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Małgorzata Andrzejak-Nowara
Bracia i siostry, czyli sceniczna wizja świata po katastrofie

Spektakl Bracia i siostry Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w reżyserii Mai Kle-
czewskiej, który zamierzam poddać refleksji, dotyczy obrazu świata po jakiejś bliżej nie-
określonej katastrofie. Tekst scenariusza autorstwa Łukasza Chotkowskiego oparty na wąt-
kach Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego oraz Trzech sióstr Antoniego Czechowa, 
staje się tylko pretekstem do ukazania postindustrialnego świata, w którym ludzie zaszyci 
w podziemnym bunkrze, pozbawieni nadziei i perspektyw zatracają się w stagnacji, lęku 
i rozpaczy. To świat, który przestał być harmonijnie poukładanym systemem. To świat bez 
zdobyczy najnowszej technologii, bez osiągnięć kultury, bez religii. Świat pozbawiony sta-
łego dostępu do powietrza, pożywienia, wody, benzyny i prądu. Życie rozbitków determi-
nuje codzienna walka, zdominowana koniecznością przetrwania. Koniec z zaspokajaniem 
potrzeb materialnych. Bohaterowie wegetują w świecie bez hierarchii wartości, stając się 
na powrót łowną zwierzyną, która zabija w imię interesów stada bądź swoich własnych. 
Wszystkie utrwalane od tysięcy lat więzi, prawa i zasady moralne nagle przestały mieć ja-
kiekolwiek znaczenie. Życie straciło sens. Akcja przedstawienia rozgrywa się w zamknię-
tej, klaustrofobicznej przestrzeni postindustrialnej, naznaczonej wszechobecnym chaosem 
i dezintegracją. Ten świat oznacza przestrogę. Przedstawienie Kleczewskiej i Chotkowskie-
go ukazuje graniczne relacje międzyludzkie, w momencie całkowitej samotności, strachu, 
niepewności i poczuciu odrzucenia. Każdy z bohaterów naznaczony jest własną traumą 
i cierpieniem, każdy poszukuje bliskości i miłości drugiego człowieka. Osiągnięcie szczę-
ścia jest jednak niemożliwe z powodu nieumiejętności okazywania sobie uczuć, egoizmu 
i braku komunikacji. Propozycja referatu obejmuje badanie problemu z dwóch perspektyw: 
literaturoznawczej oraz teatrologicznej. Wystąpienie zamierzam wzbogacić prezentacją 
wybranych scen z przedstawienia Braci i sióstr z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.



6

Anna Batko
Nowe wspaniałe utopie. Krajobrazy postapokaliptyczne w sztuce współczesnej

Referat będzie próbą ujęcia postapokalipsy jako niezwykle nośnej strategii obrazowania 
w sztuce współczesnej. Wychodząc od sztuki powojennej, akcentującej wojnę jako absolut-
ną granicę i cezurę, apokaliptyczny koniec, który w mniemaniu Theodora Adorno zwia-
stował koniec sztuki w ogóle, przez współczesne próby absolutyzowania doświadczeń hi-
storycznych takich jak Shoah czy wojna w Wietnamie z punktu widzenia teorii ewolucji, 
postkolonializmu i psychoanalizy, aż po wskrzeszanie w życie modernistycznych utopii, 
autorka przyjrzy się twórczym praktykom takich artystów Tomasz Kozak, Tadeusz Makar-
czyński, Roman Dziadkiewicz i Yael Bartana – w ich realizacjach apokalipsa utożsamiana 
jest z rewolucją, a postapokalipsa z próbą wcielenia w życie utopijnych idei. Referat akcen-
tował będzie przede wszystkim społeczno-polityczne zaangażowanie i „skuteczność” sztuki 
współczesnej, prezentując całe spektrum możliwych perspektyw i interpretacji związanych 
z obrazami postapokaliptycznymi, jak i quasi-apokaliptycznymi, będącymi zawoalowany-
mi komentarzami do historycznej i współczesnej rzeczywistości społecznej. Będą to wizje 
afirmujące takie wartości jak wolność, stabilność i równość, odnoszące się do szeroko ro-
zumianej kultury wizualnej i związanych z nią paradygmatów, które jednocześnie bazując 
na subwersji, poddają analizie podświadomą potrzebę kryzysów oraz rządzące nimi prawa, 
relacje władzy i mechanizmy systemów. Całość badana będzie z punktu widzenia estetyki 
relacyjnej Nicolasa Bourriauda, homo academiusa i przemocy symbolicznej Pierra Bour-
dieu’a oraz idei zawartych w Nowym Wspaniałym Świecie Aldousa Huxleya.
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Aleksandra Bieluk
BioShock: Atlantyda w ruinie – upadek człowieka o moralności obiektywistycznej

Rapture, podwodne miasto, Atlantyda lat sześćdziesiątych. Kiedyś żywe, pełne świateł, mu-
zyki, mężczyzn w garniturach i kobiet w drogich koktajlowych sukienkach. Teraz zrujnowa-
ne, opuszczone, pełne pięknie ubranych zwłok i zmodyfikowanych genetycznie szaleńców, 
gotowych zrobić wszystko, żeby uzyskać choć odrobinę swojego narkotyku. Przemierzane 
przez nas puste korytarze rezonują ciężkimi krokami i nieodłącznym dźwiękiem przecie-
kającej wody, tu i ówdzie iskrzy jakiś naderwany przewód, stare maszyny wciąż wygrywają 
swoje przerażająco radosne melodyjki reklamowe, zbutwiałe drzwi skrzypią, a ściany uma-
zane są fanatycznymi sloganami. 
 BioShock jest grą video z 2007 roku, stworzoną przez koncern Irrational Games. 
Przedstawia dystopię, krytykę idei Ayn Rand – amerykańskiej filozofki rosyjskiego pocho-
dzenia. Rand w imponujących rozmiarów filozoficznej powieści Atlas Zbuntowany opisała 
historię Johna Galta, „człowieka, który zatrzymał silnik świata”. Nakreśliła idealistyczny, 
dość schematyczny świat, w którym ludzie o największych możliwościach zostają werbo-
wani przez wyżej wspomnianego Galta do utopii, odizolowanej od reszty społeczeństwa. 
Wraz z ludźmi znikają ich dokonania i wkład w społeczeństwo, co prowadzi do komplet-
nego załamania ekonomii, którą osoby zgromadzone przez Galta mogą odbudować na wła-
snych zasadach. Ken Levine, reżyser BioShocka, nie do końca jednak zgadza się ze sposo-
bem realizacji utopii zaproponowanej przez Rand. (…)
 Rapture nie jest klasycznym światem postapokaliptycznym, ale dystopią. Koniec 
świata w BioShocku jest bardzo klaustrofobiczny, ponieważ fizycznie raczej nie dotyczy 
niczego poza samym podwodnym miastem. Jest wielowarstwową analizą natury człowieka 
w obliczu zaniku powszechnych wartości i rozbudowaną, bardzo obrazową krytyką prze-
konań Ayn Rand. Nawet na poziomie rozgrywki kwestionuje wolną wolę i możliwość wy-
boru własnego przeznaczenia, jakie głosi Rand. W kluczowym momencie gry okazuje się, 
że Jack, w którego się wcielamy, jest uwarunkowany genetycznie, żeby reagować na kon-
kretną sekwencję słów. Atlas, postać pomagająca nam się poruszać po Rapture, okazuje się 
być nie stróżem, ale manipulatorem, który wykorzystuje nas do własnych celów. 
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Agnieszka Całek
Spełnione proroctwo – wizja postapokaliptycznego świata w serialu Pozostawieni

Przedmiotem wystąpienia będzie serial pt. Pozostawieni (The Leftovers, emitowany od 
2014 roku) produkowany przez telewizję HBO. Obecnie stacja wyemitowała dwa pełne 
sezony. Pierwszy powstał na motywach powieści Toma Perrotty, który jest współtwórcą 
produkcji telewizyjnej (wraz z Da-monem Lindelofem). Drugi sezon nie miał już literac-
kiego pierwowzoru, a jedynie rozbudowany scenariusz. Telewizja HBO zamówiła jeszcze 
jedną – ostatnią – serię, która ma być wyemitowana jesienią 2016 roku.
 Fabuła Pozostawionych toczy się na terenie Stanów Zjednoczonych w bliżej nie-
określonym czasie, chociaż realia bardzo przypominają współczesność. Zawiązanie akcji 
następuje, gdy z globu w niewyjaśniony sposób znika 2% ludzkości. Jest to odwołanie do 
popularnego w środowiskach protestanckich biblijnego proroctwa o czasach ostatecznych 
i powtórnym przyjściu Chrystusa („Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi 
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.”, Mt 24, 40 41). 
 Wizja postapokaliptycznego świata w Pozostawionych jest interesującym przykła-
dem budowania narracji o życiu po końcu świata. Zmiana, do jakiej dochodzi nie dotyczy 
samego uniwersum, a jedynie relacji interpersonalnych i społecznych jego mieszkańców. 
Dotąd nie pojawiła się w serialu choćby sugestia, że do zniknięć doszło w wyniku ludzkiej 
działalności (chociaż nie można wykluczyć takiego rozwoju wypadków w trzecim sezo-
nie). Brak tutaj motywu wyniszczających wojen, broni nuklearnej czy biologicznej, epi-
demii lub leku na nieśmiertelność. Do zniknięć dochodzi w sposób niewyjaśniony, a ci, 
którzy pozostali na ziemi, muszą sobie z tym poradzić. Serialowa narracja koncentruje się 
właśnie na strategiach przetrwania bohaterów w świecie po apokalipsie. 
 W wystąpieniu zostanie zaprezentowana wizja świata przedstawiona
w serialu Pozostawieni. Zakłada się, że podczas konferencji zostanie omówione serialowe 
uniwersum ze szczególnym uwzględnieniem panujących w nim relacji społecznych i inter-
personalnych. Zostaną także zaprezentowane zjawiska społeczne (m.in. sekty i wspólnoty 
religijne), służące twórcom do zbudowania w narracji specyficznego postapokaliptycznego 
klimatu bez wykorzystywania narzędzi najczęściej używanych do tego celu w kulturze po-
pularnej.
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Anita Całek
Apokalipsa w ekotopijnych dekoracjach, czyli trylogia Maddaddam Margaret Atwood jako 
nowa Biblia

Margaret Atwood w swoim wyobrażeniu Apokalipsy po raz pierwszy przedstawionej w po-
wieści Oryks i Derkacz (Oryx and Crake, 2003), a następnie rozwiniętej w kolejnych dwóch 
tomach trylogii – Roku Potopu (Year of the Flood, 2009) i Maddaddamie (2013, na razie 
nie ukazał się on w Polsce) – przedstawiła koniec ludzkości, sięgając właśnie po biblijne 
dekoracje. Opowieść tak ściśle nawiązująca do Biblii nie jest jednak jej renarracją, lecz wła-
śnie „nową Biblią” – z własną wersją Stworzenia (Derkaczan), Potopu (wielkiej epidemii) 
i równocześnie apokalipsy, odrodzenia (Boży Ogrodnicy) i zbawienia – ocalenia, którego 
doświadczają nowi Adamowie i nowe Ewy. Bez Biblii nie da się trylogii Maddaddam zro-
zumieć, ale z drugiej strony również i biblijne wątki – tak historia raju, jak zapowiedź Sądu 
Ostatecznego – zrealizowane są na nowo, z uwzględnieniem dystopijnej tradycji literackiej 
oraz predykcji ekstrapolujących aktualne tendencje. Dzięki temu wizja apokalipsy przy-
szłości jest dobrze osadzona we współczesnych realiach, monumentalna (na co wpływa 
również biblijna estetyka, obrazowanie i stylizacja), a równocześnie wiarygodna. 
 Warto przypomnieć, że Margaret Atwood, kanadyjska pisarka, jedna z najwybitniej-
szych reprezentantek swojego nurtu literackiego, wielokrotnie nagradzana i wymienia-
na w ostatnich latach wśród kandydatów do Nagrody Nobla, jest również autorką innej 
dystopii – Opowieści podręcznej (The Handmaid’s Tale, 1985) – zatem trudno byłoby na-
zwać debiutem jej trylogię wpisującą się w narracje postapokaliptyczne. Także sama pró-
ba reskrypcyjnego opracowania nowej, biblijnej historii jest świadomym nawiązaniem 
do wcześniejszego okresu własnej twórczości, gdyż badacze już w Opowieści podręcznej 
dostrzegali przede wszystkim krytykę amerykańskiej wizji radykalnego chrześcijaństwa 
oraz islamskiej kultury represjonującej kobietę. Jednak trylogia Atwood idzie o wiele dalej 
niż Opowieść podręcznej: w zdecydowanie epicki sposób buduje wyobrażenie świata po 
apokalipsie, przekraczając wcześniejsze pomysły, konstruując wizję dojrzałą estetycznie, 
pomysłową i równocześnie przerażającą, która doskonale wpisuje się w aktualne tendencje 
tego nurtu.
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Magdalena Chołojczyk
Ludzie w walce z aniołami. Obraz postapokalipsy w Angelfall Susan Ee

(…) Ciekawą i wyróżniającą się na tle innych wizję świata postapokaliptycznego zapropo-
nowała Susan Ee w trylogii Opowieść Penryn o końcu światu. Podobnie ujęty wątek często 
pojawia się w kulturze, porusza go m.in. także film Legion z 2010 roku oraz jego serialowa 
kontynuacja Dominion (emitowana od 2014 roku). We wszystkich trzech dziełach może-
my się spotkać z analogicznym schematem: anioły zostały porzucone przez Boga, który 
zniknął bez śladu i pozostawił ich bez żadnych wytycznych. Zagubione obserwują ziemię 
i widząc grzeszących ludzi postanawiają, że nadszedł czas biblijnej apokalipsy. (…)
 Susan Ee w swojej trylogii stworzyła interesującą kreację aniołów poprzez wyko-
rzystanie pewnych obecnych w kulturze stereotypów i zmodyfikowanie ich w ciekawy 
sposób. Współcześnie anioła postrzega się przede wszystkim jako opiekuna i stróża chro-
niącego ludzi przed złem, autorka zaś zwróciła uwagę, że dawniej były one widziane jako 
potężne i groźne istoty niosące zniszczenie, i do właśnie takiego wyobrażenia odwołała się 
w Angelfall. Zgodnie z „typowym” wizerunkiem, jest to istota doskonała, potężna i nieludz-
ko piękna. Jednakże anioły w powieści Susan Ee mają także wiele ludzkich wad i to właśnie 
ich ludzkie zachowania takie jak zazdrość, pragnienie władzy i zemsty sprawiają, że są tu 
one często bohaterami negatywnymi. Anioły zeszły na ziemię, by ukarać grzeszników, ale 
okazało się, że są tak samo jak oni, jeśli nie bardziej, podatne na ludzkie słabości. Podoba 
im się przepych mieszkań i hotelów, chętnie korzystają z takich używek jak alkohol, zaczy-
nają otaczać się pięknymi kobietami. Tym, co najbardziej w nich odpycha jest pogarda, jaką 
odczuwają do ludzi, których traktują jak pasożyty, ewentualnie, jak służbę. Życie człowieka 
nic dla nich nie znaczy, mordują ludzi nie rozpatrując tego czynu w kategorii grzechu, a ra-
czej wymierzania im zasłużonej kary. Wiara w to, że anioł strzeże człowieka zostaje tutaj 
całkowicie odwrócona w - Angelfall to anioły są bowiem największym zagrożeniem dla ludzi.
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Marcin Czardybon
Jedna apokalipsa. Rzecz o splocie dwóch wizji (kresu) kultury

Tematyka apokalipsy i światów, jakie ewentualnie w jej efekcie następują, łączona jest za-
zwyczaj z tematyką religijną lub uniwersami kreowanymi przez twórców dzieł z gatunku 
science fiction. Jednakowoż, eschatologiczne wizje (w sensie ścisłym lub w znaczeniu me-
taforycznym) stanowią również stały komponent dyskursu politycznego. 
 Praca, którą zamierzam przedstawić, ma na celu porównanie dwóch z pozoru skraj-
nie odmiennych wizji, kreślonych przez współczesnych apokaliptyków. Są to Carl Schmitt 
i Pier Paolo Pasolini. Nie da się ukryć, że pomiędzy tymi dwoma postaciami jest przepaść. 
Pochodzili z innych krajów, prezentowali odmienne światopoglądy, pola ich działalności 
były (na ogół) odrębne, ścieżki ich życia nigdy nie przecięły się ze sobą. Jednakże, pomię-
dzy włoskim reżyserem, pisarzem i eseistą a kontrowersyjnym niemieckim jurystą (samo-
zwańczym teologiem) istnieje pewna niepokojąca zbieżność. Objawia się ona właśnie na 
gruncie – ferowanych przez obu – diagnoz dotyczących europejskiej kultury. Jak wiadomo, 
reżyser Ewangelii według Świętego Mateusza (wł. Il Vangelo secondo Matteo z 1964 roku), 
Pasolini, należał do niezwykle oryginalnych, marksizujących myślicieli, którego rozpozna-
nia (o czym – w świetle maestrii jego filmowego dorobku – nierzadko się zapomina) stano-
wiły ważny głos dla włoskiej (choć nie tylko) lewicy. Z kolei Carl Schmitt, skompromitowa-
ny przez epizod nazistowski niemiecki jurysta, pozostaje do dziś istotnym myślicielem dla 
badaczy i teoretyków myśli konserwatywnej. Mimo tej rudymentarnej, jak można sądzić, 
sprzeczności, uderzająca jest zbieżność ich krytycznej refleksji dotyczącej kondycji cywi-
lizacji europejskiej, lub szerzej – antropocenu. W refleksji Pasoliniego i późnych pismach 
Schmitta apokalipsa już się wydarzyła lub właśnie znajduje w ostatniej fazie. Co więcej, 
jej znamiona, przyczyny i obraz, a także wizje świata, które po niej następują, pomimo 
wszelkich różnic w prezentowanych przez obu myślicieli, są bliźniaczo podobne. W ten 
sposób eschatologiczna refleksja konserwatysty, Carla Schmitta i materialistyczna filozofia 
lewicującego reżysera Teorematu splatają się ze sobą, tworząc, z jednej strony, niepokoją-
co spójne świadectwo rozpoznań dotyczących historii XX wieku, z drugiej zaś, dowód na 
paradoksalną bliskość z pozoru skrajnie różnych światopoglądów. Jądro tego połączenia 
stanowi motyw apokalipsy. Celem wystąpienia jest ukazanie, że w różnych ujęciach kry-
tycznych apokalipsa widziana z perspektywy ubiegłego stulecia i wizja przestrzeni, którą 
ona stwarza, pozostają stałymi, ulegającymi jedynie nieznacznym modyfikacjom motywa-
mi w dyskursach politycznych. (…) 
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Justyna Dąbrowska
Państwo postapokaliptyczne – obraz Ukrainy w prozie Ziemowita Szczerka

Jesteśmy przyzwyczajeni do światów postapokaliptycznych, które podnoszą się po katakli-
zmach, nuklearnej zagładzie lub wyniszczającej epidemii. Tymczasem motyw apokalipsy 
nie dotyczy tylko i wyłącznie literatury science fiction ani odległej przyszłości, a coraz 
częściej mówi się o niej w kontekście wydarzeń współczesnych. Wśród polskich pisarzy 
nowoczesnych najchętniej posługuje się metaforyką postapokaliptyczną Ziemowit Szcze-
rek, opisujący w swoich książkach współczesną Ukrainę. Podczas gdy w Przyjdzie Mordor 
i nas zje, czyli tajna historia Słowian i Siódemce koncentrował się głównie na polskiej men-
talności - choć to właśnie Ukraina i odwiedzający ją polscy turyści pozwolili na ujawnienie 
kompleksów - to ostatnia książka skupia się przede wszystkim na wschodnim sąsiedzie 
i apokalipsie, która nadeszła. Majdan i wojna w Donbasie, będące właśnie tą apokalipsą, to 
jednak tylko początek. Prawdziwym tematem jest tworzące się na nowo państwo, porówna-
ne do odradzającego się świata post-apo. Tatuaż z tryzubem rozpoczyna się bezpośrednim 
do tego nawiązaniem: Chodź, pomaluj moją moją postapokalipsę na żółto i na niebiesko. 
Szczerek niejednokrotnie przywołuje także inne popkulturowe skojarzenia z post-apo - 
choćby porównanie wojowników na Majdanie, ich wyposażenia i uzbrojenia, do bohaterów 
serii Mad Max.
 Celem mojego wystąpienia będzie przedstawienie, w jaki sposób Ziemowit Szczerek 
buduje obraz postapokaliptycznego państwa oraz rozważenie, czy jest to zasadne.
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Szymon Domagała
Archeologiczne krajobrazy współczesności. Co z nas zostanie po apokalipsie?

Niemal cały europejski krajobraz naznaczony jest pamięcią o antropogenicznej przeszłości 
kontynentu. Grodziska, pola bitew, ruiny zamków, ale także opuszczone hale fabryczne czy 
nawet napisy wyryte na drzewach – wszystko to jest śladami ludzi. W tym sensie współ-
czesna archeologia bada pozostałości kultury materialnej z perspektywy postapokaliptycz-
nej – ich czas się skończył, świat zmienił się nieodwracalnie, użytkownicy przytłaczającej 
większości stanowisk i artefaktów nie opowiedzą nam o swoim życiu inaczej niż za po-
średnictwem wytworów swojej myśli i rąk. Podobnie jest w uniwersach post-apo, gdzie 
pejzaż znaczą dawno wystygłe leje po bombach i zgliszcza miast, a większość technologii 
dostępnej ludziom jest wydobywana z bunkrów, krypt i schronów z czasów poprzedzają-
cych apokalipsę.
 Swojego rodzaju poszukiwania archeologiczne są zatem nieodzownym elementem 
życia postapokaliptycznych pustkowi. Niezależnie, czy mowa o prostym łowcy-zbieraczu 
zapuszczającym się w chłód podziemi, by pozyskać metalowe płytki, które będzie mógł 
rozgrzać w ognisku i przekuć w grot dzidy, czy o misji naukowej, której celem jest zdobycie 
zgromadzonych gdzieś danych – wszyscy oni funkcjonują w świecie napiętnowanym prze-
szłością. Na ile celne będą wnioski na temat naszego świata u tych, którzy pójdą krok dalej 
i spróbują zrozumieć historię swoich ziem zamiast ograniczać się tylko do pozyskiwania 
technologii i materiałów? Jak wygląda postapokaliptyczny krajobraz w naszym świecie? 
W swoim wystąpieniu omówię studia kilku przypadków stanowisk archeologicznych, 
związanych z najnowszą historią ludzkości, analizowanych w kontekście danych, jakich 
mogą dostarczyć po obdarciu ich z kontekstu historycznego i behawioralnego. Każdy bę-
dzie przyczynkiem do rozważań wokół pytania postawionego w tytule:
 1. Źródła Wisłoki – opuszczone ponad 60 lat temu wioski Łemków z Beskidu Niskie-
go jako przykład terenów wiejskich poddanych nagłemu wyludnieniu, a potem wielolet-
niemu szabrowi i ekspansji roślinności. Na ich podstawie omówię m.in. antropogeniczne 
formy terenu, takie jak tarasy, fundamenty domostw i charakterystyczną florę towarzyszą-
cą. Poruszone zostanie zagadnienie krajobrazu jako palimpsestu;
 2. Kampus UKSW w Warszawie, interpretacja wyników badań powierzchniowych 
i pobieżnej analizy architektonicznej terenu wyższej uczelni; o dysonansie między arche-
ologiczną percepcją a rzeczywistym przeznaczeniem terenu. Słuchacze zostaną zapozna-
ni z metodami i wynikami badań. Bazując na własnych badaniach, osiągnięciach Tuscon 
Garbage Project W. Rathje i archeologii behawioralnej M.B Schiffera, udzielę odpowiedzi, 
czy istnieją takie elementy kultury materialnej, które mogą służyć identyfikacji kampusu 
akademickiego oraz jak wygląda obserwowalna archeologicznie kultura materialna współ-
czesnych miast.
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Natalia Duczyńska
Metropolia po LSD – Wkraczając w [miejską] pustkę Gaspara Noé

 Miasto stało się dla XXI-wiecznego człowieka naturalnym miejscem do życia. Me-
tropolie stwarzają ludziom atrakcyjne perspektywy. Są miejscem realizacji zawodowych 
aspiracji i marzeń o barwnym życiu. Jednak miasto, które wiele oferuje swoim mieszkań-
com, wiele im także odbiera. Wędrówka po aglomeracji jest zatem źródłem wiedzy o pesy-
mistycznej kondycji współczesnego człowieka.
  Autor referatu podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego marze-
nie o przyjaznej miejskiej przestrzeni nie ziściło się i jaką cenę płaci za to ponowoczesny 
człowiek. W poszukiwaniu odpowiedzi bada trzy zjawiska urbanistyczne, determinujące 
kształt współczesnej metropolii: suburbanizację, globalizację i rozwój techniki. Stwierdza, 
iż wskutek powyższych procesów urbanizacyjnych wytworzyła się specyficzna dla miast 
kultura, oparta na niemożności zaspokojenia pragnień oraz rozpadzie relacji międzyludz-
kich, tożsamości człowieka i społecznego zaangażowania.
  Jednym z celów referatu jest analiza sposobów obrazowania miejskiej dys-
topii w filmie Gaspara Noé Wkraczając w pustkę. Autor stawia tezę, iż reżyser, używając 
trzech dominant: światła (rozumianego jako świetlne obrazy-komunikaty), koloru i per-
spektywy, tworzy psychodeliczną stylistykę z pogranicza jawy i snu, by odzwierciedlić 
chaos ponowoczesnej metropolii poczucie zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Ukazuje miasto 
jako kulturowo-cywilizacyjną dżunglę. Uwagę Autora zwrócił fakt, że francuski reżyser 
na dystopijną stolicę wybrał Tokio – miasto-soczewkę, które skupia wszystkie cechy post-
modernistycznego polis. Egzystowanie w tej nieprzyjaznej przestrzeni doprowadziło do 
apokalipsy w skali mikro, czyli duchowej i cielesnej degradacji głównych bohaterów filmu.
 Końcowym efektem rozważań jest stwierdzenie, iż Gaspar Noé wykorzystuje poety-
kę postmodernizmu do jego krytyki. W pozostałej twórczości reżysera widoczny jest także 
nonkonformistyczny stosunek do ponowoczesności. W ideologii swoich dzieł konsekwent-
nie polemizuje z liberalizmem, hedonizmem, konsumpcjonizmem i permisywizmem. 
 Metodologia artykułu odwołuje się do prac m.in. E. Rewers, J. Gyurkovicha, danych 
statycznych i badań psychologicznych.
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Paweł Gąska
Historia rozwoju konwencji postapokaliptycznej jako odbicie lęków kultury zachodniej

Na pytanie o znaczenie fikcji postapokaliptycznej dla kultury zachodniej, można próbować 
odpowiedzieć na dwa sposoby. Jednym z nich jest dogłębna analiza dawnych i współcze-
snych problemów podnoszonych w najbardziej wartościowych utworach z tej konwencji. 
Wiele z tych kwestii staje się bardziej wyraziste i zrozumiałe, jeśli umieści się je w znisz-
czonym świecie. Drugim sposobem jest przyjrzenie się konwencji na metapoziomie, ana-
lizując związki panujących w niej trendów twórczych z współczesną im sytuacją społecz-
no-polityczną. W myśl tego podejścia, zjawiska kulturowe o takiej skali jak rozkwit fikcji 
postapokaliptycznej, mają swoją genezę w społecznym zapotrzebowaniu na konkretny typ 
opowieści, pozwalający wyrażać lęki czy nadzieje dominujące w dyskursie publicznym 
danej epoki.
  W moim wystąpieniu zamierzam podążać drugą ścieżką interpretacyjną i do-
kładnie prześledzić historię rozwoju konwencji postapokaliptycznej. Rozpocznę od pier-
wotnych, eschatologicznych inspiracji, które jeszcze do samej konwencji nie należały, mia-
ły jednak ważny wpływ na jej kształt, żeby później przejść do pierwszych, XIX-wiecznych 
dzieł, eksperymentujących z opowieścią o świecie po zagładzie. Opowiem o rozkwicie 
konwencji w XX wieku (szczególnie w jego drugiej połowie) i o jej współczesnej odsłonie. 
W swoich analizach wskażę na przejawy konwencji w wielu różnych mediach, gdyż nie 
można jej w pełni opisać, ograniczając się do pojedynczej płaszczyzny przekazu. 
  Opowieść swoją będę odnosił do historii znanego nam świata, pokazując jak 
przemiany naukowe, gospodarcze, polityczne czy ekonomiczne wpływały na wzrost zapo-
trzebowania na fikcję postapokaliptyczną oraz na popularność określonych typów apoka-
liptycznych katastrof stojących u genezy danych światów.
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Helena Jadwiszczok-Molencka
Utopia – dystopia, apokalipsa – postapokalipsa. Piękno i brzydota światów przedstawio-
nych w kontekście komercji i wielogatunkowości tekstów kultury popularnej

Referat ma na celu analizę wspomnianych wytworów w zestawieniu klasycznych realizacji 
zachodnich oraz japońskich wątków historycznych i mitologicznych. Przedmiotem badań 
będzie także estetyka przedstawienia, geneza wątków fabularnych oraz przemiana fizycz-
na i mentalna bohaterów serii na przykładzie realizacji z ostatnich trzech dekad.
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Andrzej Juszczyk
Samochody, które zjadły świat. Środki transportu w filmowych obrazach  
postapokaliptycznych

Tematem referatu będzie analiza motywu samochodu jako ważnego elementu świata 
przedstawionego w niektórych wizjach postapokaliptycznych. Chcę zwrócić uwagę na to, 
że filmowe przedstawienia ludzkiej społeczności po katastrofie często posługują się tym 
motywem, który nie tylko stanowi element przestrzeni, ale często jest włączony w akcję, 
wpływa na motywację czy wreszcie pełni funkcję symboliczną. Chciałbym zająć się różny-
mi wersjami owej samochodowej postapokalipsy, obecnymi m.in. w takich filmach jak: se-
ria Mad Max (George Miller), Hell (Tim Fehlbaum) czy Downstreem (Simone Bartesaghi). 
 Chciałbym też odnieść się do nieco wcześniejszych realizacji motywu samochodu 
- jako symbolu końca ludzkości, jako narzędzia zbrodni, jako nie-ludzkiego zagrożenia - 
w filmie (Peter Weir) i literaturze (James G. Ballard), które wydają się stanowić jedno ze 
źródeł postapokaliptycznej konwencji. 
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Przemysław Kaliszuk
Post-apokalipsa i teraźniejszość. Starość aksolotla Jacka Dukaja

Jacek Dukaj w wydanej w 2015 roku minipowieści kreśli sugestywną wizję ludzkości pozba-
wionej biologicznego fundamentu własnego istnienia. Wpisuje on Starość aksolotla w de-
batę dotyczącą posthumanizmu jako pewnego rodzaju nowej możliwości myślenia o istocie 
ludzkiej w kontekście lawinowo przyrastających do niej technologii cyfrowych. Interesu-
jący jest tutaj szczególnie sposób, w jaki Dukaj odczytuje teraźniejszość i przesuwa tkwiące 
w niej dyskursy w daleką posthumanistyczną przyszłość. Pozwala sobie przy tym na per-
fidny żart: przetrwanie rodzaju ludzkiego zależy od grupy entuzjastów nowej technologii, 
których trzon stanowią marginalnie obecni w porządku społecznym gracze video i specja-
liści IT – dobrowolnie wyłączający się z mieszczańskich uciech późnej nowoczesności.
 Dukaj stawia ważne dla klasycznego hard s-f pytania na temat ludzkiej kondycji 
(przede wszystkim w figurze repliki ludzkiego umysłu tkwiącej w ma-szynie), a zarazem 
przemyca pewne spostrzeżenia dotyczące kapitalistycznego świata neoliberalizmu (wul-
garny pragmatyzm, cynizm, logikę zysku), który staje się modelem przyszłych postludz-
kich społeczności. Zwraca również uwagę na potencjał utopijnego myślenia (wyhodowanie 
przez ludzi-maszyny Nowego Człowieka biologicznego), który konkuruje z wizjami kon-
sumpcjonistycznego porządku nowego świata.
 Opowiada o tym wszystkim przy użyciu innowacyjnego medium, obiecując tym 
samym nowatorską historię. Radykalna wizja utraty cielesnej formy idzie w parze z ra-
dykalną, rzekomo, strategią organizacji tekstu poprzez opatrzenie ebook’a (niezależnie 
od formatu) hiperłączami tworzącymi sieć przypisów. Dukaj nie idzie drogą najbardziej 
skrajnych eksperymentów powieści hipertekstowych. Konsoliduje raczej wielotorowość, 
symultaniczność i krótkotrwałość współczesnego czytania (obcowania z treściami) za po-
średnictwem elektronicznych urządzeń do postaci pojedynczej niby-miniencyklopedii. 
Każdy przypis i ilustracja osadzone w tekście przenoszą do odpowiedniej informacji. Okre-
śla to czytaniem warstwowym, lecz de facto obietnica nowatorskiej formy dotyczy w isto-
cie pewnej wygody czytania i poznawania postapokaliptycznego świata, w który czytelnik 
jest wrzucany w kolejnych, coraz odleglejszych czasowo rozdziałach.
 Pisarz pod pozorem innowacyjnych konceptów przemyca dosyć konserwatywną 
wizję postapokalipsy jako nowego początku, który właściwie zmierza do tych samych roz-
wiązań, jakie wypracowała ludzkość w drodze cywilizacyjnego rozwoju sprzed anihilacji 
białkowego życia. Dukaj ekstrapoluje wiedzę, przekonania i ideologie w przyszłość, prze-
dłuża współczesne konceptualizacje.
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Lidia Kniaź
#BlackLivesDontMatter – Postapokalipsa i polityka w Señorita Vince’a Staplesa

Przegląd ramówki telewizji muzycznych mógłby sugerować, że wideoklipy artystów z nur-
tu muzyki „czarnej” to monotematyczne pochwały materializmu, przedstawiające raperów 
w drogich samochodach, otoczonych atrakcyjnymi, półnagimi kobietami. W rzeczywisto-
ści w czarnej muzyce nie brakuje jednak wideoklipów zaangażowanych społeczno-poli-
tycznie, mówiących o problemach czarnej społeczności czy w ogóle mniejszości rasowych 
w USA. W ciągu jedynie ostatniego roku ukazały się chociażby wideoklipy do Formation 
Beyoncé, Allright Kendricka Lamara czy Señorita Vince’a Staplesa. 
 W swoim wystąpieniu chciałabym przeanalizować ostatni z wymienionych wide-
oklipów, wyreżyserowany przez Iana Pons Jewella, w którym napięta sytuacja rasowa 
w Stanach Zjednoczonych przedstawiona jest za pomocą formuły postapokaliptycznej. 
W Señorita apokalipsa już nastąpiła – społeczna, polityczna, ekonomiczna i ekologiczna – 
ale świat nie wydaje się znacząco różny od tego znanego z pierwszych dekad XXI wieku. 
Szczególną uwagę poświęcę warstwie wizualnej wideoklipu oraz jego zakończeniu, który 
nadaje mu jeszcze bardziej pesymistyczny charakter niż się początkowo wydaje. 
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Rafał Kołsut
It’s the end of a world as we drew it – postapokaliptyczne światy w najnowszej amerykań-
skiej animacji

Głównym celem referatu jest prezentacja i analiza przemian wizerunku Armageddonu 
w animowanych filmach pełnometrażowych i serialach telewizyjnych tworzonych w Sta-
nach Zjednoczonych w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Motyw zagłady ludzkości i funkcjo-
nowania bezpośrednio po niej jest niemal nieobecny w produkcjach dla dzieci i młodzieży 
w okresie zimnej wojny, jednak pod koniec lat 80., w dobie nuklearnego zawieszenia broni 
i polityki rozbrojenia, u nowej generacji twórców następuje gwałtowne zainteresowanie 
kreskówek tematyką dystopijnej przyszłości. Wraz z pojawieniem się na zachodnich ryn-
kach japońskich animacji postapokaliptycznych, stylistyka kreacji końca świata błyska-
wicznie przenika do krajowych serii rysunkowej rozrywki.
 Zamierzam wskazać wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi wyobrażenia-
mi animowanej zagłady a przemianami amerykańskiego społeczeństwa w kluczowych dlań 
momentach historii najnowszej (upadek Związku Radzieckiego i gospodarcza hegemonia, 
wojna w Zatoce, zamachy terrorystyczne 11. września i lata kryzysu ekonomicznego). 
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Marta Kostrzewa
Relacja Ziemia – Kosmos. O modelach społecznych i władzy w świecie postapokaliptycz-
nym na przykładzie serii powieściowej Misja 100 autorstwa Kass Morgan i bazującym na 
tejże serii serialu stacji CW: The 100

W proponowanym przeze mnie wystąpieniu chciałabym poruszyć zagadnienie relacji po-
między przestrzeniami kosmosu oraz Ziemi w kontekście serii powieściowej Misja 100 
oraz, bazującego na tej serii, serialu stacji CW: The 100.
 Akcja rozgrywa się trzysta lat po spustoszeniu Ziemi przez kataklizm, który uczynił ją 
niezdatną do życia. Garstka ludzi zdołała uciec - osiedliła się w stacji kosmicznej oddalonej 
od macierzystej planety. Pomimo ścisłej kontroli urodzeń, w pewnym momencie okazuje 
się jednak, iż niewykluczone, że niedługo skończą się zasoby na stacji kosmicznej – wówczas 
wszystkich czekałaby śmierć. W związku z tym na Ziemię zostaje wysłanych stu młodocia-
nych przestępców w celu zbadania, czy na naszej planecie można ponownie się osiedlić.
 Wiedząc, że w każdej społeczności pojawiają się różnorakie relacje i modele spo-
łeczne, w tej serii możemy zaobserwować nie tylko ewolucję władzy oraz społeczności 
znajdującej się na stacji kosmicznej. Tak wiele młodych osób w jednym miejscu, na obcej 
planecie, staje również w obliczu przewartościowania swojej społecznej hierarchii. Jeszcze 
inaczej jest w przypadku dzikich Ziemian, których społeczeństwa również są odmiennie 
skonstruowane. Do tego dochodzi garstka ludzi, uwięziona w „Górze”, gdzie panują równie 
dziwne zasady. 
 W pewnym momencie wszystkie te modele społeczne i polityczne będą musiały się 
zetrzeć na jednym terenie, w jednym miejscu, na Ziemi. I o tym chciałabym opowiedzieć 
w ramach mojego wystąpienia.
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Ewelina Justyna Krzykała
Wrocław pogrążony w radioaktywnej mgle, czyli postapokaliptyczny obraz Polski
na przykładzie Apokalipsy według Pana Jana Roberta J. Szmidta

Problematyka post-apo, tak znamienna dla kultury amerykańskiej, zatacza coraz szersze 
kręgi. Bohomaz zdewastowanej rzeczywistości opanowanej przez hordy wygłodniałych 
zombie, będący następstwem wybuchu wojny atomowej czy zainfekowania ludzkości wi-
rusem „X”, stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców także poza granicami 
USA. Świetnym przykładem jest w tym kontekście Apokalipsa według Pana Jana, która pa-
noramę radioaktywnych pustyń i całkowicie spustoszonych miast przenosi na grunt Polski. 
 Celem rozważań autorki jest analiza topografii zrównanego z ziemią Wrocławia 
(bunkry, opuszczone miasta, pustynie, schrony, stare, ukryte w jaskiniach bazy dowodze-
nia i lotniska), stworzenie „mapy” nowej IV Rzeczpospolitej, a także (choć już w sposób 
marginalny) przyjrzenie się wyrastającym spod gruzów lechickiej krainy struktur społecz-
nych oraz praw mających organizować życie ocalałych i całej przyszłej generacji. 



23

Krzysztof Księski
Postapokaliptyczne światy nadziei – rozważania o sensie apokalipsy

Referat będzie prezentował analizę rozmaitych światów postapokaliptycznych stworzo-
nych na potrzeby różnych mediów: powieści, filmów gier pod kątem szans na dalsze trwa-
nie, jakie dają ocalałej ludzkości. Apokalipsa jest niewątpliwie wielką tragedią w każdym 
wypadku. Pozwala jednak zacząć wiele spraw od nowa: stworzyć nową władzę, nowe sto-
sunki społeczne, nową świadomość i historię, nową estetykę, symbole i wartości. Postapo-
kalipsa jest momentem powstawania świata, wyrastania jak feniks z popiołów. Zatem tylko 
pozornie jest pesymistyczną wizją – tą bowiem jest sama apokalipsa. Natomiast świat, któ-
ry rodzi się po niej, jest pełen nadziei. Co zostanie udowodnione w referacie. 
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Sylwia Kubowicz
Walka o władzę w Piekle i Niebie – świat po Apokalipsie w serialu Supernatural

W serialu Supernatural (Nie z tego świata, emitowany od 2005 roku) apokalipsa zaczyna się 
w czwartym sezonie. Oczywiście, wygląda ona inaczej niż przedstawił to św. Jan w ostatniej 
księdze Nowego Testamentu. Pomimo że pojawiają się pieczęcie i Czterej Jeźdzcy Apoka-
lipsy, koniec świata to nie trumf Boga, ale popis Lucyfera. Bracia Winchesterowie pokonu-
ją Księcia Ciemności w końcu piątego sezonu i tym samym powstrzymują apokalipsę. Czy 
zatem dokonała się ona tak naprawdę? Jakie wyzwania czekają na ludzi, skoro wydawać 
by się mogło, że największe zło zostało pokonane? Jakie wyzwania czekają na człowieka 
w postapokaliptycznym świecie przedstawionym? 
 Serial Supernatural pokazuje nam świat, w którym apokalipsa doprowadza przede 
wszystkim do zachwiania sił we wszechświecie. Już nie wiadomo, kto jest dobry, a kto zły. 
Kiedy aniołowie walczą o władzę w pozostawionym przez Boga na pastwę losu niebie, a de-
mony występują przeciwko Lucyferowi, człowiek sam musi podjąć walkę ze złem, które 
pojawia się na świecie po apokalipsie.
 Referat będzie miał zatem na celu przedstawienie postapokaliptycznego świata 
przedstawionego serialu, w którym wszystko z pozoru wraca do pierwotnego ładu. Ludzie 
w większości nie odczuwają żadnych zmian, jednak w piekle i niebie, osieroconym przez 
swoich władców, trwają nieustanne pojedynki o władzę, które wpływają na losy wszech-
świata i sprowadzają nań coraz trudniejsze do pokonania przeszkody.
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Julita Kula
„Miasto stopniowo samo się pożera, choć dalej trwa…”: Postapokaliptyczna codzienność 
w dystopijnej powieści Paula Austera W kraju rzeczy ostatnich

Celem mojego wystąpienia jest przybliżenie problematyki świata postapokaliptycznego na 
podstawie powieści dystopijnej Paula Austera W kraju rzeczy ostatnich (1987). Na wstępie 
warto doprecyzować pojęcie katastrofy w odniesieniu do omawianego dzieła literackie-
go. Mimo, iż w powieści nie ma wyraźnie określonej katastrofy, która znaczyłaby punkt 
zwrotny w relacjach przestrzennych i społecznych, świat przedstawiony posiada kluczowe 
cechy definiujące postapokaliptyczną rzeczywistość. Powieść Austera nie oscyluje wokół 
problemu nieuchronnie nadciągającego końca świata czy destrukcyjnej wizji przytłacza-
jącej codzienności po katastrofie nuklearnej bądź ekologicznej. W kraju rzeczy ostatnich 
przedstawia walkę głównej bohaterki, Anny Blume, o przetrwanie w nienazwanym mie-
ście, przestrzeni istniejącej niejako pomiędzy światami – strefie (McHale, 83) dręczonej 
przez ciągłe procesy destabilizacji i destrukcji przestrzeni. Jednak otoczenie nie jest je-
dynym elementem, jaki podlega procesowi rozpadu; dezintegracji ulegają również relacje 
międzyludzkie, jakie zostały w tym świecie uformowane. Miejsce to może być zaliczane do 
post-apokaliptycznych ze względu na swoją specyfikę – staje się ono sceną dla ludzi, którzy 
za wszelką cenę starają się dostosować do niesprzyjających warunków w celu przetrwa-
nia w dystopijnej rzeczywistości przepełnionej ruinami i pozostałościami po (z)niszczonej 
cywilizacji. W swoim wystąpieniu zamierzam dogłębnie zanalizować post-apokaliptyczną 
przestrzeń powieści Austera oraz relacje społeczne, ekonomiczne oraz polityczne, których 
jest ona generatorem.
 Znajomy, rozpoznawalny i bliski codziennemu doświadczeniu świat rozpada się 
i zostaje zastąpiony nieprzyjaznym, obcym otoczeniem, w którym nie ma już miejsca na 
cywilizowane zachowania – żeby przeżyć, mieszkańcy zniżają się do czynów takich jak 
zbieranie śmieci, okradanie umarłych czy, niejednokrotnie, morderstwa. Utrata cywilizo-
wanego świata nieuchronnie prowadzi do zacierania granicy między dobrem a złem oraz,
w konsekwencji, do zatracenia idei człowieczeństwa. Dystopijna sceneria odziera jednostki 
z ich tożsamości, człowiek staje się istotą pozbawioną jakichkolwiek etycznych zahamo-
wań, zorientowaną jedynie na przetrwanie bądź trwałe uwolnienie się od opresyjnej rze-
czywistości.
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Martyna Major
Świat po zagładzie w Bastionie Stephena Kinga

Szybki rozwój oraz mnogość zmian zachodzących we współczesnym świecie zmuszają do 
zastanowienia się nad zachowaniami, które mogą powodować koniec dotychczasowej rze-
czywistości. Zagadnienie to staje się częstym tematem literackim, zwłaszcza w utworach 
science fiction i fantasy. Do tego problemu odnosi się również Stephen King ze swoim 
Bastionem, książką będącą zapisem apokalipsy. Utwór ten stanowi interesujący przedmiot 
badań, zwłaszcza pod kątem trzech zagadnień: bohaterów, przestrzeni oraz motywacji 
zachowań postaci.
 Pierwszym wartym omówienia tematem są specyficzne relacje międzyludzkie, za-
wiązujące się w obliczu katastrofy, oraz nieprzydatność zależności polityczno-ustrojowych 
w sytuacji końca istniejącego prawa. Autor dokonuje analizy postaw bohaterów, ocalałych 
jednostek, które wyruszają w podróż, by stworzyć grupę odbudowującą świat z popiołów. 
Tworzące się pomiędzy bohaterami więzi ilustrują różnorodność ludzkich zachowań i po-
glądów, jednocześnie zaś uświadamiają potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem – dla 
bohaterów Bastionu jest to warunkiem zachowania zdrowia psychicznego. Równocześnie 
King piętnuje istniejący w opisanym przez siebie świecie porządek społeczno-prawny, bar-
dzo schematyczny i skostniały, niebędący w stanie nadążyć za zmianami zachodzącymi 
w ogarniętym epidemią świecie. 
 Drugi problem odnosi się do źródła epidemii, prowadzącej ostatecznie do wynisz-
czenia ludzkości na terenie obu Ameryk. Istotny jest zwłaszcza fakt, iż ludzkość zabijana 
jest przez wirus stworzony przez ludzi. Autor eliminuje w ten sposób wypływające z przy-
należności kulturowo-religijnej skojarzenia końca świata z bezpośrednią interwencją Ab-
solutu. Interesującym motywem jest jednak wprowadzenie postaci pomocników dwóch 
ścierających się sił – Boga i Szatana. Obie siły są w utworze pokazane przez pryzmat pod-
danych im bohaterów. Jednakże zastanawiający okazuje się podział sił, bowiem wysłannik 
Diabła, będący swoistym symbolem apokalipsy, wydaje się posiadać moc znacznie prze-
wyższającą moc Boską. Ów brak równowagi pomiędzy antagonistami prowadzi do wraże-
nia, iż autor wskazuje na konieczność upadku rzeczywistości budowanej przez pozostałych 
przy życiu ludzi.
 Proponowany przeze mnie temat wystąpienia pozwoli na kompleksowe omówienie 
zagadnienia funkcjonowania świata post-apo w utworze Bastion oraz innych przywoły-
wanych w książce dzieł literatury fantastycznej. Równocześnie zaś pragnę zarysować spo-
sób wprowadzania motywu apokalipsy do science fiction i fantasy, rozpatrując jego użycie 
przez Stephena Kinga w perspektywie historii obu gatunków. 
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Bogusz Malec
Myślenie utopijne w Mad Max: Na drodze gniewu

W swoim wystąpieniu przyjrzę się dwóm pojęciom, zdawałoby się, całkowicie odmien-
nym znaczeniowo – utopii oraz apokalipsie. Znaczenia obu terminów odsyłają do przeciw-
stawnych wizji rzeczywistości, jednak spróbuję wykazać, że jest to tylko powierzchow-
nie. Artystyczne projekty wpisane w utopijną lub apokaliptyczną formułę niejednokrotnie 
opierają się na zbliżonych postulatach, takich jak chęć naprawy świata, umoralniające 
odnowienie człowieka czy też wyostrzenie problemów współczesności. Spoiwem tych-
że wizji jest ukazanie przeobrażonej rzeczywistości, ewentualnie dążenia do niej. Oso-
bliwym stanem przejściowym okazuje się świat postapokaliptyczny, zawieszony między 
ideą a przedstawionym punktem wyjścia (najczęściej hiperbolicznie prezentującym owe 
problemy współczesności).
 Na przykładzie najnowszej odsłony serii Mad Max (Mad Max: Na drodze gniewu 
z 2015 roku, reż. George Miller) planuję określić porządek symboliczny panujący w świe-
cie przedstawionym filmu, jednocześnie odwołując się do refleksji względem powyższych 
twierdzeń. Skupię się przede wszystkim na przybliżeniu postaci Furiosy, jednej z bohate-
rek Na drodze gniewu, zmierzającej do odnalezienia osobistej ziemi Kanaan. Jej motywacja, 
skrajnie różna od pragnień tytułowego bohatera, umożliwia klarowne poprowadzenie linii 
pomiędzy apokalipsą a utopią, wskazanie oczywistych przeciwieństw, ale i nieoczekiwa-
nych podobieństw.
 Najistotniejsze będzie dla mnie zatem uwypuklenie ideologicznej podstawy rzą-
dzącej narracjami postapokaliptycznymi, porównanie ich z modelami utopijnymi, próba 
ustalenia punktów wspólnych oraz określenie przyczyn popularyzacji projektów post-apo 
kosztem mniejszego zainteresowania samymi utopiami. Referat zamknę odwołaniami do 
innych tekstów kultury, między innymi do Akiry (1988, reż. Katsuhiro Ôtomo).
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Jacek Molencki
Krew, łzy i mięśnie. Postapokalipsa po japońsku

Post-apo nie jest nowym tematem w science fiction. Obawa przed niepewną przyszłością 
towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Przyznać jednak trzeba, że wraz z pojawieniem 
się tzw. Kina Nowej Przygody oraz premierą filmu Mad Max 2: The Road Warrior postapo-
kaliptyczne pustkowia przybrały nową stylizację. Inspirowała ona niezliczoną liczbę twór-
ców, ale prawdopodobnie nigdzie indziej tak znacząco nie wpłynęła na rozwój gatunku, jak 
w japońskim komiksie i animacji. Podczas swojego wystąpienia pragnę przedstawić wizję 
apokalipsy w kulturze popularnej Japończyków i wyjaśnić znaczenie, jakie ta wizja niesie 
dla ich twórczości.
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Agata Nagnajewicz
Postapokalipsa w literaturze – oryginalność czy schematyczność?

Literatura serwuje nam wszelkiego rodzaju wizje apokalipsy, a także świata post-apo. Wizje 
świata po zagładzie najczęściej są umiejscowione na terenie „dawnej” Ameryki, rzadziej 
w Europie. Dlaczego tak jest? Czy europejscy twórcy nie mają pomysłów na ukazanie świa-
ta „po świecie”?
 Robert McCammon w książce Łabędzi śpiew próbuje wciągnąć czytelnika w świat 
będący na skraju III Wojny Światowej. Władze Stanów Zjednoczonych są „zmuszone” do 
wykorzystania broni atomowej, która skazała na śmierć miliony istnień. Świat ma pełne 
prawo zakończyć swój czas, ale okazuje się, że znajdą się osoby zdolne przeżyć to piekło. 
Będzie to amerykańska pustynia z tylko kilkoma ocalałymi, gdzie swoje przysłowiowe pięć 
minut ma i nutka magii. Amerykańska wizja postapokalipsy.
 Susan Ee burzy natomiast ludzkie wyobrażenia o niebiańskich posłańcach. Do tej 
pory człowiek modlił się do Aniołów o pomoc, teraz to one niosą śmierć i zniszczenie. Sta-
ją się największym zagrożeniem dla człowieka, który musi sobie poradzić z bezprawiem, 
walczyć o pożywienie i przetrwanie. Doskonale i z detalami przedstawiona postapokalipsa, 
z nieco kontrowersyjnym motywem przeczącym chrześcijańskiemu wyobrażeniu aniołów 
oraz z nastoletnią bohaterką w roli głównej.
 Na straży przedstawicieli wizji apokalipsy innej niż amerykańska staje Dmitrij Głu-
chowski ze swoją serią Metro 2033, czyli świecie po wojnie nuklearnej. Świat bezwzględnej 
walki o przetrwanie, pełnego mutantów i potworów, który zdaje się istnieć tylko w daw-
nym metrze. Czy takie życie ma w ogóle sens i cel, a także czy jest w nim szansa na zalążki 
normalności? 
 Temat światów post-apo daje ogromne pole do popisu dla autorów, którzy podejmują 
się pisania o nich. Jak daleko poszła autorska wyobraźnia i czy twórcy wykazują się w swo-
ich wyobrażeniach oryginalnością? W swoim referacie podejmę próbę odpowiedzi na to 
pytanie dlaczego literatura post-apo jest w przeważającej części literaturą amerykańską.
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Tomasz Oberc
Epidemie chorób zakaźnych jako cezura pomiędzy starym i nowym. Przykłady z historii

 Wydarzenia o charakterze epidemii pozostawiają często trwały, choć nieoczywi-
sty ślad w zapisie historycznym i archeologicznym. Nie każdą bowiem chorobę ludzkość 
nauczyła się rozpoznawać wystarczająco wcześnie, by móc z nazwy określić, co trapiło 
daną społeczność. Z pewnością jednak wielkie epidemie występujące w czasach Cesar-
stwa Rzymskiego i średniowiecza trzeba uznawać za pewnego rodzaju. wyznacznik zmia-
ny w pojmowaniu świata przez współczesnych tym wydarzeniom obserwatorów. Choroby 
zakaźne przedstawiane są jako niewidoczna, podstępna, niszcząca siła - inaczej niż wroga 
armia, której można chociaż spróbować dać odpór. Szacowane przez historyków zniszcze-
nia, spowodowane czy to przez Plagę Justyniana, czy to przez Czarną Śmierć, nie obejmują 
jedynie zmniejszenia liczby ludności, zamieszkującej dany, dotknięty zarazą region. Czę-
sto unicestwiony zostaje cały system społeczny, rozpadowi ulega wcześniej funkcjonująca 
gospodarka i podważane są powszechnie wyznawane wartości. Zaczyna się nowa, zupełnie 
inna rzeczywistość.
  Celem wystąpienia jest omówienie najnowszych teorii dotyczących znanych 
z historii epidemii chorób zakaźnych. Czerpiąc ze źródeł historycznych, archeologicznych 
oraz molekularnych, naukowcy na całym świecie uzupełniają naszą wiedzę o powszech-
nie znanych wybuchach epidemii, a także wskazują na zupełnie nowe, dotąd wymykające 
się naszej uwadze, wydarzenia o charakterze epidemiologicznym. Ze względu na złożony 
charakter problemu badawczego zostają zwykle uwzględnione pokaźne pakiety danych, 
do których prawidłowego przetworzenia konieczna jest implementacja matematycznych 
modeli przemian. W przeciwieństwie do współczesnej epidemiologii potrzebna jest tu bo-
wiem pełna rekonstrukcja historycznego środowiska, dróg przekazywania choroby, czy 
chociażby demografii danego regionu w objętym studiami czasie.
  Choć, nawiązując do tematu konferencji, powinniśmy skupić się na efektach 
wydarzeń o charakterze epidemicznym, dla wyjaśnienia przebiegu poszczególnych przy-
kładów konieczne będzie zaprezentowanie stanu demografii, ekonomii i kultury w przy-
najmniej trzech punktach: przed wybuchem epidemii, w momencie jej największego roz-
przestrzenienia oraz po jej ustąpieniu/przejściu w stan endemiczny w danym regionie. 
Takie ujęcie tematu pozwoli na najpełniejsze wyciągnięcie wniosków z zebranych informacji.
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Adam Orlik
„Uniwersa stalkerskie” – współczesna odsłona zimnowojennych lęków

Okres zimnej wojny był naznaczony apokaliptycznym lękiem przed nuklearną zagładą. 
Choć wizje końca świata towarzyszyły nam od początków cywilizacji, a w każdym razie 
mitologii i religii, to dopiero dwa sierpniowe dni pod koniec drugiej wojny światowej spra-
wiły, iż skończył się dotychczasowy zachwyt nad postępem technicznym ludzkości. 6 i 9 
sierpnia 1945 roku, po raz pierwszy i jedyny, użyto bojowo potencjału atomowego. Nazwy 
zniszczonych miast – Hiroszima i Nagasaki – stały się znane na całym świecie.
 Użycie broni jądrowej przeciw ludności cywilnej i dramatyczne skutki, jakie zostały 
w ten sposób wywołane, po wielokroć opisywane, stały się kanwą dla rozwoju postnukle-
arnego nurtu fantastyki postapokaliptycznej. Rozwijał się on wraz zimnowojennym wyści-
giem zbrojeń, który doprowadził na początku lat 60. do stworzenia koncepcji MAD (Mutu-
ally Assured Destruction, Nieuchronnego Wzajemnego Zniszczenia). Nic więc dziwnego, iż 
tak przedstawiana naukowa wizja przyszłego (a zarazem ostatniego) konfliktu nuklearne-
go, inspirowała pisarzy i innych twórców w okresie zimnej wojny do tworzenia fikcji, która 
miała pobudzić wyobraźnie odbiorców i wzbudzić u nich refleksje. Nurt postnuklearny 
(ang. nuclear fiction), wyrażający strach przed nuklearną zagładą, został uzupełniony przez 
inne nurty odnoszące się do „nowych” rodzajów strachu przed tragicznym końcem świata: 
zombie apocalypse, climate fiction, pandenic fiction, global catastrophic fiction, dying earth. 
Podgatunki te zdominowały fantastykę postapokaliptyczną w miarę jak nuklearna zagłada 
oddalała się dzięki układom rozbrojeniowym mocarstw atomowych. Nuclear fiction po-
wróciła jednak do głównego nurtu na początku XXI wieku. Stało się tak między innymi 
dzięki twórcom serii gier komputerowych S.T.A.L.K.E.R ze studia GSC Game World i Dmi-
trijowi Głuchowskiemu, autorowi powieści Metro 2033 i twórcy Uniwersum Merto 2033. 
Oni to rozwinęli popularne niegdyś wizje światów postnuklearnych, wokół nowego typu 
bohatera – stalkera. Stalker, z nieodłączną maską przeciwgazową i plecakiem, to awantur-
nik i odkrywca, który przemierza zniszczone katastrofą bądź wojną totalną przestrzenie 
wypalonych miast. W zniszczonym świecie to on jest tym, który przesuwa granice ludzkie-
go poznania i zapełnia białe plamy na mapach.
 Popularność światów postapo, zony i stalkera stała się w ostatnich latach tak duża, 
iż obecnie na polskim rynku wydawniczym mamy do czynienia z kilkoma równoległymi 
„uniwersami stalkerowskimi”: Uniwersum S.T.A.L.K.E.R., Uniwersum Merto 2033, Surva-
rium, Przygranicza; a także wyłącznie polskie, rozbudowywane Uniwersum Kompleks 7215. 
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Aleksandra Paluch
Po drugiej stronie szczęścia. Słów kilka o katastrofie w powieściowych utopiach negatywnych

W układzie fabularnym utopii negatywnych katastrofa jawi się dwojako. Po pierwsze jest 
ona cezurą oddzielającą normalność od dystopijności, szczęście od quasi-szczęścia. Po 
drugie jest ostatecznością, nieuniknionym zakończeniem, do którego doprowadziły bez-
myślność, egoizm, żądza władzy. I choć dla układu przyczynowo-skutkowego ważne jest to, 
kiedy owa katastrofa miała miejsce, to niewątpliwie jawi się ona jako element konieczny, 
nawet w tych dziełach, w których nie ma jej bezpośredniego opisu (np. w Mięsie Martina 
Harníčka brak opisu katastrofy, jednak nie można inaczej określić ostatecznego kryzysu 
człowieczeństwa). 
 Swoje wystąpienie chciałabym poświęcić polskim i czeskim powieściowym uto-
piom negatywnym, w których katastrofa i życie po niej stanowi otwarcie powieści, jak 
i tym, w których jest ona zakończeniem.
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Blandyna Pieprzyca
Pozostanie tylko płacz i zgrzytanie zębów? Wizja końca czasów w Iz 24-27

Wśród wielu opisów końca czasów zawartych w Piśmie Świętym najbardziej znamienitymi 
są te w Apokalipsie wg św. Jana. Zanim jednak Apostoł Jezusa spisał swoje widzenia z wy-
spy Patmos, wielu proroków Starego Testamentu zajmowało się tym zagadnieniem. Apoka-
liptykę odnaleźć można np. u proroka Daniela, który przekazuje szereg wizji dotyczących 
końca czasów. Warto także pochylić się nad tym zagadnieniem zawartym u proroka Izaja-
sza – Iz 24-27. Przeplata on pozytywne oraz negatywne aspekty apokalipsy, wskazując na 
sąd Boży, który nie ominie nikogo, po ucztę mesjańską, która będzie zapłatą dla wiernych, 
żyjących zgodnie z Bożą Wolą. Co ciekawe, zazwyczaj w tekstach o tematyce apokalip-
tycznej podkreśla się pejoratywny wymiar tego wydarzenia, natomiast Izajasz tylko na 
początku mówi o sądzie i zniszczonym mieście, zaś rozdziały 25 -27 podkreślają dobro 
wypływające z tej nowej rzeczywistości. 
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Filip Polakowski
Fallout 4 – czas (post)apokalipsy

Szeroko pojęta postapokalipsa zaczyna wychodzić poza dotychczasowe granice występo-
wania, czyli literaturę i film. Treści postapokaliptyczne powoli zaczynają opanowywać ko-
lejny obszar kultury popularnej – gry komputerowe. Wraz z rozwojem przemysłu kompu-
terowego tematyka ta na stałe zagościła w różnorodnych produkcjach, zarówno zachodnich, 
jak i tych rodzimych. Szczególnie początek XXI wieku obfitował w tytuły, które pozwalały 
graczom na umieszczenie się w uniwersum pionierskim, wykreowanym od podstaw lub 
świadomie nawiązującym do dzieł literackich (np. Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego). 
 Jedną z ostatnich gier wpisujących się w konwencję katastroficzną jest Fallout 4. 
Przenosimy się do Bostonu roku 2077. Retrofuturystyczna rzeczywistość, Stany Zjedno-
czone walczą z Chinami o resztki zasobów surowców ziemskich. Wojna nuklearna wisi 
w powietrzu. I właśnie w momencie, kiedy spadają pierwsze bomby jądrowe, rozpoczyna 
się historia bohatera gry. Ludzkość kryje się w schronie 111, a protagonista wraz z rodziną 
zostaje zamrożony w komorze kriogenicznej, by w wyniku awarii instrumentów obudzić 
się ze snu w roku 2287. 
 Bohater starający się odzyskać porwanego syna, a także próba odnalezienia ludzi 
odpowiedzialnych za zamordowanie współmałżonka to oś główna czwartej części kultowej 
serii gier. Nowa, postapokaliptyczna rzeczywistość, w którą wrzucony zostaje gracz wraz 
z wykreowaną przez siebie postacią, mało sprzyja egzystencji i wymaga odpowiedniego 
dostosowania się do niej, aby w miarę bezpiecznie przemierzać pustkowie. Gra wykorzy-
stuje motywy znane z poprzednich części i charakterystyczne dla falloutowego świata, sta-
nowiącego zupełnie odmienne spojrzenie na techniczny rozwój w realiach po zagładzie 
jądrowej. Pustkowie pełne jest także postaci i zwierząt, zmutowanych w wyniku silnego 
napromieniowania, które są zagrożeniem dla ocalałych ludzi. Po radioaktywnym terenie 
poruszają się członkowie wielu technologiczno-militarno-religijnych ugrupowań, z który-
mi, w miarę upływu czasu rozgrywki, można współpracować lub stać się ich wrogiem. 
 Wszystkie mechanizmy zastosowane w grze tworzą zwarty, zróżnicowany świat, 
będący ciekawą alternatywą w bogatej ofercie postapokaliptycznych utopii i antyutopii, 
jakie możemy obserwować dzisiaj w poszczególnych dziedzinach kultury popularnej. 
Świat Fallouta 4 zasługuje na wnikliwą analizę zarówno pod kątem socjologicznym, jak  
i antropologicznym.
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Emmanuella Robak
Jerzy Żuławski i Jacek Dukaj – wizjonerzy postapokaliptycznych miast umarłych

Obraz świata po apokalipsie miewa różne odsłony. Po nagłym i gwałtownym końcu wszyst-
kiego nastaje pustka albo chaos, przestrzeń staje się lodową krainą lub pustynnym bezdro-
żem. Jednak jak wyglądają konkretne miasta po apokalipsie? Czy wciąż są to znane nam 
kształty metropolii, które np. powoli zamieniają się w ruinę? A może są to tylko resztki 
i pozostałości z dawnego świata, które tylko przypominają zarys miasta? 
 W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić opisy postapokaliptycznych miast 
w wybranych dziełach dwóch twórców – w powieści Na srebrnym globie młodopolskiego 
prekursora literatury science fiction, Jerzego Żuławskiego, oraz w opowiadaniu Jacka Du-
kaja Córka Łupieżcy.
 Zauważyłam pewną analogię pomiędzy „umarłym miastem” Jerzego Żuławskiego 
a „martwym miastem” Jacka Dukaja (nie tylko leksykalną – „miasta umarłe” vs „martwe 
miasta”). Oba pojęcia łączą wspólne cechy: przerażająca, złowroga pustka, piętrzące się ru-
iny, wszechobecna groza. Po umarłym mieście Żuławskiego przechadzają się cienie-upio-
ry, w mieście Dukaja również nie brakuje nietypowych mieszkańców. Oba konstrukty nie 
dają się opisać. Miasto Dukaja „rozpływa się wieczornym półmroku”, charakteryzując się 
nieskończonością labiryntów, monumentalnością i zawiłą topografią. Miasto Żuławskiego 
jest „straszliwsze, większe, więcej trupie w tym opuszczeniu potwornym i dziwnym świe-
tle”. Obie metropolie pojawiają się nagle przed oczami bohaterów; miasto Dukaja wyrasta 
przed bohaterką, która raptem „zorientowała się, że […] znajduje się w Miasta głębokim cie-
niu”, natomiast astronauci Żuławskiego, eksplorujący Księżyc, słyszą nagły krzyk swojego 
kompana, obserwującego widok za szybą pojazdu kosmicznego: „Ależ to wygląda doprawdy 
jak miasto!”.
 W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić podobieństwa i różnice miast „umar-
łych”, wykreowanych przez wybranych twórców. Opisy te przedstawiają jedną z możliwości 
zaistnienia post-apokaliptycznego świata, którego społeczeństwo od wieków tak wyczekuje. 
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Tomasz Rożkiewicz
Post-apo według Valve – wizje świata po katastrofie w grach Half-Life 2 oraz Left 4 Dead

Firma Valve jest obecnie jednym z najbardziej znanych i zasłużonych graczy na rynku elek-
tronicznej rozrywki. Jej pracownicy i założyciele są odpowiedzialni za stworzenie wielu 
ponadczasowych produkcji, które w dużym stopniu ukształtowały i wciąż kształtują tę ga-
łąź przemysłu komputerowego. Tytuły takie jak Half-Life, Portal czy platforma dla graczy 
Steam są znane większości miłośników gier wideo. A wszystko to dzięki zaangażowaniu 
twórców w stworzenie projektu, na który składają się doskonała fabuła, wysoka grywalność 
oraz dopracowanie pod względem technologicznym. W swoim wystąpieniu chciałbym sku-
pić się na tematyce kreacji światów przedstawionych w dwóch bardzo ważnych grach stu-
dia Valve – Half-Life 2 oraz Left 4 Dead. Obie te produkcje dają graczom możliwość prze-
niesienia się w rzeczywistość post-apokaliptyczną, choć każda z nich oferuje zupełnie inny 
jej wariant.
 W pierwszym tytule ukazany został świat, w którym doszło do inwazji obcych istot, 
zdolnych do podporządkowania sobie rasy ludzkiej i stworzenia aparatu opresyjnego do 
złudzenia przypominającego totalitarny reżim. W tej produkcji gracz wciela się w postać 
Gordona Freemana, naukowca znanego z poprzedniej części serii. Fabuła ukazuje anty-
utopijną rzeczywistość, w której rasa obcych zwana „Kombinatem” podbija naszą planetę 
i dąży do wyniszczenia ludzkości. Głównym ośrodkiem najeźdźców staje się „City 17”, któ-
re w grze pełni funkcję zarówno stolicy imperium „Kombinatu”, jak również najważniej-
szej lokacji, w której rozgrywa się większa część opisanej w Half-Life 2 historii.
 Postępująca „zombifikacja” kultury popularnej nie uszła uwadze specjalistów zatrud-
nionych w Valve. Zaprojektowali grę, która wpisuje się w konwencję przedstawiania świata 
po apokalipsie z zombie. Firma z Bellevue serwuje entuzjastom elektronicznej rozrywki 
produkcję pozwalającą im wcielić się w jednego z tak zwanych „Ocalałych”, członka grupy 
osób odpornych na działanie wirusa będącego powodem wybuchu epidemii zmieniającej 
ludzi w zombie. Fabuła odgrywa rolę drugorzędną, jednak jej elementy składają się na spój-
ny obraz świata przedstawionego, w którym człowiek staje się równy zwierzynie łownej 
i musi walczyć z zastępami przywróconych do życia zmarłych. Left 4 Dead jest doskonałym 
przykładem przeniesienia konwencji gatunkowej post-apo do świata gier komputerowych. 
Decyzje gracza mają wpływ na rozwój historii, co z kolei pozwala na zwiększenie auten-
tyczności fabuły.
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Sylwia Rudzka
Śmierć literatury

Literatura w ciągu ostatniego stulecia przeszła długą drogę, zwłaszcza jeśli w rozpatrywa-
nym temacie uwzględni się choćby nowe media czy nowe formy komunikowania. Celem 
referatu jest analiza dyskursu, czy literatura umiera, a jeśli tak, to w jakim sensie. Głównym 
problemem badawczym będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy tytułowa śmierć jest zja-
wiskiem powszechnym i całościowym, czy tylko wyczerpaniem pewnych form, a może jest 
to zupełnie nowy etap literatury. Ten problem wyartykułował już choćby Alvin Kernan 
w The Death of Literature.
 Szczególną uwagę zwraca problematyka innowacji, przez które, zdaje się, papier od-
chodzi do lamusa na rzecz dzieł zdigitalizowanych, gdyż one stawiają przed czytelnikiem 
zupełnie nowe wyzwania. 
 Dyskurs o kryzysie literatury i sztuki świadczy o tym, iż literatura, mimo chwilo-
wych kryzysów, nie umiera, ale jej kanały docierania do odbiorców już tak. Na podstawie 
zebranej literatury, jak i najnowszych statystyk, dotyczących sprzedaży ebooków, można 
stwierdzić, że współcześnie obserwujemy dość duże zmiany w odbiorze literatury. Kontek-
stem do rozważań będzie zatem ekonomia, statystyka i sama literatura.
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Łukasz Rzepka
Wielka rzeź Armagedonu. O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica

Oprócz obrazów świata postapokaliptycznego prezentowanych w literaturze science fic-
tion czy kinematografii, funkcjonują również, mające realny wpływ na życie jednostki czy 
grupy społecznej, prezentacje religijne. Jednym z takich wyznań, wyjątkowo mocno wpisa-
nym w nurt millenarystyczny, jest Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy - powstała w XIX 
w. grupa, która w swojej nauce wskazuje na tysiącletnie panowanie Chrystusa Króla, rozpo-
częte w 1914 r. W swoich publikacjach Towarzystwo Strażnica często udowadnia, że żyjemy 
w czasach ostatecznych, na co wskazują konflikty zbrojne, wszechobecna przemoc, upa-
dek moralności. Obok literackiego opisu, wizja Armagedonu prezentowana jest również 
graficznie w różnego rodzaju publikacjach, m.in. „Strażnicy”, „Przebudźcie się”, „Będziesz 
mógł żyć w raju na ziemi” czy „Wspaniały finał Objawienia bliski!”. Nauka o Końcu nale-
ży do podstawowych treści, przekazywanych również dzieciom, co znalazło swój wyraz 
w książce im przeznaczonej Ucz się od Wielkiego Nauczyciela. W czasie ostatecznego sądu, 
pewna grupa (144 tysiące) zostanie wybrana do panowania z Jezusem w „nowym Niebie”, 
pozostali wyznawcy będą mogli się cieszyć wiecznym szczęściem na „nowej Ziemi”, reszta 
zaś zostanie unicestwiona na wieki. Problematyka treści religijnej, mimo swojej ograni-
czoności, stanowi wyjątkowe pole badawcze, ponieważ oddziałuje w realny sposób na co-
dzienność człowieka, w odróżnieniu od fikcji literackiej czy filmowej, którym czytelnik/
widz nie podporządkowuje swojego życia, dzięki wierze.
W referacie zostaną zaprezentowane treści w następującym porządku:
 1. czasy ostateczne,
 2. Armageddon,
 3. Sąd,
 4. nowe Niebo,
 5. nowa Ziemia.
 W czasie wystąpienia zostanie przedstawiony również materiał ikonograficzny. Re-
ferat nie rości sobie prawa do polemiki międzywyznaniowej czy apologii którejkolwiek 
konfesji chrześcijańskiej, ma na celu jedynie przekrojową analizę świata post-apo głoszo-
nego przez Świadków Jehowy.
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Adriana Maria Sajur
Postapokalipsa i koniec humanizmu

We współczesnej kulturze tematyka końca wydaje się być bardziej żywa niż kiedykolwiek 
wcześniej, a ponowoczesność tworzy wizje zmierzchu właściwie wszystkiego: człowieka, 
teorii, kultury, historii itd. Wielość i różnorodność tych kategorii oraz łączące je pojęcie 
końca z oczywistych względów prowadzi do pytania: czym jest ów koniec, o którym tak 
głośno? Tematem referatu będzie właśnie zdefiniowanie pojęcia końca w perspektywie 
filozoficznej.
 Przyjmuję, że proklamowany schyłek jest tylko zmierzchem paradygmatu, jakim 
jest humanizm, w którym od wieków były zanurzone filozofia, sztuka oraz nauka. W hu-
manizmie człowiek to przede wszystkim biały, zdrowy, heteroseksualny mężczyzna, który 
jest miarą wszechrzeczy, jedynym podmiotem i centrum świata. Lęki i obawy związane 
z końcem, które przenikają przez literaturę, sztuki audiowizualne i plastyczne, związane są 
właśnie z decentralizacją tak pojmowanego człowieka. Współcześnie okazuje się, że cen-
trum nie jest jedno, więc uprzywilejowana pozycja ludzka dezaktualizuje się. Zmiany, któ-
re następują, pojmowane są właśnie jako koniec dlatego, że punkt ich obserwacji jest wciąż 
ludzki. Strach człowieka przed tym, że coś może zajmować lepszą lub taką samą pozycję jak 
on, jawi mu się jako apokalipsa.
 Świat, który pozornie zmierza ku końcowi, jest światem wyłącznie ludzkim, dlatego 
za punkt wyjścia przyjmuję definicję kultury Romana Ingardena. W Książeczce o człowie-
ku, zaznaczył on, że prawdziwą rzeczywistością ludzką, jego istotą, jest właśnie kultura 
– należy podkreślić – z zasady antropocentryczna, bo wytworzona przez i dla człowieka. 
Według fenomenologa ta quasi-rzeczywistość jest czymś więcej niż to, co konieczne do 
przeżycia, pojawiają się tam siły obce człowiekowi i mocniejsze, więc potencjalnie zagra-
żające. Referat będzie zawierał argumenty zaczerpnięte z myśli postmodernistycznych, po-
twierdzające takie pojmowanie końca. Wniosek, do których doprowadzą jest następujący: 
postapokalipsa to posthumanizm, w którym poczucie lęku jest skutkiem decentralizacji 
człowieka w świecie, który sam stworzył. Próbą rozwiązania problemu końca humanizmu 
jest powstawanie nowych ideologii: feminizmu, gender, transhumanizmu, ekologizmu i in.
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Norbert Sosik
Mad Max widziany oczami Deleuze’a i Guattari’ego

Postapokaliptyczny obraz świata coraz częściej staje się tematem różnego rodzaju dzieł po-
pkultury. Niejednokrotnie wizje z kart książek przenoszone są na kinowe ekrany, a pełne 
efektów specjalnych produkcje pojawiają się na szczycie listy najbardziej dochodowych 
filmów. Przedstawienia apokalipsy stały się więc częścią kultury popularnej, rozumianej 
m.in. przez Marka Krajewskiego jako kultura dominująca, a co za tym idzie – stały się one 
współtworzywem intersubiektywnego świata, pośrednicząc w jego konstruowaniu, i fil-
trami, które współtworzą ramy rzeczywistości. Te najbardziej popkulturowe wizje świata 
po zagładzie są więc interesujące nie tyle z punktu widzenia samego opisu, ale właśnie ze 
względu na relację pomiędzy nimi a teraźniejszością.
 Kierując się tym przekonaniem, potraktuję dzieła popkultury, jakim są filmy z serii 
Mad Max, w sposób, w jaki Deleuze i Guattari wykorzystywali klasyczne dzieła kultury. 
Interpretacja filmów dokonywać się będzie w oparciu o pojęciowość zaczerpniętą z książki 
Tysiąc plateau, a w szczególności odnosić się będzie do koncepcji ukazanych w rozdziale 
(plateau) Traktat o nomadologii: maszyna wojenna. Przedstawię głównego bohatera filmów 
jako nomadę, odniosę się do roli maszyny wojennej, pokażę, w jaki sposób cechy, które 
według francuskich filozofów pozwalają wyjść społeczeństwu poza państwowość, są przez 
kulturę dominującą reinterpretowane i wykorzystywane do celu zgoła przeciwnego. Nie 
będzie to opowieść tylko o tym, co Deleuze i Guattari mogą powiedzieć o Mad Maxie, ale 
też o tym, co Mad Max może powiedzieć o ich twierdzeniach. A wszystko po to, by w duchu 
szkoły frankfurckiej pokazać, że nawet w świecie postapokaliptycznym popkultura nie daje 
szansy na emancypację.
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Paweł Sporek
Obraz relacji międzyludzkich w świecie postapokaliptycznym – Droga Cormaca  
McCarthy’ego

Proponowany przeze mnie tekst wyrasta z fascynacji oryginalną twórczością Cormaca 
McCarty’ego i skupia się na jednej z najistotniejszych w jego dorobku literackim powieści 
pt. Droga, przybliżonej szerokiemu gronu odbiorców dzięki ekranizacji Johna Hillcoata 
(The Road z 2009 roku). Ukażę w nim przedstawiony przez amerykańskiego pisarza obraz 
świata postapokaliptycznego, językowo budowanego w ciągłych odniesieniach do języka 
biblijnego oraz podstawowych archetypów. Stanowił będzie uzasadnienie dla charakteru 
i kształtu ukazanych w dziele relacji międzyludzkich, m.in. między ojcem i synem, ludźmi 
spotykanymi podczas wędrówki głównych bohaterów, także te wyłaniające się ze wspo-
mnień ojca. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala na rekonstruowanie elementów skła-
dowych ukazanej przez pisarza zagłady (na różnych poziomach konstrukcji utworu), która 
dotyka zarówno natury, świata materialnego, jak i człowieka – jego psychiki, uznanej do-
tychczas przez niego aksjologii. Kontekstem objaśniającym dla prowadzonych analiz będą 
inne powieści McCarthy’ego oraz ujęcia teoretyczne (m.in. teoria survivalizmu). 
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Magdalena Maja Śliwińska
Autodestrukcyjne czynniki społeczeństwa masowego lat 90. w literaturze Niccolò  
Ammanitiego

Wiersz Ewy Lipskiej pt. Takie czasy idealnie oddaje sytuację czytelnika mierzącego się 
z wczesną literaturą włoskiego pisarza Niccolò Ammanitiego. Twórczość przedstawiciela 
nurtu „Młodych kanibali” budzi grozę, poczucie dezorientacji, lecz także gorzki śmiech. 
Bohaterowie zbioru opowiadań pt. Bagno z lat 90., zanurzeni w dobrobycie, oddają się naj-
bardziej wymyślnym sadomasochistycznym grom, eksperymentują z ciałem, narkotyzują 
się, używają przemocy, zabijają, nie przerywając przy tym zabawy. Autor niemal całkowi-
cie pozbawia ich ludzkiego oblicza. Erich Fromm w O sztuce miłości pisze o współczesnym 
świecie: „Cały [...] w swoim bogactwie zostaje przekształcony w przedmiot konsumpcji”. 
Tak też dzieje się w opowiadaniach Ammanitiego. Postaci sprowadzone zostają przez autora 
niemal wyłącznie do instynktów, nie znajdziemy tam analizy psychologicznej ani wskaza-
nia na motywy ich, często okrutnych, makabrycznych działań. W opowiadaniach włoskiego 
autora odnajdziemy ponadto elementy fantastyki, głównym bohaterem jednego z utwo-
rów jest zombie. Groteskowy, rodem z filmów Quentina Tarantino, bachtinowski świat na 
opak, przedstawiony w dziele Ammanitiego zawiera w sobie smutną diagnozę rzeczywi-
stości współczesnego człowieka, który dąży do samounicestwienia. Umberto Galimberto w 
książce Un ospite inquietante zjawisko to tłumaczy emocjonalnym analfabetyzmem, który 
cechuje w dzisiejszych czasach wielu, szczególnie młodych ludzi. Nie potrafią oni nazywać 
swoich emocji, ponieważ nie nauczyła ich tego ani szkoła, ani rodzina. Pozostawieni sami 
sobie popadają zatem w coraz większy nihilizm. Upadek wartości, cyfryzacja świata, która 
często zamiast zbliżać ludzi, coraz bardziej ich od siebie oddala, wszechobecny hedonizm, 
kult ciała prowadzący do jego degradacji, działania makabryczne, w których nie warto do-
szukiwać się już głębszego sensu, bo często go nie ma, nuda oraz niechcący się niczym 
uleczyć brak chęci do życia – wszystkie te zjawiska towarzyszą bohaterom pierwszych 
opowiadań Ammanitiego. Ponadto dają się one zauważyć w otaczającym nas świecie, który 
,mimo upływu dwudziestu lat od publikacji książki, wciąż zmierza w tym samym kierunku, 
realizując apokaliptyczną wizję autora.
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Karolina Wierel
Postapokaliptyczna wizja człowieka w powieściach Dmitrija Głuchowskiego Metro 2033, 
Metro 2034 i Metro 2035

W moim wystąpieniu chcę przedstawić wizję człowieka wyłaniającą się z powieści rosyj-
skiego pisarza, Dmitrija Głuchowskiego – Metro 2033, Metro 2034 i Metro 2035. W lite-
rackiej serii pisarz ukazał losy ludzi żyjących po wojnie nuklearnej w korytarzach metra 
moskiewskiego. 
 Epicka forma, jaką Głuchowski nadał swojej wizji postapokaliptycznego świata, 
sprawia, iż postacie z jego powieści reprezentują bogate spektrum możliwych postaw ludzi 
w alternatywnym świecie „po końcu”. Artem, Hunter, Sasza i Homer to postacie wykre-
owane na antybohaterów, jednak mogą stać się bohaterami nowego świata, o ile będą potra-
fili przetrwać i pokonać antropocentryczny sposób postrzegania świata. Głuchowski stwo-
rzył własną, odmienną wizję rzeczywistości, opartą na archetypowych motywach walki 
dobra ze złem, piękna z brzydotą. Jednak reguły, wedle których funkcjonuje nowy, posta-
pokaliptyczny świat, różnią się od tych, do których przyzwyczajony jest czytelnik. Pisarz 
wprowadza wiele kulturowych odniesień do historii mitologicznych, narracji literackich 
i filmowych, czyniąc kwestię człowieczeństwa głównym tematem tej powieści. Owo czło-
wieczeństwo jest ukryte w mrocznych, tajemniczych i nieznanych korytarzach moskiew-
skiego metra i ludzkiej wyobraźni.
 W celu przedstawienia postaw człowieka w obliczu końca cywilizacji w utworach 
Głuchowskiego, odwołam się teorii związanych z ekokrytyką (np. hiperobiektu), ekofe-
minizmem i teorią zwrotu afektywnego, a także szeroko pojętą krytyką kultury Zachodu 
przedstawioną przez Ralfa Konersmanna.
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Damian Winczewski
Filozoficzne i ekonomiczne problemy świata gry S.T.A.L.K.E.R.

Choć Stalker nie jest typową grą rozgrywającą się w świecie postapokaliptycznym – wszak 
istnieje tylko zona otoczona „normalnym” światem i życiem – to samo wnętrze świata 
znanego z gry komputerowej posiada cechy konstytutywne dla rzeczywistości post-apoka-
liptycznej – katastrofa nuklearna, zatomizowana społeczność, w ramach której jednostki 
codziennie walczą o przetrwanie, walka o rzadkie zasoby, szczególnie wartościowe przed-
mioty czy postacie, których zachowanie i dynamiczne charaktery przypominają te znane 
z post-apo. Fakt, że oprócz Zony istnieje zwykła rzeczywistość dodaje opisywanemu światu 
smaku i otoczki nieznanego do tej pory z innych tego typu produkcji. 
 Poruszę dwa rodzaje zagadnień, dotyczących świata tej gry, a także świata książek 
opartych o ten koncept fabularny (książki m.in. Michała Gołkowskiego, Wiktora Noczkina) 
– pierwszym z nich jest ekonomia polityczna zony. 
 Wydaje się, że mamy do czynienia ze szczególnie ciekawym zestawieniem – na ze-
wnątrz istnieje świat późnego kapitalizmu, ewidentnie borykający się z brakiem bodźców 
do rozwoju, z brakiem innowacji, a także przynajmniej w najbliższym otoczeniu (Rosja, 
Białoruś, Ukraina) – charakteryzujący się skrajną biedą, wysokim poziomem bezrobocia, 
przestępczością, wykluczeniem – co skłania ludzi do eksploracji zony. Stefa ta wyrasta na 
jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny obszar niekapitalistyczny. Posiada ona cechy odnoszą-
ce się zarówno do przeszłości, jak i do przyszłości. (…)
 W grze i w książkach są rozmaici bohaterowie i kilka frakcji. Reprezentują one od-
mienne postawy psychologiczne i społeczne. Choć na pierwszy rzut oka w świecie S.T.A-
.L.K.E.R.A trudno wyprzeć się roli egzystencjalizmu czy nawet wręcz fatalizmu i pesy-
mizmu, odnoszącego się do stanu naszego świata, możemy natrafić również na elementy 
z zakresu filozofii społecznej. Mamy wyraźnie do czynienia z wątkami ekologicznymi 
i posthumanistycznymi – zona to przede wszystkim efekt zgubnej działalności człowieka. 
Mamy również frakcje reprezentujące różne postawy – liberalizm i konserwatyzm, indy-
widualizm i kolektywizm, egoizm i altruizm. Postacie reprezentują różne klasy społecz-
ne – od lumpenproletariatu do przedstawicieli mieszczaństwa, wszyscy z różnymi moty-
wacjami. Nie może również zabraknąć wątków etycznych z pytaniami – jak daleko może 
się posunąć człowiek, jaki jest sens życia, gdzie są granice człowieczeństwa. Przynajmniej 
częściowe rozwikłanie tych kwestii na gruncie literatury naukowej i literatury dot. zony 
będzie zadaniem niniejszego referatu. 
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Agata Włodarczyk
Magia po cywilizacji w najnowszej produkcji MTV The Shannara Chronicles

W ostatnim sezonie serialowym w ramówce stacji, kojarzonej głównie z muzyką, pojawiła 
się produkcja fantasy oparta o cykl powieści Terry’ego Brooksa o Shannarze (The Shanna-
ra Chronicles, emitowane od 2016 roku). Zaprezentowana widzom opowieść urzeka magią 
– obecnością nie tylko ludzi, ale także elfów, trolli, gnomów, druidów i demonów. Opening 
serialu zapowiada, że w przyszłości będzie można zobaczyć na ekranie również krasnolu-
dy. Jednak tym, co wyróżnia ten świat pełen magii i fantastycznych stworzeń, jest fakt, że 
jest po zagładzie. To, co dla widzów jest elementem codzienności, w świecie The Shannara 
Chronicles zostaje zredukowane do artefaktów nieznanej przeszłości czy do zagrożenia, np. 
trolle noszą maski gazowe oraz inne współczesne akcesoria.
 Wystąpienie skoncentruje się na funkcji, jaką w serialu odgrywają nawiązania do 
świata po zagładzie, ich miejsca w narracji pierwszego sezonu oraz na funkcjonowaniu prze-
szłości sprzed zagłady prezentowanej w świadomości bohaterów. Ponadto analizie zostanie 
poddany charakter przedstawionego świata fantastycznego, bliżej spowinowaconego z fan-
tasy niż z klasycznymi obrazami postapokaliptycznymi, w których technikę zastępuje magia.
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Szymon Wnuk
W ogrodzie popiołów. Symbolika wody życia i jałowej ziemi w Drodze Cormaca  
McCarthy’ego

Celem wystąpienia jest przedstawienie motywów biblijnej wody życia oraz występującej 
w legendach arturiańskich jałowej ziemi w kontekście postapokaliptycznej powieści Cor-
maca McCarthy’ego Droga. Rozważania rozpoczną się od przedstawienia świata opisanego 
w powieści. Następnie, na tle innych dzieł literatury amerykańskiej oraz Biblii, referent 
przybliży sposób, w jaki McCarthy w Drodze nadaje motywowi wody znaczenie symbo-
liczne i kreuje antytezę biblijnej wody życia. Później referent podejmie próbę powiązania 
powyższej antytezy z tradycją średniowiecznych podań o rycerzach Króla Artura i poszu-
kiwaniach świętego Graala oraz nawiązującego do nich poematu T.S. Eliota Ziemia jałowa. 
Jak się wydaje, odwołanie do tych tekstów może okazać się pomocne w interpretacji ostat-
niego, enigmatycznego akapitu powieści McCarthy’ego.
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Anna Zalewska
Szczątki, rzeczy, miejsca i obrazy jako uobecnienia naszego trwania w postapokaliptycz-
nym asamblażu z materialnymi pozostałościami po Wielkiej Wojnie (nad Rawką i Bzurą)

Wychodząc z makropoziomu refleksji nad fizyczną obecnością i namacalnością resztek 
obiektów nieożywionych, pozostałych po postrzeganej jako apokalipsa Wielkiej Wojnie, 
która w latach 1914–1918 pochłonęła prawie 80 milionów istnień ludzkich, wskażę różne-
go typu reprezentacje wiedzy, bezmyślności, kreatywności, pasywności, wysiłków, emocji 
i cierpienia, które mogły mieć swój udział w tworzeniu tego, co staje się przedmiotem ba-
dań archeologicznych. Zawierają się w nich prezentowane m.in. w serii Apokalipsa I wojna 
światowa (w reż. Isabelle Clarke i Daniela Costello) zarówno sądy nomograficzne typu: „10 
milionów żołnierzy zginęło skoszonych pociskami, rozerwanych przez bomby, spalonych, 
zagłodzonych, pożartych przez szczury i wszy, zabitych przez epidemie, a 20 milionów od-
niosło rany” (za: „Apokalipsa I wojna światowa” – Furia, odc. 1/5, 2014), jak i idiograficzne: 
„nikt, kto nie był na froncie nie wie, przez co przechodzą żołnierze”; „w okopach ludzie żyją 
jak szczury, wśród szczurów” (za: Apokalipsa I wojna światowa – Piekło, odc. 3/5 2014). (…) 
Wydaje, się, że my ludzie miewamy kłopot (lub – w wielu wypadkach – zdajemy się nie 
tolerować) ze spotkaniem zwłaszcza szczątków i miejsc naznaczonych apokaliptycznym 
cierpieniem. Dlatego chciałam poddać pod dyskusję tezę, iż to właśnie ta trudność sprawia, 
że jako ludzie często powstrzymujemy się od decyzji, co z materialnymi pozostałościami 
apokaliptycznych momentów począć, po czym ostatecznie je pomijamy lub ukrywamy, że 
czekamy i nieustannie ponownie rozważamy nasze wybory – w najlepszym wypadku po-
zostawiając je samym sobie. 
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Beata Zielonka
Status świata postapokaliptycznego ukazanego w trylogiach Niezgodna Veroniki Roth oraz 
Igrzyska Śmierci Suzanne Collins

Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja (inteligencja), Prawość 
(uczciwość), Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na które podzielone jest społeczeń-
stwo zbudowane na ruinach Chicago w trylogii Niezgodna. Rezerwat cywilizacji, który prze-
trwał, ma swoje prawa łamane przez Niezgodnych, w tym główną bohaterkę Beatrice Prior 
(Tris). W Igrzyskach Śmierci Katniss Everdeen staje się Kosogłosem – symbolem rewolucji 
po wygraniu tytułowych igrzysk śmierci, w których wzięła udział zamiast swojej młodszej 
siostry. Świat przedstawiony w utworze podzielony jest na Dystrykty, które specjalizują się 
w produkcji określonych dóbr dla elit. Celem tego referatu jest analiza porównawcza obu 
wizji świata po katastrofie ekologicznej oraz konflikcie militarnym, ograniczeniu wolności, 
a także ukazanie przyczyn buntu i przemiany wewnętrznej obu bohaterek. Obie historie są 
egzemplifikacją młodzieńczej miłości, pokazują skutki podjętych decyzji dla całego społe-
czeństwa oraz szanse dla nowego świata odbudowanego przez główne bohaterki. Historie 
te implikują odpowiedzi na pytania: dlaczego na początku XXI wieku literatura młodzie-
żowa konstruuje dla swojego czytelnika nietypowe światy, a także przewiduje światy po-
stapokaliptyczne oraz jak została przedstawiona śmierć demokracji i cywilizacji Zachodu?
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Damian Zubik
Obraz apokalipsy we współczesnej kulturze popularnej na przykładzie serialu Nie z tego 
świata

W powstających obecnie dziełach kultury popularnej (literaturze, filmach, serialach) moż-
na zauważyć wzmożone zainteresowanie tematami apokaliptycznymi i postapokaliptycz-
nymi. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów jest serial Nie z tego świata (Supernatu-
ral, emitowany od 2005 roku), w którym dwóch braci Winchesterów bierze na siebie ciężar 
ratowania świata przed złem. Motyw apokalipsy bezpośrednio pojawia się w piątym sezo-
nie, w którym bohaterowie muszą stawić czoła uwolnionemu Lucyferowi. Jego przyjście na 
Ziemię rozpoczyna opisywaną w Biblii apokalipsę. Pojawiają się też zapowiadane przez św. 
Jana znaki i wydarzenia, jak choćby przybycie czterech Jeźdźców Apokalipsy czy Nierząd-
nicy z Babilonu. Koniec końców braciom udaje się powstrzymać Apokalipsę, muszą zapła-
cić jednak za to wysoką cenę, co jest nie tylko w pewnym sensie powtórzeniem schematu 
z poprzednich sezonów, lecz także w znacznej mierze odbiciem kliszy popkulturowych.
 Motywy apokaliptyczne w serialu na tym się nie kończą i pojawiają się w dalszych 
sezonach. Interesujące jest wykorzystanie motywów znanych z Biblii, a także z pozachrze-
ścijańskich kultur w kreowaniu świata serialu. Samo sięgnięcie po symbole apokaliptyczne 
i wcielenie ich do serialowego uniwersum może służyć jako przykład recepcji apokalip-
sy we współczesnej kulturze popularnej. Dlatego w proponowanym referacie chciałbym 
przyjrzeć się bliżej temu procesowi i na jego podstawie poczynić kilka refleksji na temat 
recepcji apokalipsy (oraz szerzej topiki biblijnej i mitologicznej) w popkulturze. W swojej 
analizie nie ograniczę się jedynie do piątego sezonu, ale rozszerzę perspektywę do całości 
– chociażby pod kątem występujących postaci, bóstw, stworów znanych z mitologii i trady-
cji biblijnej (zarówno Biblii, jak i apokryfów).
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Grzegorz Zyzik
Walcząc z Molochem. Neuroshima i fani postapokalipsy

Celem mojego referatu jest przyjrzenie się społeczności graczy, skupionej wokół polskiego 
systemu RPG Neuroshima. Opierając się na danych pochodzących z indywidualnych wy-
wiadów pogłębionych (IDI), postaram się przybliżyć powody jej niezwykłej popularności, 
o czym świadczy choćby stworzenie 17 dodatków do gry w ramach tego systemu. Z pewną 
ostrożnością zakładam, że immersja w Neuroshimie jest tym mocniejsza, im większym fa-
nem postapokalipsy jest gracz. Świat przedstawiony w grze nawiązuje do takich produkcji 
jak Fallout i Mad Max. Stwarza to olbrzymi kontekst przy tworzeniu scenariusza przez 
graczy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że autorzy, umiejscawiając akcję gry w Ameryce, 
wpisali się w rozwinięty i kierujący się pewnymi zasadami dyskurs. Interesujące, że polscy 
autorzy, tworząc grę w klimatach postapokaliptycznych, zdołali wnieść pewne treści, które 
spotkały się z zainteresowaniem zachodnich graczy. Być może ma to związek z opinią jed-
nego z autorów gry: „Neuroshima nie jest grzeczna, nie jest też bezmyślnie szpanerska (...) 
nie wygląda jak taśmowy produkcyjniak z zachodu. To po prostu system z jajami”. W dal-
szej części referatu przybliżę działalność fanowską związaną z konwentami poświęconymi 
grze oraz przybliżę metodologię i przebieg empirycznych badań. Zamierzam udowodnić, 
że system Neuroshima wpisuje się w logikę transmediów, której celem jest przewidzenie, 
jakie medium jest najlepsze do opowiedzenia historii.
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Katarzyna Żukowska
Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie – motyw wiecznej tułaczki po postapoka-
liptycznym piekle według McCarthy’ego i Głuchowskiego

(…) W prozie amerykańskiej motyw apokalipsy cieszył się szczególną popularnością w la-
tach 50. i 60. XX wieku, gdy widmo zimnej wojny rzucało wyraźny, złowieszczy cień na 
niemal cały świat. Miało to odzwierciedlenie także w literaturze, choć nurt prozy apokalip-
tycznej uznano za fantasmagorię niezasługującą na poważne rozważania. 
 Zupełnie inaczej traktowali tę kwestię twórcy radzieccy, którzy ze zjawiskiem za-
głady ludzkości wiązali kwestie metafizyczne, nadając tego typu prozie wymiar głęboko 
symboliczny – jak w Pikniku na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich.
 Dopiero XXI wiek i jego liczne koncepcje końca świata, które wywołały panicz-
ny strach mas, spowodowały wzrost zainteresowania literaturą apokaliptyczną. Nie tylko 
amerykańscy pisarze zaczęli snuć na szeroką skalę wizje chorobliwej przyszłości, która 
niesie wyłącznie strach, zniszczenie i śmierć.
 Proza rosyjska i amerykańska, choć o tak krańcowo odmiennym spojrzeniu na rze-
czywistość, w końcu znalazła punkt wspólny i wydała jednogłośny werdykt: To świat, w któ-
rym nie ma jutra. Nie ma w nim miejsca na marzenia, plany, nadzieje. A jeśli ktokolwiek 
przetrwa koniec – w trakcie swej niekończącej się wędrówki pogrąży się w szaleństwie, 
modląc się o unicestwienie, pragnąc zapomnieć o tym, co dane było mu zobaczyć.
 Wizje apokalipsy snute na obu kontynentach, choć posługujące się odmiennymi 
konwencjami literackimi, w szerokim spektrum katastroficznych rozmyślań skupiają się 
jednak na tym samym aspekcie – niewyobrażalnego strachu przed nadejściem realnego 
piekła na ziemi, gdzie umęczone dusze zagubionych wędrowców zostaną uwięzione i po-
zbawione w swej daremnej wędrówce szansy na zbawienie.
 Interesującym toposem literatury postapokaliptycznej staje się więc droga, która 
łudząco przypomina wędrówkę Dantego po kręgach piekielnych: Z cichego świata w światy 
wiecznie drżące W nową dziedzinę, nieśmiertelnie ciemną (Piekło, Pieśń IV). Krajobraz, 
towarzyszący nieodmiennie postaciom ocalałym podczas ich peregrynacji, znajduje swoje 
odbicie w teologii chrześcijańskiej, gdzie piekło przedstawiane bywa jako bezkresna pust-
ka, będąca zaprzeczeniem wszelkiej celowości przez brak boskiej obecności. 
 Warto zatem przyjrzeć się postapokaliptycznym wątkom wędrówki z perspektywy 
chrześcijańskiej wizji piekła i porównać sposób, w jaki motyw ten wizualizują tak odległe 
literacko kultury.
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