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Apokalipsa na miarę naszych możliwości* 

Nie będę owijał w bawełnę: jestem powieścią Biedrzyckiego zawiedziony. Spodzie-

wałem się czegoś więcej, historii lepiej wymierzonej i opowiedzianej, a dostałem tylko 

poprawną. Nie twierdzę, że Stacja... jest tekstem złym, ale właśnie niedoskonałym. Mó-

wię to jako miłośnik postapo oraz Warszawskiego Metra. 

Biedrzycki (oraz jego kamraci, o czym później) stworzył całościowy obraz Wielkiej 

Wojny i jej skutków w Warszawie. Na pewno jego wizji nie można zarzucić braku roz-

machu i drobiazgowego planowania. Dokładając do uniwersum Głuchowskiego war-

szawski moduł, autor zrobił to starannie, nie chcąc zaniedbać żadnego aspektu. Mamy 

więc wyraźnie naszkicowane osobowości nowego świata, dokładnie zaplanowaną histo-

rię konfliktów, sojuszy i zdrad w stołecznym metrze oraz niezgorsze zapoznanie z tech-

nicznymi realiami podziemnej kolejki. Wizja pisarza nie jest idealna, a w każdym razie: 

nie odzwierciedla oczekiwań wielu czytelników wobec postapo. Ale taki to już los wizji 

literackiej. Warto też pamiętać, że i wobec samego Głuchowskiego wysuwano różnora-

kie zarzuty, od braku realizmu w konstruowaniu zniszczonego świata (niestabilna go-

spodarka, oparta na amunicji; niemal komiksowe mutacje zwierząt), po niedostatki sa-

mej historii (lub jej braku; porzucenia opowieści na rzecz przewodnika turystycznego po 

podziemiach). Ale mimo wszystko świat metra stał się potężnym zjawiskiem kulturo-

wym, kochanym nawet przez krytykantów. Czy przeniesienie tej magii udało się Bie-

drzyckiemu? Moim zdaniem, w pewnej części tak. W innej, niestety nie. 

Historia opowiedziana w Stacji... jest prosta, ale zagmatwana. Poszarpana narracja, 

ciągłe skoki między „epokami” oraz odniesienia do innych tekstów ze świata (wydanych, 

co można zrozumieć; ale i jeszcze niewydanych, co denerwuje) sprawia wrażenie taniej 
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sztuczki, jednocześnie zwalniającej autora z obowiązku opowiadania (i zamiast tego 

streszczania wydarzeń historycznych), a drugiej strony – sztucznego rozciągnięcia opo-

wieści. Zwłaszcza zdumiało mnie dołączone do tekstu opowiadanie Pani Światłowłosa, 

które mogłoby bez problemu stać się częścią głównej historii. 

Poza tym nie przekonują mnie liczne aspekty wizji Biedrzyckiego. U Głuchowskiego, 

ale też u jego utalentowanych naśladowców, wojna atomowa i dewastacja świata stano-

wią ciągły punkt odniesienia i straszną groźbę, codziennie dotykającą mieszkańców 

podziemi. W Stacji... zagłada wydaje się trudno uchwytnym elementem tła. Niemal nikt 

nie cierpi bezpośrednio od radiacji, ludzie siedzą w tunelach, ale jakby nie wiadomo po 

co, jeśli wyprawy stalkerów (ich dramat został dobrze opisany w powieściach Głuchow-

skiego i genialnie oddany w grach komputerowych studia 4A Games) są bardziej wy-

cieczkami w ciekawe miejsca niż wyzwaniami na miarę eksploracji obcej planety. Nie 

zapamiętałem też brudu, zimna (tylko fakt, że śnieg jest czarny nawet sześć lat po woj-

nie), strachu wśród przetrwańców. Owego Terribilis est locus iste bardzo mi w powojen-

nej Warszawie brakowało (ten aspekt jest przedstawiony lepiej w Kompleksie 7215 te-

goż autora, ale kilka przypisów nie nadrobi braków fabularnych w omawianym dziele). 

I społeczność metra nie wydaje mi się do końca wiarygodna. Dwadzieścia tysięcy lu-

dzi (tyle, mniej więcej, liczy ludność podczas akcji Stacji...), pozostawionych w znacznie 

gorszych warunkach materialnych (mniej przestrzeni, zapasów, źródeł energii) niż tacy 

przetrwańcy z Moskwy, postanawia popełnić zbiorowe samobójstwo. Widać klaustrofo-

bia skuteczniej niż w innych powojennych metrach popchnęła bohaterów do marnują-

cych zasoby walk i stosowania w nich taktyki spalonej ziemi (lub zasypanych tuneli). 

Zastanowiło mnie też, jakim cudem Polacy, jeden z najbardziej rozbrojonych narodów 

świata, pozostawili po sobie tak doskonale wyposażoną społeczność (bo jakąś pukawkę 

zdaje się u Biedrzyckiego nosić każdy). Może te wydarzenia są komentarzem autora, 

jego przemyśleniami na temat natury ludzkiej, ale chwilami kłócą się z moim poczuciem 

realizmu. Kilka razy poczułem też zmęczenie metatekstualnością książki. Rozumiem, że 

cytat z czołówki Fallouta musiał się pojawić, ale już odniesienie do wściekłości Hitlera z 

filmu Upadek lub cytowane w ten czy inny sposób Gwiezdne Wojny – niekoniecznie. 

Stacja... nie jest złą książką; jest czymś gorszym – straconą szansą. To powieść napi-

sana dobrym językiem, opowiadająca ciekawą (choć sztucznie komplikowaną) historię, 

widzianą oczyma kilku naprawdę godnych zapamiętania bohaterów. Ale ja nie czuję tej 

magii. Może dlatego, że Warszawa jest tam zbyt mało... warszawska? Że zamieszkują ją 
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stereotypowi skini, groteskowi kibole, nie przejawiający swojej wietnamskości w niczym 

prócz imion wietnamscy handlarze, moherowe berety, jakby wyciągnięte spośród fobii 

Gazety Wyborczej, a nie prawdopodobni i plastycznie oddani ludzie. Poza tym, bardzo 

rzadko widać rozszalałą naturę, czego żałuję podwójnie, bo Biedrzycki – jeśli chce – w 

kilku scenach dobrze potrafi oddać wyzwanie zdziczałego świata. Ale chwilę potem czy-

telnik wraca na bezpieczne ścieżki, do znanych tuneli, i zapomina, że była wojna. 

Rozumiem, że warszawski oddział uniwersum Głuchowskiego działa tylko jako ca-

łość. Aby ocenić, czy pomysł wypalił, musimy przeczytać pozostałe powieści, opisujące 

inne stacje, inne wydarzenia, inne aspekty powojennego życia. Ale każda z cegiełek tej 

budowli powinna być solidną porcją opowieści sama w sobie, aby tworzyć razem coś 

więcej. Niestety, mam wrażenie, że Stacja: Nowy Świat nie udźwignęła tak ambitnego 

zadania. 


