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Zapomnij o metrze* 

Głuchowski (wybaczcie, ale wbrew polskiemu wydawcy nie mam siły kaleczyć 

języka i logiki angielską transkrypcją rosyjskiego nazwiska) jest znany nad Wisłą jako 

autor popularnego uniwersum Metra 2033, które – dzięki Pawłowi Majce – doczekało się 

też polskiego akcentu. Jednak nie samą mroczną opowieścią o życiu w podziemiach 

fantasta żyje, więc rosyjski autor uraczył nas mroczną opowieścią o życiu w chmurach. 

Futu.re to historia malowana w odcieniach trochę jaśniejszych niż uniwersum 

atomowej zagłady. W dwudziestym piątym wieku większość ludzkości żyje w 

megamiastach, zakrywających niemal całą powierzchnię lądów. Liczona w setkach 

miliardów populacja jest nieśmiertelna – dzięki zdobyczom medycyny wyeliminowano 

niemal wszystkie choroby oraz zatrzymano procesy starzenia. Jednak ta utopia musi się 

borykać z własnymi problemami: przeludnienie zmusza rządy do wprowadzenia 

drakońskich praw eugenicznych, wymuszanych przez system powszechnej inwigilacji 

oraz paramilitarne bojówki. Bohaterem powieści jest Jan, młody janczar systemu, 

odpowiedzialny za wyszukiwanie nielegalnych ciąż i zarażanie „nadplanowych” 

obywateli najstraszniejszą bronią nowego, wspaniałego świata – wirusem starości. 

Jednakże ten strażnik systemu szybko wplątuje się w polityczną intrygę, która każe mu 

zakwestionować przyjmowane dotychczas za pewniki zasady społeczne. 

Ten opis nie brzmi zaskakująco. Futu.re jest przede wszystkim dystopią, nowym 

wcieleniem motywu złudnego raju, zatrutego owocu cywilizacyjnego rozwoju. I pewnie 

za samą oryginalność Głuchowski na punkty liczyć nie może; zasługuje jednak na 

zainteresowanie z innych powodów. Jego wizja jest całościowa. Stworzona z 

rozmachem, kompletna, przekonująca, także dzięki efektownej oprawie graficznej 

powieści. Na przestrzeni ponad sześciuset stronnic czytelnik poznaje świat Nowej 

Europy w całej jego wspaniałości i grozie. Futu.re nie jest drugim Metrem; to nie 
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przysłowiowy gwóźdź cygański do upichcenia zupy shared universe. To autonomiczna 

historia, nie wymagająca rozwinięcia, sequela czy prequela. Sprawdza się sama w sobie. 

Nie jest to opowieść doskonała; jej oczywiste niedociągnięcia są trudne do 

zignorowania. Mam wrażenie, że to, co autor przedstawił na sześciuset stronach, można 

by było pokazać na czterystu. Rozplanowanie i tempo intrygi miejscami zawodzą. 

Miłośników twardej SF może też zawieść prosty fakt – Futu.re do tego gatunku nie 

należy. Jest raczej mieszanką klasycznej dystopii z gorzką satyrą społeczną, moralitetem 

religijnym, a także (miejscami) z zupełnie przyziemnym romansem. Wiele elementów 

świata przedstawionego zostało po prostu wrzuconych do literackiego garnka, bez 

wytłumaczenia i uzasadnienia, za to z dbałością o estetyczny efekt. Jacek Dukaj pewnie 

zaliczyłby powieść Głuchowskiego do nurtu klasycznej fantasy. 

Te niedociągnięcia kładę na karb (w pewien sposób) wciąż niewyrobionego 

warsztatu rosyjskiego autora. Obie części Metra były pasjonującymi przewodnikami po 

wizji Głuchowskiego, ale tylko poprawnymi opowieściami. Przy Futu.re pisarz chce 

przede wszystkim stworzyć klasyczną fabułę i czyni to znacznie lepiej. Mimo kilku mniej 

udanych artystycznie elementów, wizja nieśmiertelnej Europy jest godna lektury. 

Uniwersum Metra stało się kanwą dla doskonałych gier komputerowych. Otwarty 

charakter stworzonego świata, bogactwo możliwości i pomysłów umożliwiły powstanie 

interaktywnej platformy, przeniesienie konceptu „fantastycznego przewodnika 

turystycznego” na chyba najwłaściwsze medium. Futu.re jest inne. Pewnie nie 

sprawdzałoby się jako inspiracja gry, za to aż prosi się o ekranizację. Bo plastyczne 

sceny, graficzny rozmach Głuchowskiego, budzące grozę zawołanie eugenicznej Falangi 

„Zapomnij o śmierci” zasługują na interpretację filmową. Póki jednak wieżyce Nowej 

Europy nie zajrzą do nas ze złotego ekranu, lektura niepozbawionej wad, ale wciąż 

przejmującej powieści rosyjskiego autora jest dobrym pomysłem. 


