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Zapadając się pod metro ze wstydu 

 

Literacka franczyza, jaką jest „Uniwersum Metro 2033” Dymitra Głuchowskiego, 

za wschodnią granicą zdobyła olbrzymią popularność – ilość powieści opublikowanych 

w ramach projektu jest już liczona w dziesiątkach. Na polski rynek docierają jednak tytu-

ły nieliczne, rzekomo te „najlepsze”, aczkolwiek w przeszłości okazywało się to rzeczą co 

najmniej dyskusyjną. Czy więc tajemniczo brzmiąca Mrówańcza zdoła odwrócić nie-

chlubny trend? 

Fabuła powieści tym razem przenosi się do metra w Rostowie nad Donem – nie-

wielkich podziemi, które dzielą się na dwie nitki: tę ukończoną (czerwoną) 

i pozostawioną w stanie półsurowym (niebieską, skromniejszą). Problemy mieszkańców 

podziemi przez długi czas nie różnią się od tego, co czytelnicy mogli zaobserwować 

w poprzednich powieściach – brak paliwa, żywności, sprzęt działający na granicy wy-

dajności i wszechobecne mutanty. Do czasu pojawienia się tajemniczej, tytułowej mró-

wańczy, czyli mutantów przypominających krzyżówkę szarańczy z mrówkami, a przy 

okazji wielkich jak samochód dostawczy. 

Prawdopodobnie najpoważniejszym problemem twórców publikujących w „Uni-

wersum Metro 2033” jest to, że żadna rosyjska metropolia w kwestii wielkości metra nie 

dorasta do pięt moskiewskim tunelom. I, niestety, to widać po kolejnych tekstach z cyklu 

– praktycznie żaden z autorów nie zdołał zaoferować czytelnikom nawet namiastki 

prawdziwej tajemnicy i grozy kryjącej się w ciemnych, podziemnych zabudowaniach. 

Rusłan Mielnikow próbował zmienić ten stan rzeczy, jednak w praktyce i on nie dał rady 

stworzyć odpowiedniej atmosfery wokół tajemniczego podmetra. 
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Czym zatem jest Mrówańcza? Trudno orzec. Z jednej strony czytelnicy otrzymali 

bohatera pchanego żądzą zemsty na mutantach (które zabiły członków jego rodziny) i 

podporządkowującego całe życie tylko jednemu celowi: eksterminacji istot powstałych 

po nuklearnej zagładzie. Z drugiej jednak strony, recenzowana powieść dość szybko 

przeistacza się w historię długiej ucieczki przed szturmującą tunele metra mrówańczą – 

od stacji do stacji - przeplatając to wszystko desperackimi próbami powstrzymania za-

głady. A i tak okaże się, że ocalenie przyjdzie z najmniej oczekiwanej strony. 

Szkoda tylko, że podczas lektury mocno widoczny jest zupełny brak pomysłu na 

powieść – Mielnikow początkowo próbuje tworzyć jakieś tło i motywować bohaterów, 

jednak dość szybko porzuca nawet te drobne elementy i postanawia sprowadzić całą 

powieść do dwóch tylko rzeczy: mrówańczy i kolejnych zgonów, czy to ze strony mutan-

tów czy innych ocalałych. Może i byłoby to do przełknięcia, gdyby nie finał kłopotów 

z mrówańczą – zwrot akcji, który wynika z głupoty bohaterów, jest tak sztuczny i wy-

świechtany, że uczucia odnośnie lektury gwałtownie szybują w dół. A szkoda, bo gdyby 

poświęcić więcej czasu kilku postaciom drugoplanowym, to mogłoby być z tego na-

prawdę coś. 

Chyba czas porzucić nadzieję. „Uniwersum Metro 2033” jest po prostu franczyzą 

obliczoną na wyciągnięcie od fanów oryginału jak największych sum pieniędzy, a przy 

okazji nie ma absolutnie nic wspólnego z jakością. Owszem, powieść Głuchowskiego ar-

cydziełem nie była, jednak to, co prezentują swoimi dokonaniami kolejni autorzy, woła o 

pomstę do nieba. Rusłan Mielnikow dołącza do tej „parszywej dwunastki”, nie radząc 

sobie zarówno z okiełznaniem swoich postaci, jak i stworzeniem wiarygodnej, wciągają-

cej opowieści. Szkoda tym bardziej, że chyba po raz pierwszy czytelnicy mieli okazję za-

poznać się z intrygującym bohaterem. 


