobry i zły uległ natomiast przeobrażeniu w tych dystopiach, 
w których kryje się impuls utopijny, jak w Kindred (1979) Octavii Butler czy Opowieści 
podręcznej (1986) Margaret Atwood. Tak rozumiane dystopie Rafaella Baccolini i Tom 
Moylan określają mianem „krytycznych” (Moylan 2003: 7), gdyż wyrażone jest w nich 
pragnienie zmiany opresyjnego porządku. Interesujące, że dystopiom krytycznym bli-
żej jest do światopoglądu gnostyckiego niż klasycznym utopiom czy dystopiom, pier-
wotnym z perspektywy historycznoliterackiej w stosunku do gnostycyzmu. Dla boha-
terów dystopii, jak na przykład Johna Dzikusa w Nowym wspaniałym świecie (1932) Al-
dousa Huxleya czy Winstona Smitha w Roku 1984, nie ma możliwości ucieczki. Z kolei 
w dystopiach krytycznych, posiadających wyraźnie zaznaczony program pozytywny 
bohater, jeśli nawet nie dąży do destrukcji starego ładu i wprowadzenia w jego miejsce 
nowego, to przynajmniej nosi w sobie nadzieję, aby znaleźć się w innym świecie. Budzi 
to skojarzenia z sytuacją, w jakiej znajduje się gnostyk, który pragnie wyzwolić się ze 
świata materii i trafić do miejsca wolnego od cierpienia i śmierci – Pleromy. W związku 
z tym metafizyczna organizacja rzeczywistości w myśli gnostyckiej mogła stanowić za-
powiedź podziału na utopię i dystopię, a przynajmniej na utopię i świat niedoskonały 
lub wadliwy. Na podobieństwo między uniwersum Demiurga a państwem w dystopii 
wskazuje również fakt, że oba twory stanowią owoc błędu. W gnostycyzmie jest on 
tłumaczony przez pierwotny „upadek” lub „winę” wyjaśnianą poprzez mit. Dystopia 
natomiast to utopia nieudana albo też utopia zarezerwowana tylko dla pewnej grupy 
społecznej (Gordin, Tilley & Prakash 2010: 1), którą w gnostycyzmie reprezento-
waliby Demiurg i jego słudzy. 

 Można stwierdzić, że w gnostyckich dystopiach pewne cechy charakteryzujące 
władcę nieprzyjaznego świata i gnostyckiego Demiurga uległy zespoleniu. Autokratą 
w Mrocznym mieście jest Pan Księga (Mr. Book), który posiada największą moc spośród 
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Obcych i wydaje im polecenia. To z nim w finale filmu główny bohater, John Mur-
doch, toczy pojedynek o przyszły kształt sztucznie wykreowanego mikroświata. W in-
nych filmach przynależących do gnostyckich dystopii również odnaleźć można odpo-
wiedniki Demiurga – na przykład w Equilibrium byłby to wicekanclerz DuPont (Fa-
ther), a w Truman Show – Christof (Kwiatkowski 2015: 28; Verarde 2000: 42). 

W uniwersum rządzonym przez Demiurga władzę wykonawczą sprawują jego słu-
dzy, zwani archontami, których można uznać za manifestacje kosmokratora. Ich głów-
nym zadaniem jest utrzymywanie ludzi w niewiedzy o iluzorycznym charakterze rze-
czywistości, w jakiej się znajdują. Jeśli natomiast człowiek rozpozna, że przebywał w fał-
szywym świecie, to archonci przeszkadzają mu w ucieczce. W filmie Proyasa ich rolę peł-
nią wszyscy kosmici. Uniemożliwiają uwięzionym ludziom rozpoznanie globalnego spi-
sku, w jaki zostali uwikłani, poprzez codzienne wymazywanie im wspomnień. Odpo-
wiednikami archontów mogą być także w dystopiach służby mundurowe, na przykład 
urzędnicy odpowiedzialni za fałszowanie historii w Roku 1984, strażacy w 451 stopni Fah-
renheita (1953) Roya Bradbury’ego, policja w THX 1138 (Lucas 1971), czy programiści 
sztucznej inteligencji w serialu Westworld (Wickham 2016). Między sługami De-
miurga a wyżej wspomnianym podzbiorem władzy wykonawczej istnieje fundamen-
talne podobieństwo, ponieważ celem obu grup jest zachowanie panującego porządku. 

Najstraszliwsza broń to samowiedza i pamięć 

W światach dystopijnych rządzący kształtują świadomość obywateli i zapełniają ich czas 
w taki sposób, by nie zrodził się w nich sceptycyzm wobec ustanowionego porządku, 
który mógłby prowadzić do rozwoju kreatywności i indywidualizmu (Ferris 2008: 12). 

Na opisanie stanu niewiedzy człowieka o posiadaniu boskiej iskry gnostycy używali 
między innymi metafory snu. „Uśpienie”, „odrętwienie” czy „zapomnienie” to określe-
nia, którymi gnostycy posługiwali się, by wskazać na uwięzienie jednostki i jej bezsil-
ność wobec potęgi kreatora kosmosu. W Mrocznym mieście motyw usypiania miesz-
kańców i wymazywania ich wspomnień przez Obcych wzbudza silne skojarzenia z my-
ślą gnostycką. Tak jak człowiek opisywany przez gnostyków nie może przypomnieć 
sobie o swym boskim pochodzeniu z powodu działań sił Demiurga, tak też praktyki 
Obcych w filmie Proyasa uniemożliwiają ludziom identyfikację miejsca, jakie zajmują 
oni w sztucznie wykreowanym świecie. 

W dystopiach kontrola pamięci za sprawą specjalnie przygotowanych do tego służb 
także odgrywa podstawową rolę w utrzymywaniu istniejącego porządku. Odbywa się 
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to za pośrednictwem języka stanowiącego narzędzie tworzenia i przechowywania wie-
dzy16. Niemniej to często pamięć o przeszłości innej, przeddystopijnej, staje się impul-
sem do przemiany wewnętrznej protagonisty i źródłem jego buntu przeciwko syste-
mowi, jak na przykład w filmie Dawca pamięci (2014) w reżyserii Philipa Noyce’a, na-
kręconym na podstawie pierwszego tomu trylogii Lois Lowry (1993). Środki, których 
używa Demiurg i władcy światów dystopijnych w celu sprawowania kontroli nad pa-
mięcią ludzi są różne. Jednak w obu wypadkach akcent zostaje położony na ten sam 
element. W gnostycyzmie pamięć o niebiańskim pochodzeniu ludzkości, zaś w tekstach 
dystopijnych wspomnienia o lepszym świecie stanowią podstawę inicjującą motywację 
człowieka do zmiany nastawienia wobec otaczającej go rzeczywistości. Zarówno w dys-
topiach, jak i w gnostycyzmie doświadczenie pamięci może pogłębiać poczucie wyob-
cowania jednostki ze świata, w jakim żyje. Gnostyk przypomina sobie o miejscu, z któ-
rego pochodzi, dzięki samopoznaniu. Pozwala mu to odkryć metafizyczną strukturę rze-
czywistości – podział na świat Demiurga i Pleromę. Nie jest to jednak zwyczajne samo-
poznanie, gdyż nie ma ono nic wspólnego z życiem psychicznym. Gnostycy opisywali ów 
proces za pomocą pojęcia gnosis, które w języku greckim oznacza „poznanie”, „wiedzę”, 
przy czym nie ma ona charakteru naukowego, racjonalnego (episteme), lecz opiera się 
na intuicji, ponieważ gnosis tłumaczone jest również jako „wgląd”. Gnostyczna wiedza 
ma indywidualny charakter, a zatem nie można jej przekazać za pomocą dyskursyw-
nego języka pojęć. Treść tego wewnętrznego doświadczenia ma wiele wspólnego z wie-
dzą mistyczną, jednak w przeciwieństwie do mistyka, gnostyk dostrzega intelektualną 
problematyczność swojego przeżycia i nie obawia się odrzucenia tradycyjnych poglą-
dów na temat Boga, jeśli wchodzą one w konflikt z treścią objawienia, które otrzymał 
(Hanegraaff 1992: 20). Z kolei mistyk poprzestaje na swych emocjach i intuicji, nie 
odczuwając potrzeby intelektualnego opracowania niezwykłego doświadczenia, które 
stało się jego udziałem, lecz z wdzięcznością je przyjmuje (Hanegraaff 1992: 20). 

Zdobywając gnosis, człowiek uzyskuje wiedzę na temat natury ludzkiej, własnego 
przeznaczenia i ostatecznie poznaje samego Boga. Dlatego ten typ wiedzy miał dla sta-

 
16  Przywołując myśl Jacquesa Derridy (1988), można pokusić się o porównanie gnostyckiego Demiurga do logosu 

ucieleśnionego w postaci autokraty dystopijnego świata, ponieważ obaj sprawują, aczkolwiek nie całkowitą, kon-
trolę nad dyskursem. Szczegółową analizę związków między władcą utopii i dystopii w perspektywie idei „władcy 
logosu” dokonuje Krzysztof M. Maj w artykule Eutopie i dystopie: typologia narracji utopijnych z perspektywy filo-
zoficznoliterackiej (MAJ 2014:163-68). 
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rożytnych gnostyków wymiar religijny. Ich zdaniem gnosis ufundowana jest na obja-
wieniu i tylko nieliczni mogą ją uzyskać, w związku z czym gnostyckie religie miały ezo-
teryczny charakter (Rudolph 2011: 62-63; van den Broek 2013: 3). Indywidualny 
charakter gnostycznego przeżycia splata się z przyjęciem przez człowieka doktryny re-
ligijnej. Tę przekazuje mu Wybawiciel17, którego głównym zadaniem jest pouczenie 
człowieka o powstaniu świata, narodzinach zła, boskich iskrach i Demiurgu. Tym sa-
mym gnostyczne samopoznanie opiera się na objawieniu nie z tego świata, a do jego 
treści mają dostęp tylko nieliczni. Gnostyckie religie ufundowane są na wiedzy, a nie 
wierze, choć rozumianej w specyficzny sposób. 

W gnostyckich dystopiach zdobywana przez bohatera wiedza, która pozwala mu 
na krytyczną ocenę rzeczywistości, może być rozpatrywana właśnie w kategoriach gno-
stycznego samopoznania. W Mrocznym mieście, kiedy Obcy w jednym z kolejnych cykli 
przeprowadzają procedurę przeszczepiania ludziom wspomnień, John Murdoch nie-
spodziewanie budzi się, uniknąwszy całkowitej erozji tożsamości. W dalszej części fil-
mu bohater przypomina sobie wydarzenie z dzieciństwa, które miało miejsce w świetle 
dnia18. Pamięć o przeszłości staje się dla Johna impulsem do poszukiwania podstaw, na 
jakich oparty został otaczający go świat, ponieważ miasto od zawsze pogrążone było 
w ciemnościach. Wspomnienie głównego bohatera, które w gnostyckiej interpretacji 
odwołuje się do idei boskiej iskry, stanowi warunek jego wyzwolenia. Tym samym wy-
darzenie z dzieciństwa, jakie odcisnęło ślad na tożsamości Johna, reprezentuje gnostycz-
ne samopoznanie. W jego wyniku bohater rozpoczyna drogę do wyzwolenia i w efek-
cie dowiaduje się, że to, co uważał wcześniej za rzeczywistość, jest iluzją. Trzeba jednak 
zaznaczyć, iż w gnostyckich dystopiach zdobywana przez protagonistę gnosis nie zaw-
sze jest przedstawiona jako pamięć o przeszłości, tak jak w Mrocznym mieście. Na przy-
kład w Truman Show to Sylvia przekazuje głównemu bohaterowi wiedzę o otaczającej 
go rzeczywistości, którą następnie weryfikuje na drodze obserwacji błędów popełnia-
nych przez członków ekipy telewizyjnej, nagrywającej jego życie. 

 
17  Gnostycy utożsamiali Wybawiciela z różnymi postaciami – na przykład w gnozie walentyniańskiej był nim 

Jezus Chrystus, a w setianizmie – Set. 
18  Trzeba jednak dodać, że reminiscencja bohatera z jego z wczesnych lat życia nie jest autentyczna. Owo wspo-

mnienie zostało mu wszczepione przez dra Daniela P. Schrebera, który chciał w ten sposób sprowokować Johna 
do poszukiwania prawdy o mrocznym mieście i obalenia rządów Obcych. W filmie Proyasa pamięć Johna o wy-
darzeniu z dzieciństwa może być rozpatrywana w kategoriach objawienia, ponieważ nie wywodzi się z jego 
wewnętrznego świata mentalnego, lecz pochodzi z zewnętrznego źródła. 
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Sytuacja egzystencjalna gnostyka jest podobna do tej, jaka charakteryzuje doświad-
czenie bohatera tekstu dystopijnego. Ten drugi odczuwa z czasem coraz wyraźniejsze 
wyobcowanie w stosunku do wrogiego mu świata, między innymi na skutek odkry-
wania swojej indywidualności (Felton 2009: 13; Hellerung 2005: 35) i rosnącej nie-
zgody wobec powszechnej unifikacji. Tym samym protagonista dystopii stopniowo 
zaczyna kwestionować podstawy, na jakich został oparty system społeczny. Z kolei 
gnostyk, posiadając zbawczą wiedzę, także może czuć się wyalienowany zarówno wo-
bec rzeczywistości materialnej, jak i innych ludzi, którzy nie postrzegają jej tak jak on. 
W gnostyckich dystopiach zdobyta przez protagonistę gnosis jest jednoznaczna z roz-
poznaniem, że świat jest efektem prekosmicznego błędu. W tych utworach reprezen-
tacja gnostycznego samopoznania pełni również funkcję podobną do „innego miejsca” 
w dystopiach – przestrzeniach znajdujących się poza kontrolą państwa – jak choćby re-
zerwat Indian w Nowym wspaniałym świecie.  

W filmowych przykładach gnostyckich dystopii negatywne nacechowanie rzeczy-
wistości przez bohatera wynika z faktu, że miejsce, w jakim on przebywa uznaje za ilu-
zoryczne. Pozorność świata należy tutaj rozumieć dwojako. Z jednej strony odnosi się 
ona do nieświadomości bohatera o metafizycznych podstawach, na jakich widzialna 
rzeczywistość została oparta. John w Mrocznym mieście, Neo w Matriksie czy postaci 
w serialu Miasteczko Pleasantville dopiero z czasem uzyskują wiedzę o tym, że zostały 
zamknięte w sztucznym świecie kontrolowanym z zewnątrz. Z drugiej zaś, złudność 
rzeczywistości w gnostyckich dystopiach jest powiązana z ograniczoną pulą wyborów, 
na jakie bohater może się zdecydować w definiowaniu swojej tożsamości. Filmy stano-
wiące przykłady gnostyckich dystopii sugerują, że protagonista, nie mając pełnej wie-
dzy o sztucznej rzeczywistości, nie może żyć autentycznie. Światy te bowiem krępują 
jego wolność i zdolność do pełnego samostanowienia. 

Samopoznanie gnostyka spełnia tę samą funkcję, co odkrycie własnej odrębności 
i niepowtarzalności bohatera w dystopii. Wskutek wewnętrznego doświadczenia obaj 
nie akceptują sposobu urządzenia świata, w jakim przebywają. Indywidualne przeżycie 
gnostyka i bohatera dystopii uderza w system, przeciwko któremu się sprzeciwiają. Za-
równo elita rządząca w dystopii, jak i Demiurg w gnostycyzmie muszą sprawować wła-
dzę nad ludźmi, aby zachować stworzoną przez siebie rzeczywistość. Jeśli w dystopij-
nym systemie odpowiednie służby nie tępiłyby wszelkich przejawów odbiegania od 
wyznaczonej normy, a Demiurg nie przykułby uwagi człowieka do materii, wtedy ich 
światy uległyby anihilacji. 
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Pomocnik a Wybawiciel 

Kolejnym elementem wspólnym między dystopiami a myślą gnostycką jest postać na-
uczyciela/pomocnika i Wybawiciela. Według starożytnych gnostyków, aby doszło do 
zbawienia, niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Bóg nie wchodzi w żadne relacje przyczy-
nowe ze światem, ale wysyła na Ziemię Wybawiciela, który – podobnie jak Sofia – 
stanowi jedną z jego manifestacji. Zadaniem boskiego posłańca jest przekazanie czło-
wiekowi zbawczej wiedzy oraz ujawnienie przed nim historii powstania złego świata. 
W Mrocznym mieście figurę Wybawiciela reprezentuje dr Daniel P. Schreber. Kiedy 
wraz z Johnem i inspektorem Frankiem Bumsteadem płyną na łódkach przez miejski 
kanał, naukowiec opowiada im, jakie są cele Obcych i jak stworzyli otaczający ich świat. 
Powyższą scenę można rozumieć jako moment, w którym Wybawiciel przekazuje czło-
wiekowi wiedzę o historii powstania rzeczywistości Demiurga, a konkretnie mit o upad-
ku Sofii i jego konsekwencjach. 

W dystopiach protagonista nigdy nie ucieka o własnych siłach z wrogiego mu świa-
ta ani tym bardziej nie dokonuje samodzielnie obalenia systemu. O jego sukcesie decy-
duje pomoc drugiego człowieka (Ferris 2008: 19). W gnostyckich dystopiach splatają 
się obecne w utopiach cechy Wybawiciela i postaci pomocnika lub nauczyciela. Może 
je reprezentować zarówno mężczyzna, jak dr Schreber w Mrocznym mieście, ale rów-
nież kobieta, jak Sylvia w Truman Show, którą można rozpatrywać jako figurę gno-
styckiej Sofii (Gierat 2003: 315; Kwiatkowski 2015: 31). 

Wyzwolenie a zbawienie 

Według gnostyków, gdy człowiek, który zdobył zbawczą wiedzę za życia, umrze, musi 
następnie przebyć kolejne poziomy świata Demiurga, by przedostać się do Pleromy. 
Bram między nimi bronią jednak archonci. Jeśli gnostyk poznał odpowiednie zaklęcia 
lub zachował specjalne pieczęcie za swojego życia, może ich użyć, aby pokonać demo-
niczne moce na drodze do Pleromy. W gnostyckich dystopiach za odpowiednik po-
wyższego motywu można uznać walkę, jaką bohaterowie staczają z przedstawicielami 
rządów dystopii (archontami), jak na przykład John z Obcymi w Mrocznym mieście, 
Neo z agentami w Matriksie czy Truman z aktorami w Truman Show. 

Dalekim echem wyzwolenia bohatera w świecie dystopii może być zbawienie czło-
wieka w myśli gnostyckiej. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że w gnostyckich dys-
topiach motyw zbawienia nie występuje, a ponadto wyzwolenie z wrogiego świata nie 
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zawsze musi się wiązać z ucieczką do lepszej rzeczywistości, jak choćby w Matriksie. Ana-
lizowane filmy spełniają natomiast dwie podstawowe cechy krytycznych dystopii. Prócz 
otwartego zakończenia, w którym zasugerowana zostaje obietnica nowego, podystopij-
nego świata, ich twórcy korzystali z różnych konwencji i stylów, nadając im status tek-
stów hybrydycznych i wysoce samoświadomych (Baccolini & Moylan 2003: 7-8)19. 

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia galerię najbardziej podstawowych mo-
tywów charakteryzujących filmowe przykłady gnostyckich dystopii, prezentując, w jaki 
sposób wyznaczniki określające dystopie wiążą się z najbardziej popularnymi cechami 
gnostycyzmu, których odpowiedniki można znaleźć w przywołanych filmach. 

Dystopie Gnostycyzm 

Dystopia Świat Demiurga 

Władca dystopii Demiurg 

Władza wykonawcza Archonci 

Niszczenie przejawów pamięci o świecie przeddysto-

pijnym przez władców dystopii 

Przeszkadzanie człowiekowi w „przypomnieniu” o jego 

boskim pochodzeniu przez Demiurga i archontów 

„inne miejsce” – przestrzeń niekontrolowana  

przez władzę 

Jaźń człowieka – boska iskra, do której nie mają do-

stępu Demiurg i archonci 

Odkrycie przez bohatera swojej indywidualności, krea-

tywności, wyobraźni et cetera. 
Zdobycie samowiedzy przez gnostyka 

Bohater/gnostyk rozpoznaje, że otaczający go świat jest zły i/lub fałszywy 

Figura pomocnika Wybawiciel 

Ucieczka bohatera z dystopijnego świata lub podjęcie 

przez niego działań w celu jego zmiany 
Ucieczka człowieka ze świata Demiurga 

Walka protagonisty z systemem Walka boskiej iskry z archontami 

Wyzwolenie Zbawienie 

Tabela 1 Strukturalne podobieństwa między dystopiami i najbardziej charakterystycznymi ideami gnostycyzmu 
(źródło: opracowanie własne) 

 
19  Należy jednak zaznaczyć, że Moylan, bazując na artykule Petera Fittinga (2003), przyjmuje, że choć Mroczne 

miasto, Truman Show, Matrix i Miasteczko Pleasantville przedstawiają dystopijne światy, to tylko dwa ostatnie 
filmy można rozpatrywać jako krytyczne dystopie (FITTING 2003). Zdaniem Moylana zarówno Truman Show, jak 
i Mroczne miasto stanowią „przykłady zrezygnowanej, zamkniętej, antykrytycznej, pseudo-dystopijnej wrażli-
wości połączonej z anty-utopijną perswazją [examples of the resigned, closed, anticritical, pseudo-dystopian 
sensibility associated with the anti-utopian persuasion]” (MOYLAN 2000: 194). 
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Kolejne tabele ilustrują te elementy dystopii i gnostycyzmu, które w gnostyckich dys-
topiach można rozpatrywać jako paralelne. 
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Dystopia Seahaven       
 

Władca dys-
topii 

 Christof      
 

Władza wy-
konawcza 

  
Aktorzy 

miasteczka 
    

 

Odkrycie indy-
widualności 

   

Truman  
zauważa 
kulisy za 

windą 

   
 

Pomocnik     Sylvia   
 

Ucieczka 
     

✓ 
 

 

Chęć zmiany  

Walka z sys-
temem 

      
Ucieczka 

przed aktorami 
 

Wyzwolenie        
Przejście przez 

drzwi za sztucznym 
morzem 

Tabela 2 Zestawienie elementów wspólnych w Truman Show i pewnych idei w myśli gnostyckiej  
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Dystopia Matrix       
 

Władca   Źródło      
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Władza wyko-
nawcza 

  Agenci     
 

Odkrycie indy-
widualności 

   
Morfeusz opowiada 
o powstaniu Matrixa 

   
 

Pomocnik     Morfeusz   
 

Ucieczka  
     

✓ 
 

 

Chęć zmiany ✓ 

Walka z sys-
temem 

      Walka 
 

Wyzwolenie        
Pokonanie maszyn 

Tabela 3 Zestawienie elementów wspólnych w trylogii Matrix i pewnych idei w myśli gnostyckiej  
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Dystopia Libria       
 

Władca   
Wicekanclerz 
Dupont 

     
 

Władza wyko-
nawcza 

  Klerycy     
 

Odkrycie indy-
widualności 

   
Obudzenie emo-
cji u Prestona 

   
 

Pomocnik     
Mary O’Brien, 
Jurgen20 

  
 

Ucieczka 
     

 
 

 

Chęć zmiany ✓ 

Walka z sys-
temem 

      Walka 
 

Wyzwolenie        
Obalenie systemu 

Tabela 4 Zestawienie elementów wspólnych w Equilibrium i pewnych idei w myśli gnostyckiej  

 
20  W tym filmie brakuje wyraźnego odpowiednika gnostyckiego Wybawiciela, który przekazywałby protagoniście 

wiedzę o świecie. Mary O’ Brien i Jurgen pełnią tylko rolę pomocników. 
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Dystopia Świat 
serialu 

      
 

Władca   
Serwisant  

telewizorów 
     

 

Władza wyko-
nawcza 

  
Kodeks mo-
ralny lat 50. 
XX w. USA 

    
 

Odkrycie indy-
widualności 

   

Odkrycie przez bohate-
rów swej niepowtarzal-

ności (zasygnalizo-
wane pojawieniem się 

w świecie kolorów) 

   
 

Pomocnik     
David, 

Jennifer 
  

 

Ucieczka 
     

✓ 
 

 

Chęć zmiany ✓ 

Walka z sys-
temem 

      Walka21 
 

Wyzwolenie        

Zwycięstwo 
liberalizmu 
nad konser-
watyzmem 

Tabela 5 Zestawienie elementów wspólnych w Miasteczku Pleasantville i pewnych idei w myśli gnostyckiej 

Podsumowanie 

Jeżeli utopie i dystopie potraktować jako pozytywny i negatywny sposób realizacji mitu 
opowiadającego o głębokiej potrzebie człowieka, by znaleźć się w miejscu pierwotnej 
harmonii, z której niegdyś został wydalony, to gnostycyzm stanowić może jedno ze 
światopoglądowych źródeł myślenia utopijno-dystopijnego. W myśli gnostyckiej obec-
nych jest wiele rozwiązań strukturalnych, z których mogły wyewoluować motywy cha-
rakterystyczne dla utopii i dystopii. Pomimo że celem rozdziału było omówienie kate-

 
21  Nie jest to jednak walka bezpośrednia, jak w Matriksie czy Equilibrium, lecz przemiana wewnętrzna bohaterów 

zmierzająca do przeobrażenia dystopijnego świata od wewnątrz. 
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gorii gnostyckiej dystopii na przykładzie kilku wybranych filmów, to podjęto tu rów-
nież próbę wskazania fundamentalnych podobieństw między najbardziej wyrazistymi 
elementami charakteryzującymi mitologiczną formę myśli gnostyckiej w rozumieniu 
van den Broeka i niektórymi elementami wyróżniającymi światy przedstawiane dysto-
pii. Badanie związków między myślą gnostycką a utworami dystopijnymi domaga się 
jednak rzetelnego omówienia i stanowi szerokie pole dla dalszych analiz, przede wszyst-
kim dla komparatystów. Mogą one zaowocować wynikami interesującymi nie tylko 
historyków idei, ale także badaczy kultury współczesnej, w której dostrzec można roz-
maite przejawy wpływu starożytnego gnostycyzmu.  
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