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Robert Szmidt to sprawny pisarz, jeszcze lepszy pijarowiec oraz idealny patriota lo-

kalny. Właśnie po raz trzeci sprowadził na swoje miasto wymyśloną apokalipsę (prócz 

niedawnych Szczurów Wrocławia była jeszcze przecież Apokalipsa według Pana Jana), 

tym razem przy pomocy popularnego uniwersum Dymitra Głuchowskiego. Nie ukry-

wam, że Otchłań podobała mi się i jako powieść, i jako dodatek do świata Metra 2033. Na 

pewno nie jest to jednak książka bez wad. 

Kilka miesięcy temu autor zaprezentował bardzo nowatorską i skuteczną formę 

promocji swojego dzieła. Szczury Wrocławia były reklamowane przez Szmidta, wydaw-

nictwo i samych fanów, zwłaszcza tych, których pan Robert uśmiercił na kartach powie-

ści. Otchłań aż takich cudów pijarowych się nie doczekała, ale i nie musiała. Jako element 

uniwersum Metra, druga oficjalna część polskiej dywizji Głuchowskiego (po Dzielnicy 

Obiecanej, niepozbawionej wad, ale w sumie udanej powieści Pawła Majki), książka 

promuje się sama. 

W dodatku, Insignis ładnie wydał swojego czołowego autora. Szata graficzna powie-

ści może nie jest tak imponująca, jak w przypadku Szczurów..., ale całkiem dobrze 

wprowadza klimat powojenny i (chyba) zaspokaja ego umieszczonego na okładce pisa-

rza. Pierwszym jednak zgrzytem dla maniaka postapo jest mapka z tyłu książki: ot, bar-

dzo prosta wizualizacja niewielkiego wybuchu nuklearnego, jakby żywcem wzięta ze 

strony nuclearsecrecy.com. To pierwszy sygnał ostrzegawczy: Szmidt nie napracował się 

za bardzo nad techniczną stroną settingu, najwidoczniej uznając, że skoro Głuchowskie-

mu czytelnicy przebaczyli liczne niekonsekwencje i skróty, zrobią to i z jego polskim 

partnerem. Dalsza lektura mapy nie poprawiła moich nastrojów: z legendy wywniosko-
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wałem, że Wrocław AD 2033 jest bardzo schematyczny. Ma swoich sztampowych neo-

nazistów (punkt obowiązkowy we współczesnych postapokalipsach; jakby promienio-

wanie automatycznie wyzwalało narodowy socjalizm w niemal każdym przetrwańcu), 

nerdów-szabrowników, religijną enklawę i Wielkie-Złe-Zagrożenie (w tej roli zabawnie 

nazwani kanibale). Przy tym Wrocław to nie Moskwa (i dobrze), więc to, co było pew-

nym bogactwem u Głuchowskiego, tutaj sprawia wrażenie dość biednego i nieśmiałego. 

Nie ma metra, to oczywiste, wszystkie dystanse są względnie małe, wyzwania naturalne 

(tak dobrze oddane w metrowym Petersburgu!) nie wydają się straszne. To wszystko 

zasiało w mojej głowie obawy co do wnętrza Otchłani. Po lekturze odetchnąłem z ulgą: 

Szmidt napisał dobrą powieść. Żałuję jednak, bo mogła być ona bardzo dobra. 

Otchłań przedstawia prostą historię. Były żołnierz, bard Starego Świata, nauczyciel 

Nowego, ale i niezgorszy zabijaka (motyw równie ograny jak wszechobecni powojenni 

skini) podróżuje przez zrujnowane miasto w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia 

dla kalekiego syna. Tym razem ten prosty schemat zadziałał dobrze, ba!, starania Nau-

czyciela przyjmowałem nawet z bliskim wzruszeniu zainteresowaniem. Udało mi się 

zignorować w sumie dość skromny rozmach historii, szybkie prześlizgiwanie się nad 

ciekawymi wątkami (choćby dobrze zbudowanej, ale potem porzuconej bioapokalipsy, 

związanej z inwazją trujących grzybów) czy wymianą w połowie powieści głównego 

złoczyńcy na… właściwie na nic. W pewnej chwili bohaterowie Otchłani walczą tylko z 

leniwą przyrodą. 

W powieści Szmidta dostrzegam sporo niekonsekwencji postapokaliptycznej wizji, 

ale, o tym warto pamiętać, i tak autor nie zaszalał, nie zapędził się w zbyt dziwne pomy-

sły, jak to zdarzyło się Pawłowi Majce czy samemu Głuchowskiemu. Wizja radioaktyw-

nego Wrocławia jest całkiem realistyczna, jak na standardy uniwersum. Nieco pośpiesz-

ne zakończenie (o tym dalej) nie pozwala na pełną ocenę spójności świata, uważam jed-

nak, że wytrawny niszczyciel rodzinnego miasta poradził sobie z inspiracją serii całkiem 

nieźle. 

Bohaterowie atomowego Wrocławia są przyjemni albo nieprzyjemni w przemyślany 

sposób. Pewnie nie zapadną mi w pamięć na dekady, ale dobrze spełnili swoją rolę 

przewodników po zniszczonym mieście. Może i dobrze, że Szmidt tak naprawdę zapo-

znaje czytelnika tylko z kilkoma gierojami; gdyby uparł się na przekrojowy dobór posta-

ci ze wszystkich enklaw, pewnie nie uniknąłby sztampy i nudy. Największe jednak za-

strzeżenia mam do samej historii jako takiej; jej konstrukcji, a zwłaszcza niespodziewa-
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nego epilogu. Wydaje mi się, że autora pogoniły terminy. Opowieść urywa się zbyt szyb-

ko, nie kończy wielu wątków, co może być zarówno porażką kompozycyjną, jak i sku-

tecznym sequel-baitem. Jednak nawet w tym drugim przypadku, Szmidt w ten sposób 

okalecza swoją, w innych aspektach bardzo zacną, opowieść. Niemal jak w przypadku 

urwanych Szczurów… właściwie nic się we Wrocławiu nie kończy. Owszem, jestem cie-

kaw, co autor napisze dalej, ale muszę zaznaczyć, że uważam taki chwyt literacki za tani i 

niegodny renomowanego powieściopisarza. Robercie Szmidcie, nie idźcie tą drogą! 

Ale piszcie nadal o zagładzie Wrocławia. Dobrze wam idzie… 


