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Pozycja osobna 

 

Najnowsza powieść Dmitrija Glukhovskiego z pewnością stanowi domknięcie 

pewnego rozdziału w historii supersystemu „Metro 2033”; niewątpliwie również stano-

wi niespodziankę dla miłośników owego uniwersum. Czy jednak pozostaje w takim 

stopniu, jak sugerują to materiały reklamowe, nowym spojrzeniem na postapokalip-

tyczną rzeczywistość świata, w którym niedobitki ludzkości żyją pod ziemią, zmagając 

się z dziedzictwem wojny i codziennością egzystencji w tunelach? Czy też może raczej 

Metro 2035 pozostaje odpowiedzią pisarza na obserwowaną komercjalizację pierwotne-

go pomysłu? A może zakończenie przygód Artema (czy ostateczne, to kwestia osobna, 

biorąc pod uwagę otwarty charakter epilogu) należy uznać za potencjalnie oczywistą 

próbę zdyskontowania sukcesu gry komputerowej Metro: Last Light (2013, 4A Games), 

która pozostaje sequelem gry Metro 2033 (2010, 4A Games) i należy rozważać ją w kate-

goriach składowej supersystemu rozrywkowego „Metro 2033” jako nowelizację gry? 

Trudno na postawione tu pytania znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Żadna z nich 

też nie pozostaje satysfakcjonująca, bowiem powieść Glukhovskiego i konteksty inter-

pretacyjne, w ramach których funkcjonuje, to przede wszystkim katalog niewykorzysta-

nych szans. Toteż zawiedzeni będą zarówno ci, którzy oczekiwali rozbudowy powie-

ściowego uniwersum, jak i znużeni jego fabularną monotonią; najbardziej zaś rozczaro-

wani mogą być czytelnicy pragnący dowiedzieć się więcej o losach świata znanego z po-

przednich części opowieści. Co więcej, sugestia, jakoby kolejność czytania poszczegól-

nych tomów była obojętna (a proponuje to sam autor na IV stronie okładki), budzi po-

ważne zastrzeżenia interpretacyjne. Cóż bowiem miałaby oznaczać owa swoboda w ko-

lejności lektury? Z pewnością stoi ona w sprzeczności zarówno z teoretycznoliteracką 
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koncepcją trylogii, jak i czytelniczymi przyzwyczajeniami odbiorców. Owszem, z uwagi 

na szczególne wykorzystanie poetyki mitu, odczytywanie trzeciej części przygód Artema 

jako pierwszej stwarza pole do zabaw w dekonstruowanie społecznych wyobrażeń; z 

pewnością też inaczej postrzega się Metro 2033 z perspektywy wiedzy o bohaterach, 

którą zdobyliśmy w trakcie lektury Metra 2035. Czy jednak istotnie taka gra z przyzwy-

czajeniami czytelnika może stanowić legitymizację dla zachwiania lekturowego porząd-

ku? Tym bardziej, że decyzja ta ma istotny wpływ na odczytanie całości uniwersum „Me-

tro 2033”. Oczywiście w największej mierze zmienia interpretację utworów, które – ni-

czym Ciemne tunele Siergieja Antonowa (2010; wydanie pol. 2015) bądź Piter Szymuna 

Wroczka (2010; wydanie pol. 2011) – do powieści Glukhovskiego nawiązują w sposób 

bezpośredni.  

Jednakże nawet wówczas, gdy nawiązania mają charakter bardziej marginalny i 

wynikają z jednorodności światów przedstawionych, w ramach których rozgrywają się 

prezentowane przez poszczególnych autorów opowieści, volta pisarza stawia pod zna-

kiem zapytania dramatyzm sytuacji, będącej punktem wyjścia dla pomysłu fabularnego, 

wokół którego osnute zostało Metro 2033, a który stanowił o sukcesie (artystycznym, ale 

i marketingowym) tego utworu. Skoro bowiem wojna jądrowa nie jest tak niszczyciel-

ska, jak wynikałoby to z kart poszczególnych opowieści, zdumienie może budzić dążność 

do akcentowania demonicznego (traktowanego niekiedy metaforycznie, choć – jak w 

wypadku gwiazd nad Kremlem – rozumianego dosłownie) charakteru świata po katakli-

zmie. Co więcej: również mutacje nie są tak groźne, skoro zaledwie dwa lata wystarczy-

ły, by Moskwa (a w domyśle – cały świat) zdołała się z nich oczyścić; w najnowszej opo-

wieści miasto pozostaje wymarłe, podczas gdy w pierwszej tętniło życiem, stanowiącym 

zagrożenie dla ludzkości.  

Oczywiście można ową zmianę wytłumaczyć – w ramach świata przedstawionego 

– wzrostem poziomu radiacji, która zniszczyła własne twory. Takie rozwiązanie  jednak 

nie przekonuje, tym bardziej, że w pozostałych opowieściach współtworzących uniwer-

sum „Metro 2033” kwestia ta nie pojawia się. Co więcej: w Mrówańczy Rusłana Mielni-

kowa (2011; wydanie pol. 2014) zmutowane życie rozkwita. Czyżby zatem i w tym za-

kresie najnowsza powieść Glukhowskiego stanowiła autorskie votum separatum? Czy 

też może brak ten należy tłumaczyć specyfiką świata przedstawionego gry, której Metro 
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2035 stanowi nowelizację? Jednakże i w niej pojawiały się istoty zagrażające ludzkim 

bohaterom. Czym zatem wyjaśniać takie odstępstwo od „arche-tekstu”? 

Osobny charakter powieści, akcentowany przez wydawnictwo, zaznacza przede 

wszystkim szata graficzna. Jest ona do tego stopnia odrębna, że nie wpisuje się w estety-

kę cyklu. Owszem, jest ona dość interesująca jako propozycja przełamania konwencji. 

Pod tym względem pozostaje też o wiele bardziej artystycznie udana, niż okładki książek 

Bartosza Biedrzyckiego, które ukazały się nakładem Fabryki Słów (Kompleks 7215, 

2014; Stacja Nowy Świat, 2015) w ramach cyklu Opowieści z postapokaliptycznej aglome-

racji, a które korespondują z supersystemem „Metro 2033”. Tym niemniej szata graficz-

na to jeden z elementów stanowiących wyróżnik serii wydawniczej i ze względów mar-

ketingowych powinien zostać zachowany (jedynym wyjątkiem pozostają limitowane 

edycje kolekcjonerskie). Oczywiście zwolennicy nowych rozwiązań graficznych mogą 

argumentować, że początkowe tomy cyklu (tj. Metro 2033 i Metro 2034) również miały 

okładki nieprzystające koncepcyjnie do pozostałych, jednak wówczas nie istniało uni-

wersum „Metro 2033” i obie okładki korespondują artystycznie ze sobą. Tymczasem 

grafika Metra 2035 w wyraźny sposób od nich odstaje; osobną kwestią pozostaje opra-

cowanie graficzne edycji limitowanej, które nijak nie oddaje charakteru opowieści.  

Inną nowością, o której wydawnictwo nie omieszkało wspomnieć przy rozmai-

tych okazjach w związku z promocją utworu, są ilustracje dołączone do powieści. Jak-

kolwiek artystycznie interesujące, w obecnej postaci raczej nie zachęcają do ich studio-

wania. Niewielki rozmiar sprawia, że wiele elementów nieintencjonalnie pozostaje za-

mazanych, a sposób ich umieszczenia zaprzecza idei ilustracji książkowej. Ponadto obie 

wkładki zostały wykonane na papierze o innych właściwościach fizycznych, toteż raczej 

przeszkadzają w lekturze, niż ją uatrakcyjniają (pod tym względem osoby odpowie-

dzialne za kształt graficzny powinny raczej wzorować się na Otchłani Roberta J. Szmidta, 

2015).   

I wreszcie ostatnia kwestia: biorąc pod uwagę osobny charakter najnowszej po-

wieści Glukhovskiego, należy zapytać o losy polskich tłumaczeń pozostałych opowieści, 

współtworzących supersystem rozrywkowy „Metro 2033”. Te bowiem, które dotychczas 

się ukazały, stanowią zaledwie znikomy ułamek wszystkich powstałych. I co z zapowia-

danym w antologii Szepty zgładzonych (2015) konkursem na kolejny tom fan fiction? 
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Metro 2035 tak bowiem dalece odbiega od dotychczasowych odsłon uniwersum, że zdaje 

się raczej jego podsumowaniem, niż zapowiedzią nowego kształtu. 


