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Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego (2005; wydanie pol. 2010), które dało 

początek „supersystemowi rozrywkowemu” (określenie Marshy Kinder), doczekało się 

nie tylko autorskiej kontynuacji w postaci Metra 2034 (2009; wydanie pol. 2010), ale i – 

mniej lub bardziej swobodnie – nawiązujących do obu utworów opowieści. Szczególne 

miejsce pośród nich przypadło Ciemnym tunelom Siergieja Antonowa (2010; wydanie 

pol. 2015). Dotychczas współtwórcy Uniwersum Metro 2033 osadzali fabuły swych 

opowieści w postapokaliptycznym świecie przedstawionym, który Głuchowski 

zapoczątkował dziejami ocalałych w moskiewskim metrze z wojny atomowej; dlatego 

też wyjściowy pomysł fabularny kolejni autorzy przetwarzali, dostosowując go do 

„lokalnego kolorytu”; stąd w Korzeniach niebios Tullia Avoleda (2011; wydanie pol. 

2013) pojawiają się rzymskie katakumby, zaś w Dzielnicy obiecanej Pawła Majki (2014) 

schrony budowane pod blokowiskami Nowej Huty. Nie inaczej też postąpił np. Suren 

Cormudian, osadzając fabułę Dziedzictwa przodków. Tod mit uns (2012; wydanie pol. 

2014) w systemie fortyfikacji na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Tak rozmaite 

lokacje pozwoliły nie tylko na rozbudowę świata przedstawionego, ale – przede 

wszystkim – uniknięto dzięki nim powtarzalności, która zapewne rychło przyczyniłaby 

się do znużenia przygodami postatomowych stalkerów. Co więcej – w projekcie 

Głuchowskiego biorą udział nie tylko pisarze z kręgu kultury rosyjskojęzycznej 

(najczęściej z terenów byłych republik wchodzących niegdyś w skład ZSRR). Dla 

pozostałych, nie znających niuansów obyczajowych codziennego życia na wschód od 

Bugu, owa „kulturowa idiomatyka” mogłaby stanowić przyczynę porażki artystycznej i 

popadnięcia w stereotyp. Innymi słowy, byłyby to być może warsztatowo nawet 
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sprawne opowieści o życiu Rosjan, pisane przez nie-Rosjan, lecz właśnie brak 

zrozumienia dla naturalnego kontekstu motywacji psychologicznych wyborów 

bohaterów przyczyniłby się zapewne do fiaska stworzonej opowieści, odrzuconej przez 

czytelników jako „niewiarygodna”. Dziś przecież z podejrzliwością oglądamy 

niegdysiejsze przeboje filmowe, w których aktorzy europejscy odgrywają role postaci 

należących do innych ras; przykładem służy Broken Blossoms (USA 1919, reż. DW. 

Griffith) – w obrazie tym w roli Chińczyka obsadzono amerykańskiego aktora Richarda 

Barthelmessa.  

Ciemne tunele to chronologicznie jedna z najwcześniejszych (pochodzi bowiem w 

2010 roku) opowieści, powstałych w ramach projektu Metro 2033, z którą polski 

czytelnik miał okazję zapoznać się dopiero obecnie. Pozornie jest to mało 

skomplikowana strukturalnie (jakkolwiek dość zagmatwana fabularnie) opowieść o 

losach bohatera, przemierzającego korytarze metra. Taki charakter fabuły, w ramach 

której protagonista wędruje (wespół ze śledzącym jego losy czytelnikiem) przez kolejne 

stacje metra, zbliża Ciemne tunele do idei powieści drogi; nie inaczej zresztą motyw 

wędrówki zostaje wprowadzony w utworach Głuchowskiego. Jest to paralelizm 

rozwiązań jedynie pozornie przypadkowo. Całość też, jak w wypadku Metra 2033 i 

Metra 2034, kończy dwuznaczny happy end, zaś summa doświadczeń zebranych przez 

bohatera utworu Antonowa zdaje się niewspółmierna do poniesionych strat. Być może 

dlatego czytelnik ma wrażenie, iż opowieść ta znana jest mu skądś indziej; że już zetknął 

się z nią (a przynajmniej z bardzo podobną). Istotnie tak się stało i odczucie nie jest 

złudne. 

Już bowiem podczas choćby najbardziej pobieżnej lektury można zauważyć, iż od 

pozostałych utworów Ciemne tunele odróżnia silne zakorzenienie w dylogii 

Głuchowskiego, stanowiącej dla nich nie tylko fabularny punkt wyjścia, ale i szczególny 

„arche-tekst”, do którego dzieje opowiedziane przez Antonowa odwołują się w 

szczególny sposób. Relacje te można określić mianem twórczego rozwinięcia 

sygnalizowanych przez Głuchowskiego wątków, które w jego opowieściach pozostały 

otwarte. Z perspektywy filozoficzno-teoretycznoliterackiej można zatem odnaleźć dla 

powieści tej interpretacyjny klucz w postaci teorii „światów możliwych”, tj. takich, które 

potencjalnie powstają w trakcie lektury, zarazem jednak możliwości, jakie oferują, nie 

zostają przez twórcę wykorzystane. 
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Tak rozumiane światy możliwe realizowane zostają najczęściej w kilku 

wariantach; są to: alternatywne rozwiązania fabularne, dalsze losy bohaterów, 

spojrzenie na te same zdarzenia z perspektywy, która nie istnieje w ramach świata 

przedstawionego „arche-tekstu”. Świat możliwy może też być opowieścią o charakterze 

paralelnym do tej znanej z pierwowzoru, z którą splata się w fabularne „kłącze”. 

Wówczas mamy do czynienia ze szczególnym czytelniczym wrażeniem obcowania z 

opowieścią rozpiętą pomiędzy odczuciem neofilii i neofobii: zarazem bowiem 

otrzymujemy utwór nowy i znany; taki, którego nie sposób czytać bez znajomości 

„arche-tekstu”, jakkolwiek opowiedziana historia jest fabularnie w pełni autonomiczna. 

Jest to zarazem utwór-wyzwanie, rebus do rozwiązania, którego autor proponuje 

odbiorcy podwójną grę. Nie tylko bowiem może on pokusić się o stworzenie osi czasu i 

mapy przestrzeni zdarzeń, na której lokowałby wydarzenia obu utworów, poszukując 

punktów stycznych (atak szczurów, obrona WONG-u, pogłoski o „czarnych”). Mógłby 

również wykorzystać powieści Głuchowskiego i Antonowa do eksperymentu 

lekturowego, polegającego na symultanicznej lekturze tych fragmentów, które wykazują 

„powinowactwa z wyboru” (przyznajmy jednak, iż byłoby to doświadczenie raczej 

ekstremalne, jakkolwiek pouczające zwłaszcza dla psychologów odbioru).  

Gdyby jednak pokusić się o taką grę kulturową, rychło dostrzeżemy szczególną 

więź łączącą obie powieści. Charakter tego związku (odwołajmy się do języka biologii) 

można jednak zdefiniować nie jako pasożytniczy, lecz symbiotyczny. Powieść Antonowa, 

jakkolwiek tak dogłębnie zanurzona w utworze Głuchowskiego, nie dyskontuje sukcesu 

dylogii o moskiewskim metrze. Przeciwnie: wprowadzenie nowej perspektywy , z której 

odbiorcy mogą zapoznać sie ze znanymi sobie zdarzeniami umożliwia twórcy Ciemnych 

tuneli nie tylko zachowanie artystycznej niezależności, ale i odświeżenie spojrzenia na 

cykl Głuchowskiego. Dzięki temu zyskuje również opowieść, która zapoczątkowała całe 

uniwersum, nieco może już zapomniana w zalewie coraz to nowych historii osadzonych 

w świecie po wojnie atomowej (na rodzimym rynku utworów tych jest jeszcze 

relatywnie niewiele, jednak w Rosji ich ilość powoli zaczyna obezwładniać czytelnika 

swym natłokiem; tym bardziej, że „oficjalnym” powieściom towarzyszy aktywny ruch 

twórców fan-fiction, których nie sposób policzyć). Oczywiście – powiedzmy tu wyraźnie 

– Antonów to nie Głuchowski, toteż nieporozumieniem byłoby oczekiwanie, iż twórca 

Ciemnych tuneli pozostanie wierny rozłożeniu akcentów przez pomysłodawcę projektu; 



4 

 

artystyczny serwilizm byłby zresztą nacechowany epigoństwem, a poprzez to miałki. 

Toteż dobrze się stało, że pisarz zdecydował się na wplecenie w większym stopniu, niż 

autor dylogii Metro 20133 i Metro 2034, wątków nadprzyrodzonych; co ciekawe (ale i 

znamienne dla fantastyki rosyjskiej), współtworzą one ontologię świata 

przedstawionego na tyle harmonijnie, że czytelnik nie odczuwa dysonansu. 

Taki powrót do źródeł, pozwalający na uzmysłowienie sobie, co zapoczątkowało 

dynamiczny rozwój Uniwersum Metro 2033, umożliwia zarazem próbę jakości 

artystycznej „arche-tekstu”. Ten zaś, o czym świadczy lektura kolejnych opowieści i 

dynamika rozwoju „supersystemu”, wciąż skutecznie opiera się działaniu czasu. 

*** 

P. S. Do powieści dołączony został – godny ze wszech miar uwagi – zbiór 

opowiadań Szepty zgładzonych. Jest on autorstwa nieprofesjonalnych twórców, 

będących miłośnikami uniwersum Metro 2033. 


