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Marietta Szaginian upatrywała w kulturowej „karierze” literatury faktu dążności do 

objęcia przez twórcę pełni życia w jego wielowymiarowości. W jej ujęciu reportaż „roz-

członkowywał suchy wiersz dziennika, informujący o tysięcy procentach normy, układał 

z nich jasne, zrozumiałe obrazy czynu, zamknięte w liczbę. Rozwijał przed oczami miej-

sce akcji, pejzaż bezkresnej ojczyzny naszej, w całej jej niepowtarzalności. Przynosił nam 

głos nieznany i głos ów stawał się znajomy, bliski (...) tak jakby reportaż był speakerem 

naszej budowy, towarzyszącym jej głosem”1.  

Trudno nie przywołać refleksji Szaginian podczas lektury tomu Witajcie w Rosji 

Dmitry Glukhovskiego. Autor, znany w Polsce przede wszystkim z bestsellerowej powie-

ści Metro 2033 (2005; wydanie pol. 2010), oraz jej kontynuacji – Metro 2034 (2009; wy-

danie pol. 2010) – które zapoczątkowały supersystem rozrywkowy, osadzony w Uni-

wersum Metro 2033, dał się poznać w najnowszym tomie jako wnikliwy obserwator 

rosyjskiej codzienności2. 

Co ciekawe, pisarz uczynił to, posiłkując się ezopowym językiem fantastycznej kon-

wencji tak, jak niegdyś grozę spełnionej utopii zamknęli w kontrutopijnych powieściach: 

Jewgienij Zamiatin w My (1920–1921; wydanie pol. 1985) oraz Andriej Płatonow w Wy-

kopie (1930; wydanie pol. 2011). Jakie kierowały nim motywy? Czy były one jedynie 

natury artystycznej? Czy też może zadecydowały uwarunkowania pozaartystyczne? Nie 

 
 Recenzja książki: Dmitry Glukhovsky, Witajcie w Rosji [Рассказы о Родине], przekł. Paweł Podmiotko, 

Kraków: Insignis 2014, ISBN: 978-83-63944-46-9, ss. 337. 

 
1 Za: J. Lam, [rec. Listów z MDM i Pożegnania z Ferdynandem Garinaux i innych opowiadań francuskich Je-
rzego Pytlakowskiego], „Nowa Kultura” 1953, nr 9, s. 6. 
2 Oczywiście na karb zabiegów marketingowych należy złożyć deklarację Wydawcy, iż jest to najpewniej 
pierwsza od lat próba stworzenia pokoleniowej narracji. Czytając Witajcie w Rosji, nie należy zapominać 
zarówno o Generation P (1999; wydanie pol. 2002) Wiktora Pielewina, opowiadaniach z lat 1996–2001, 
składających się na opublikowany w Polsce wybór Pieriestrojce w Wielkim Guslarze Kira Bułyczowa 
[właśc. Iwana Możejki] (wydanie pol. 2002), jak i Kysiu Tatiany Tołstoj (2000; wydanie pol. 2004). 
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miejsce tu, by rozstrzygać podobne subtelności, nie ma też ku temu wystarczających 

danych, które umożliwiłyby zgodna z prawdą interpretację. Warto jednak zauważyć, iż 

rok 2010 –  data pierwodruku zbioru Glukhovskiego –  to czas, kiedy Wacław Radziwi-

nowicz zbiera materiały do tomu Gogol w czasach Google’a (2013), natomiast Soczi. 

Igrzyska Putina (2014) tegoż reportera dopiero powstaną. Zarazem jednak nie można 

zapominać, iż w 2005 roku ukazał się w Rosji Michaił Chdorowski. Więzień ciszy (wyda-

nie pol. 2006) Walerija Paniuszkina, a nieco później Paniuszkin i Michaił Zygar publikują 

Gazprom: rosyjską broń (2008). 

Pozostawmy zatem domysły i skupmy się na tym, co –  jako czytelnicy –  otrzymu-

jemy w tomie, którego oryginalny tytuł (Opowieści o Ojczyźnie) zdaje się w bardziej ade-

kwatny sposób oddawać zamysł pisarza. Jest to zresztą pierwszy tom, mieszczący opo-

wieści z lat 2008–2010, toteż miejmy nadzieję, iż kolejny (gromadzący utwory z lat 

2011–1012) ukaże się rychło nakładem tej samej oficyny. Tym bardziej, że autor prze-

kładu, Paweł Podmiotko, to translator, który niejednokrotnie udowodnił, iż specyfika 

rosyjskiej frazy nie jest mu obca i potrafi, jak niegdyś Eugeniusz Dębski i Andrzej Dra-

wicz, oddać jej płynność w przekładzie na język polski. Osobne słowa uznania należą się 

również Tomaszowi Brzozowskiemu, odpowiedzialnemu za projekt okładki, niepomier-

nie ciekawszej niż w wydaniu oryginalnym: wkomponowanie radzieckiej gwiazdy w car-

skiego dwugłowego orła można odczytywać –  zgodnie zresztą z zamierzeniem samego 

autora –  metaforycznie jako wyraz świadomości constans. Istotnie bowiem, w Rosji zda-

je się nic nie zmieniać, toteż nawet Iwan Groźny, pojawiający się w jednej z opowieści we 

współczesnej Moskwie, nie razi (osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia Glukhov-

sky intencjonalnie nawiązuje swym konceptem do Dnia oprycznika Władimira Sorokina, 

2006; wydanie pol. 2008). 

Już choćby pobieżna lektura uzmysławia wielość wykorzystywanych konwencji, 

rozpiętych między satyrą obyczajową o proweniencji Gogolowsko-Bułyczowowskiej 

(Deus ex machine, Utopia) a mrocznym klimatem „dreszczowca”, pokrewnego reporta-

żowi interwencyjnemu (Co i po ile); nie brak również opowieści w stylistyce fantastyki 

grozy (From Hell). Z opowieści tych wyłania się obraz Rosji, której nie sposób objąć ro-

zumem, w którą można jedynie wierzyć, jak deklarują bohaterowie jednego z utworów 

(Na dnie)3. 

 
3 Zob.: D. Glukhovsky, Na dnie, [w]: tenże, Witajcie w Rosji, przekł. P. Podmiotko, Kraków 2014, s. 269–270. 
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Trudno nie uwierzyć w tę deklarację, biorąc pod uwagę zarówno zakorzeniony 

w imaginarium communis obraz Rosji jako kraju, w którym wszystko może się zdarzyć, 

jak i wywiedziony z dowcipów portret jego mieszkańców4. Co więcej, odczytywane z tej 

perspektywy opowieści Glukhovskiego tracą wymiar fantastyczny, stając się „hiperreali-

stycznym” zapisem doświadczenia życia na wschód od Bugu. Być może zresztą był to 

jedyny sposób, by –  po poszukiwaniach formalnych „wieku dokumentu” (określenie 

Zygmunta Ziątka), jakim było XX stulecie –  móc zbliżyć się do prawdy skrytej w labiryn-

tach absurdu. 

 

 
4 Zob. np.: MD [?], Tymczasem w Rosji... Kolejna porcja absurdalnych scen ze Wschodu, „Deser.pl” 2013 z dn. 

9.09, http://deser.pl/deser/1,111858,14570061.html [dostęp: 04.06.2014]. 

http://deser.pl/deser/1,111858,14570061.html

