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Izvleček
Postapokalipsa in antiutopija v romanu Dmitrija Gluhovskega Metro 2033
Roman Metro 2033 ruskega pisatelja Dmitrija Gluhovskega lahko označimo za delo, ki
pripada postapokaliptični fikciji. V nalogi tako najprej predstavimo postapokaliptični žanr, ki
se ga navadno prišteva k znanstveni fantastiki. Orišemo njegove značilnosti in kratko
zgodovino, poseben poudarek je na tradiciji postapokaliptične literature v Rusiji. V romanu so
razvidne tudi poteze literarne antiutopije, zato v nadaljevanju naloge pregledamo pojav, razvoj
in glavne lastnosti antiutopične literature. Tudi tu je posebna pozornost namenjena zgodovini
antiutopije v ruski literaturi. V zadnjem delu naloge skušamo na podlagi določenih elementov,
kot so čas in okolje, v katerega je postavljena zgodba, glavni junak in družba, ki se je
vzpostavila v svetu romana, dokazati, da obravnavano delo vsebuje prvine tako
postapokaliptične kot tudi antiutopične literature. Citirani so številni odlomki iz romana, ki
podpirajo naše ugotovitve.
Ključne besede: Metro 2033, Gluhovski, postapokaliptični roman, antiutopija, znanstvena
fantastika

Abstract
Post-apocalypse and dystopia in the novel Metro 2033 by Dmitry Glukhovsky

Metro 2033 is a novel by Russian novelist Dmitry Glukhovsky and it is a work of postapocalyptic fiction. At the beginning of this thesis, we present the post-apocalyptic genre, which
is a subgenre of science fiction. At the beginning, the characteristics of the post-apocalyptic
genre and its short history are presented, and a special emphasis is placed on the tradition of
post-apocalyptic literature in Russia. The novel also features elements of literary dystopia,
which is why the next part of the thesis covers the overview, the development, and the main
characteristics of dystopian literature. A special emphasis on the history of dystopia in Russian
literature is included in this part as well. In the final part of the thesis, we try to prove that the
novel includes elements of post-apocalyptic and dystopian literature based on certain elements
like time and space of the story, the main character, and society within the world of the novel.
Several excerpts from the novel that support our hypothesis are included in the thesis.

Key words: Metro 2033, Glukhovsky, post-apocalyptic novel, dystopia, science fiction
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Uvod
V nalogi bomo najprej na kratko predstavili avtorja romana Metro 2033 in njegovo delo.
Že sam nastanek prvenca ruskega pisatelja Dmitrija Gluhovskega je zanimiv – ker ni našel
založnika, je začel roman po poglavjih objavljati kar na spletu in kmalu pridobil zavidljiv krog
bralcev, ki so začeli tudi aktivno sodelovati pri rojstvu romana. Pisanje romana je na ta način
postalo interaktiven projekt, ki je kmalu prerasel v projekt Vesolje Metro 2033. Ta združuje
romane Gluhovskega in tudi vsa besedila t. i. fan fiction-a, ki jih je navdahnil postapokaliptični
svet, kot si ga je zamislil Gluhovski.
Pri obravnavi romana največkrat zasledimo pojma postapokalipse in antiutopije, zato
bomo podrobneje pogledali vsakega posebej. Postapokaliptična literatura se navezuje na dolgo
tradicijo apokaliptične fikcije. Je relativno mlad pojav, vendar ima že bogato in raznovrstno
tradicijo. Omenili bomo nekaj pomembnih in prelomnih del, posebej pa se bomo posvetili
tradiciji postapokaliptične literature v ruskem literarnem prostoru. Številne poklone tej bogati
preteklosti zasledimo namreč tudi v obravnavanem delu. Prav tako se bomo posvetili
antiutopični literaturi, pri kateri ne gre brez navezave na utopično literaturo. Pregledali bomo,
katere okoliščine so botrovale vzniku antiutopične misli, opisali značilnosti žanra antiutopije in
omenili nekaj najpomembnejših antiutopičnih del. Posebno pozornost bomo tudi tokrat
namenili antiutopični literaturi v Rusiji, na tradiciji katere je nastal roman Metro 2033.
V zadnji točki bomo skušali narediti nekakšno sintezo prejšnjih in roman Metro 2033
predstaviti kot postapokaliptično in antiutopično delo. S pomočjo številnih citatov in odlomkov
iz romana bomo skušali odkriti, katere značilnosti postapokaliptične fikcije in katere značilnosti
antiutopične literature se odražajo v romanu. Posvetili se bomo opisom postjedrskega sveta,
kako je v njem obravnavana preteklost, kaj izvemo o apokalipsi in času po njej ter kakšna vizija
prihodnosti se nam razkriva skozi zgodbo. Posebno pozornost si zaslužita tudi glavni junak
popotnik in njegova pot skozi podzemlje, do cilja in izpolnitve naloge, za katero je bil posebej
izbran. Ne moremo se izogniti niti opisom mutantov in gensko spremenjenih bitij, ki po
jedrskem napadu obvladujejo svet. V zgodbi imajo prav ta bitja posebno vlogo. Ob branju
dogodivščin na Artjomovem popotovanju pa gotovo ne moremo mimo razmišljanj o družbi, ki
se vzpostavlja v postnuklearnem svetu. V opisu raznih ideologij, s katerimi se srečamo na poti
do cilja, se namreč skriva marsikatera bodica družbene kritike.
Sam avtor uvršča svoj roman med svarilne romane. Vsebino romana se da namreč precej
aktualizirati – živimo v svetu, kjer je prisotno vsesplošno občutje konca. Hladna vojna je
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navdala človeštvo s posebnim strahom pred pretečo nevarnostjo, ki zlahka ne popusti. Tudi če
se je ta latentni konflikt uradno končal že pred desetletji, je še danes občutiti svojevrsten strah,
soroden tistemu iz pregovora o kači in zviti vrvi. Toliko bolj lahko to zatrdimo za vzdušje
zadnjih let, ko smo priča raznim spremembam v javnem diskurzu, ki sumljivo spominjajo na
situacijo iz prejšnjega stoletja. Mogoče velja tudi v kontekstu svarila premišljevati svet iz
romana Metro 2033, ki ga napolnjuje bivanjska stiska človeka, za katero je v prvi vrsti
odgovoren sam.
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O avtorju in nastanku romana Metro 2033
Dmitrij Aleksejevič Gluhovski (rus. Дмитрий Алексеевич Глуховский) se je rodil 12.

junija 1979 v Moskvi. Tu je tudi doštudiral francoščino, nato pa študij nadaljeval na univerzi v
Jeruzalemu, kjer se je posvetil novinarstvu in mednarodnim odnosom. Kot novinar se je nato
kalil na EuroNews v Franciji, Deutsche Welle, na novonastali Russia Today, na britanskem
kanalu Sky News, sodeloval je tudi z radijskima postajama Radio Majak in Eho Moskvy, kot
kolumnist pa še danes piše za Harper's Bazaar, l'Officiel, Playboy, GQ in rusko revijo Snob.
Deloval je kot poročevalec iz Kremlja, pa tudi kot vojni poročevalec. Leta 2007 je kot prvi v
živo poročal s severnega pola. Že kot triindvajsetletnik je tekoče govoril kar pet jezikov, zaradi
česar so ga sodelavci pri francoski EuroNews sumili vohunstva.
Ideja za roman, ki bi se odvijal v tunelih moskovske podzemne železnice, se mu je
porodila že kot najstniku, ko se je dnevno prevažal z metrojem. Podzemni svet ga je fasciniral,
posebej pa ga je vznemirjalo dejstvo, da je bila podzemna železnica zgrajena tudi z mislijo na
morebiten jedrski napad. Predstavljala naj bi namreč zaklonišče za prebivalce prestolnice. Prva
različica romana Metro 2033 je bila pripravljena že leta 2002, vendar je naletela na negativen
odziv založnikov. V knjižni obliki je bil roman izdan šele leta 2005 pri eni izmed večjih ruskih
založb, založbi Eksmo.
Pisateljevemu prvencu Metro 2033 je leta 2007 sledil roman Somrak (Сумерки), ki prav
tako govori o koncu sveta.1 Glavni junak romana si deli ime z avtorjem – Dmitrij Aleksejevič
je prevajalec, ki prevaja dnevnik španskega konkvistadorja. Med prevajanjem in raziskovanjem
odkriva vzroke za naravne nesreče, ki pretresajo svet. Realnost današnje Moskve se začne
prepletati s starodavnim svetom Majev, zgodba, ki jo protagonist prevaja, pa počasi vdira v
njegovo realnost.
Leta 2009 je izšlo nadaljevanje romana Metro 2033 s precej logičnim naslovom Metro
2034. Že iz naslova lahko torej razberemo, da je zgodba postavljena v leto 2034, vendar pa
roman ni neposredno nadaljevanje romana Metro 2033. Dogaja se v istem svetu, predvsem na
postajah izven Obroča (Hanse), v središču pa so drugi protagonisti. Artjom, junak zgodbe Metro

Glede žanra tega dela je Gluhovski v nekem intervjuju dejal, da: »romana Somrak ne bi prišteval med antiutopije.
Žanrsko bi ga bilo natančneje opredeliti kot roman-metaforo, roman z dvojnim dnom. Ne morem reči, da me
antiutopija kot žanr kaj posebej privlači. Bolj me mika sam koncept apokalipse – tako estetsko, kot tudi psihološko
in filozofsko. Kar pa se tiče konca sveta; vanj, seveda, verjamem« (v Szarycz 329). Ta izjava je zanimiva v
kontekstu žanrske opredelitve romana Metro 2033, ki ga številni uvrščajo med antiutopične romane. Sam avtor ga
uvršča med svarilne romane (rus. роман-предупреждение). Svarjenje pred eno izmed možnih prihodnosti je
značilno tako za postapokaliptično kot tudi za antiutopično literaturo. Pri opredelitvi žanra pa se velikokrat omenja
še fantastični roman, postnuklearni roman in antiutopijo (po Grigorjevskaja 4–5).
1
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2033, se pojavi le bežno, je pa en izmed glavnih likov Lovec, ki ga srečamo že v romanu Metro
2033. Roman je, prav tako kot prvi, izhajal po poglavjih na spletu, Gluhovski pa je izkoristil
multimedialnost spleta in naredil pravi umetniški projekt. Med pisanjem je namreč sodeloval
še z dvema ruskima umetnikoma. Elektronski in hip hop izvajalec Dolphin je kot spremljavo
zgodbi napisal izvirno elektronsko glasbo, vizualni umetnik Anton Grečko pa je motive romana
spremenil v oljne slike, ki so spremljale izid posameznega poglavja.
Leta 2010 je sledil izid zbirke satiričnih in grotesknih zgodb o sodobni ruski realnosti z
naslovom Zgodbe o domovini (Рассказы о Родине), leta 2013 pa še en znanstveno fantastični
roman Prihodnost (Futu.re), ki ga sam pisatelj označuje za antiutopijo. Zgodba je namreč
postavljena v Evropo 25. stoletja, kar je tristo let po iznajdbi cepiva, ki je preprečilo staranje
prebivalstva. Novo pridobljeno večno življenje radikalno spremeni družbo, avtor pa v romanu
išče odgovore na vprašanje, kakšna bo ta družba. Vprašanje o nesmrtnosti človeštva ga namreč
vznemirja, saj je sam mnenja, da je nesmrtnost naša bližnja realna prihodnost.
Leta 2015 je izšel roman Metro 2035, ki združuje zgodbi prejšnjih dveh romanov iz
sveta podzemne železnice. Glavni protagonist je znova Artjom, ki ga preganja krivda zaradi
uničenja črnih, zato hodi vsak dan na površje in skuša vzpostaviti stik z morebitnimi
preživelimi. Njegovo početje naleti na veliko neodobravanje ostalih prebivalcev metroja.
Leta 2016 je izšel še roman z naslovom Tekst (Текст). Govori o študentu, ki se po
sedmih letih zapora vrne v prestolnico in se čudi nad nerazpoznavnostjo družbe in družbenih
odnosov. Najbolj ga presune ugotovitev, kako so začeli pametni telefoni prevzemati življenja
in identitete ljudi.
Gluhovski trenutno piše nekaj romanov v stripu, deluje kot novinar, redno objavlja na
svojem blogu LiveJournal, aktiven pa je tudi na družbenih omrežjih, kjer bralce redno obvešča
o novih projektih in objavlja odlomke iz svojih del.
Omenili smo že, da je svet podzemne železnice od nekdaj fasciniral Gluhovskega. Sam
pravi, da je to »največje zaklonišče na Zemlji, o katerem marsičesa ne vemo« (Fičor in Peternel
610). Podzemlje Moskve je še danes neraziskano, obstajajo pa t. i. »digerji«, ki preučujejo
sheme metroja. Združujejo se na raznih forumih in spletnih klepetalnicah ter delijo svoja
spoznanja. Skrivnosten svet metroja navdihuje številne mite in legende, ki jih od časa do časa
podžge kakšno novo odkritje v podzemlju. Domneva se, da je pod Moskvo vsaj sto še neodkritih
»državnih objektov«, ki so v resnici bunkerji, zgrajeni za različne namene – od zaklonišč do
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uradov tajnih služb.2 Ti bunkerji imajo dostop do hodnikov podzemne železnice in celo svoje
komunikacijske sisteme. Pod delom Moskve, ki se imenuje Ramenki, naj bi obstajalo celotno
»podzemno mesto – gigantsko bombno zaklonišče, ki lahko sprejme več deset tisoč ljudi«
(616). Moskovski metro zaseda dokaj unikatno mesto v srcih Rusov, je en izmed »glavnih virov
urbanih legend« (617) in »eno izmed čudes sveta« (prav tam), zato je precej razumljivo, da ga
je Gluhovski izbral za prostor dogajanja v svojem romanu. Skrivnosti in neznano vzbujajo v
človeku določeno nelagodje in celo strah, kar lepo sovpada z vzdušjem v romanu. Sam
Gluhovski je v intervjuju, ki dopolnjuje spremno besedo slovenske izdaje romana, rekel, da
»nova hladna vojna ni več daleč. Ob prebiranju novic človek pomisli, da bere prolog k
apokaliptičnemu romanu o tretji svetovni vojni« (618). V knjigi je mestno prebivalstvo
preživelo jedrsko katastrofo le tako, da so se zatekli v podzemlje. Življenje na površju zaradi
sevanja ni več mogoče. Prihodnost je negotova in zlovešča, vsak trenutek predstavlja borbo za
preživetje. Gluhovski je očaran nad »svetom po koncu sveta« (610), saj kot pravi, se »v tem
skriva svojevrstna estetika«,3 ko so vsi dosežki civilizacije uničeni in so ostali le »megleni miti,
bajke in legende, ki počasi tonejo v pozabo« (prav tam). Gluhovski pravi, da je vzdušje zadnjih
nekaj let, ko se spet vzpostavlja polarizacija svetovnih velesil, globalna opozicija med Rusijo
in Zahodom, idealno za izid njegovega romana. Ljudje so zaskrbljeni nad negotovo
prihodnostjo, počutje je, kot da »živimo v senci bližajoče se apokalipse. In zdi se, da veliko
ljudi to čuti: nenehno nastajajo knjige in filmi na to temo« (621).

1.1

Soudeležba bralcev, interaktivni projekt in Vesolje Metro 2033

Prvotno verzijo romana so zavrnile številne založbe. Razlog naj bi tičal v zaključku –
glavnega junaka Artjoma namreč pred ciljem zadane krogla in umre. Kot pravi avtor, se mu je
to zdel primeren in »filozofsko utemeljen« konec. Artjom skozi svoje potovanje po linijah
metroja srečuje ljudi z raznimi svetovnimi nazori in se vedno bolj sprašuje o smiselnosti svoje
poti in naloge. Ko začne verjeti, da je cilj njegove poti ta, ki mu daje smisel in vero, umre. Avtor
pravi, da je bil to njegov »nihilističen odgovor: nič nima smisla« (Fičor in Peternel 610), s tem

Nedavno odkrit bunker z imenom GO-42 (oznaka, ki označuje državni objekt) leži pod Centralnim telegrafom
(ruskim telekomunikacijskim podjetjem). Stoji na Taganski postaji, od koder se v globino šestdesetih metrov
spušča jašek. Pod zemljo se na sedem tisoč kvadratnih metrih raztezajo prostori državnih služb. Od tod naj bi bil
leta 1962, v času kubanske krize, celo izdan ukaz o umiku sovjetskih raket s Kube (glej spremno besedo k
slovenskemu prevodu). Danes se v tem bunkerju nahaja Muzej hladne vojne.
3
Podoben vidik izpostavi tudi Duncombe v svoji razpravi z naslovom Odprta utopija, ko se naveže na Walterja
Benjamina in njegovo idejo o samoodtujenosti – ljudje doživljajo lastno samouničenje kot svojevrsten estetski
užitek (po Duncombe 140).
2
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pa še dodatno poglobi obup ob misli na brezizhoden položaj človeka v novem svetu.
Založnikom tak konec ni bil všeč, zato se je Gluhovski odločil, da roman sam objavi na
svetovnem spletu. Na spletni strani www.m-e-t-r-o.ru je Gluhovski objavljal poglavje za
poglavjem besedila, ki je takrat še nosilo naslov Podzemlje, ter si tako počasi pridobival bralce.
Ti so se kmalu začeli vključevati s svojimi pripombami in nasveti ter avtorja usmerjali pri
nadaljnjem pisanju.4 Pisanje romana je na ta način postalo interaktivni projekt. Iz prvotnih
trinajstih poglavij se je zgodba podaljšala na dvajset.5 Tako kot med založniki, tudi med bralci
prvoten mračen in brezizhoden konec ni bil najbolj priljubljen, zato ga je avtor spremenil.
Spletna stran, na kateri se je objavljal roman, je hitro zaokrožila po raznih forumih ljubiteljev
znanstvene fantastike in postopoma prerasla še tako velike okvirje medmrežja. Najbolj
navdušeni bralci so knjigo natisnili tudi v t. i. samizdatu6 – besedilo je tako v natisnjeni obliki
krožilo med bralci. Kmalu je bilo objavljeno tudi v obliki e-knjige, ki je bila bralcem dostopna
popolnoma brezplačno, pri čemer je vztrajal sam avtor.7 Zanimivo je, da je postal roman, kljub
brezplačni internetni različici, prodajna uspešnica. Gluhovski uspeh pripisuje med drugim tudi
aktivni soudeležbi bralcev pri nastanku romana. Tudi sicer je zagovornik digitalizacije literature
in trdi, da sta koncepta tiskane knjige in njene digitalne različice drugačna, saj »medij določa
pravila produkcije in distribucije« (Osmak 33). Sam pravi, da »zanj distribucija niti ni
pomembna. Seveda internet neizbežno spreminja bralca in pisatelja, vendar ne spreminja nujno
tudi literature ali jo celo ubija« (Babnik 102). Pomembno se mu zdi, da »so bralci našli nov
način komuniciranja«, zase kot avtorja pa pravi, da je »pomembno samo to, da ustvarja[m] in
da ga [me] berejo« (prav tam). Ker pisec sam pripada generaciji mlajših avtorjev, je znal nove
načine posredovanja literature dobro izkoristiti. Večino svojih del je tako najprej brezplačno
objavil na medmrežju. Trdi, da distribucija ne spreminja književnosti in branja, temveč

Gluhovski v intervjuju, ki spremlja slovensko izdajo, pravi, da je zaradi pomanjkanja izkušenj zapisal kar nekaj
»napak in nepravilnosti«, vendar je »po zaslugi tega, da se je knjiga pojavljala po poglavjih in da se je okoli nje
zbrala strokovna žirija«, te nepravilnosti odpravljal. Med bralci romana so bili ljudje, ki so sodelovali pri gradnji
metroja, strojevodje, cestarji, vojaki, ekonomisti,… Avtorja je na ta način »usmerjala kolektivna zavest« (Fičor in
Peternel 612).
5
Vsako objavljeno poglavje se je zaključilo na najbolj napetem delu (t. i. cliffhangerju), kar je seveda še dodatno
pritegnilo bralce k nadaljnjemu branju (po Fičor in Peternel 613).
6
Termin samizdat nas navadno spomni na čas Sovjetske zveze, vendar moramo na tem mestu opomniti, da v
primeru romana Metro 2033 samizdat ni imel povsem iste funkcije. Samizdat se je v sovjetskih časih razširil
predvsem zaradi pritiska cenzure na določena besedila in določene avtorje, zato se je besedilo podtalno širilo med
bralci, avtorji besedila pa so zaradi preganjanja skušali ostati čim bolj anonimni (po Podlesnik 115). Roman Metro
2033 seveda ni žrtev državne cenzure, pač pa preprosto odločitve založb, da ga ne bodo natisnile.
7
David Osmak v svojem diplomskem delu z naslovom Avtor kot proizvajalec v dobi novih medijev: primer Metro
2033 trdi, da je tako razmišljanje najverjetneje podprto z dejstvom, da je v Rusiji piratstvo (zaenkrat še) izjemno
razširjeno, kar praktično onemogoča zaslužek z e-knjigo (po Osmak 33). Poleg tega izpostavlja še specifiko
ruskega prostora, kjer se »kot zapuščina sovjetskega sistema produkt dela, fizičnega ali intelektualnega, dojema
kot kolektivna dobrina in ne kot delo posameznika« (29), kar se odraža v konceptu e-knjige.
4
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založništvo. Brezplačna objava na spletu omogoča dostop do vsebine tudi bralcem, ki si je
drugače ne bi mogli privoščiti, na primer študentom. Problem avtorskih pravic Gluhovski
dojema »filozofsko: avtorske pravice ne pomenijo pomolsti založnika do zadnjega centa,
ampak biti omenjen kot avtor romana, biti spoštovan kot nekdo, ki ga je ustvaril« (103).
Poleg sodelovanja bralcev pri pisanju romana pa je za uspeh zaslužno še dejstvo, da je
zgodba kmalu po izidu zaživela tudi kot računalniška igra. Ukrajinsko podjetje 4A Games, ki
se ukvarja z razvijanjem računalniških iger, je leta 2010 naredilo igro s preprostim naslovom
Metro 2033, ki je kmalu postala velika uspešnica. V igri spremljamo Artjoma na popotovanju
skozi mračne in nevarne rove metroja. Pri ustvarjanju je sodeloval tudi Gluhovski, ki je sicer
sam navdušen igralec računalniških iger.8 Idejo računalniške igre podpira tudi zato, ker naj bi
izkušnja igranja k branju knjig privlekla več mladih.9 Leta 2013 je sledila računalniška igra z
naslovom Metro: Last Light, za leto 2018 pa je napovedana še ena igra iz iste družine – Metro
Exodus. Igro Metro: Last Light igralec prvoosebno doživlja skozi oči Artjoma, zgodba, ki jo je
napisal prav Gluhovski, pa se nadaljuje po uničenju črnih in čeprav je dogajanje postavljeno v
leto 2034, zgodba ne sledi zasnovi knjige Metro 2034. Prva igra Metro 2033 sledi zgodbi
romana, druga pa postapokaliptični svet podzemlja še razširi.
Poleg računalniške igre je leta 2011 nastala tudi namizna igra na temo postnuklearnega
sveta Metroja 2033 in preživetja v podzemlju, ki jo je izdalo podjetje Hobby World. Igralci so
vodje posameznih ločin, ki živijo na metroju in skušajo tekom igre osvojiti čim več postaj ter
tako nadvladati ostale. Konec leta 2014 se je v Moskvi odprla tudi soba pobega, ki simulira
realnost romana. Igralci so zaprti v sobi, od koder skušajo s pomočjo reševanja raznih zagonetk
in nalog pobegniti. Že od izida romana pa se pojavljajo tudi govorice o ekranizaciji zgodbe.
Postapokaliptični svet moskovskega podzemlja je hitro postal priljubljen tako med
bralci kot tudi med še neuveljavljenimi pisci. Nastal je pravi globalni projekt, ki ga je Gluhovski
poimenoval Vesolje Metro 2033 (rus. Вселенная Метро 2033). Gre za serije romanov in zbirk
kratkih zgodb, ki imajo skupno osnovo – vse se dogajajo v postapokaliptičnem svetu, kot ga je

Posebej mu je ljuba računalniška igra z naslovom Fallout, ki se dogaja v postapokaliptičnem svetu po jedrski
katastrofi. Gluhovski je večkrat izjavil, da mu je ta igra predstavljala enega od navdihov za Metro 2033.
9
Gluhovski v intervjuju ob izidu računalniške igre leta 2010: »You suddenly see teenagers of 13, 14 years old,
that you thought would never read any book in their lives because they’re computer game fans and addicts, they
start reading books, and collecting books, and getting crazy about books. I think that getting this mission
accomplished is prodigious. It’s huge. It’s great.
I say, take Crime and Punishment and turn it into a computer game. Take War and Peace. If it helps to lure some
younger people not used to reading into reading, what could be better?« (Garratt).
8
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zasnoval Gluhovski. Dogajalni kraji se razlikujejo, segajo od temačnih hodnikov metroja do
onesnaženega površja, od Moskve do drugih ruskih mest, pojavljajo pa se tudi kraji izven
Rusije.10 Pri projektu sodelujejo tako ruski kot tudi pisci drugih narodnosti. Na spletni strani
www.metro2033.ru lahko vsak registrirani uporabnik glasuje za izbrano besedilo, pet najbolje
ocenjenih pa dobi možnost izdaje v tiskani obliki. Okrog Vesolja Metro 2033 se je oblikovala
prava »fanovska« skupnost, neprenehoma nastajajo novi umetniški teksti, od romanov, kratkih
zgodb, pesmi do likovnih izdelkov in glasbe, navdihnjene s svetom po jedrski katastrofi. Osmak
navaja Gluhovskega, ki pravi, da so »načrti za franšizo zastavljeni široko, transjezikovno,
transnacionalno in transavtorsko; s projektom namreč želi ustvariti kolektivno doživljanje sveta
Metro 2033« (Osmak 34). Fanfiction, kot se v internetni govorici reče besedilom, ki izhajajo iz
že obstoječega literarnega teksta, Gluhovskemu predstavlja velik kompliment in za razliko od
prenekaterih avtorjev, ki ta pojav obsojajo, ga sam izjemno podpira in vzpodbuja. Svojega dela
ne »dojema na konvencionalen način kot zaključeno celoto, katero bralci zgolj pasivno
sprejemajo, temveč kot živ organizem oziroma kot tekst« (Malec 59–60).11

primer fanfiction: Zapuščen vagon v tunelu podzemne železnice
avtor: Maelz Apšer (Маелз Апшер)
vir: http://ru.metro.wikia.com

Tako se recimo številni romani odvijajo na Poljskem, v Italiji, Nemčiji, na Kitajskem, v Veliki Britaniji, Ameriki
itd.
11
V tem kontekstu je zanimivo poglavje 4.6 Smrt avtorja, Metro 2033 kot pisljivi tekst in elementi postrealizma
iz diplomskega dela Špele Malec z naslovom Analiza romana Metro 2033 Dmitrija Gluhovskega z vidika
antiutopije in postmodernizma ter primerjava z romanom-poemo Moskva – Petuški Venedikta Jerofejeva.
10

13

2

Postapokalipsa
Apokaliptično in postapokaliptično literaturo12 se prišteva k podzvrstem znanstvene

fantastike. Ta je imela dolgo časa negativen prizvok in se je dojemala kot trivialen žanr, kar
najverjetneje izhaja še iz časov po ameriški državljanski vojni, ko so izjemno priljubljenost
dosegli t. i. pulpi – ceneni časopisi, poimenovani po papirju, na katerega so bili tiskani. V pulpih
je bila objavljena nekvalitetna literatura, ki pa je zadovoljila množice13 (po Dačić 7 in 13). Drugi
razlog za 'manjvrednost' žanra znanstvene fantastike je mogoče najti v prvi številki revije
Amazing stories leta 1926. Hugh Gernsback je v svoji reviji razglasil znanstveno fantastiko za
povsem svojo literarno zvrst brez prednikov in zgodovine (po Kordigel 36). V dvajsetih in
tridesetih letih je bil krog bralcev znanstvene fantastike še relativno zaprt in omejen, vendar se
je neprestano širil in žanr je hitro pridobival na priljubljenosti. Pojavile so se številne revije, v
katerih so bila objavljena znanstvenofantastična dela in tudi pisma bralcev, iz katerih se je
kmalu rodil zanimiv in edinstven fenomen – t. i. »fandom«, organizirani, aktivni del bralcev
(prav tam). V štiridesetih in petdesetih se je zanimanje za znanstveno fantastiko razširilo tudi
na film in televizijo, kar je pripomoglo k še večji popularnosti žanra. V šestdesetih so se vrstile
težnje po spremembi znotraj žanra – fokus naj bi se z zunanjega premaknil na notranjega, iz
»outer space« v »inner space«, teme pa naj bi postale vse bolj družbeno kritične. V
sedemdesetih letih smo priča uveljavljanju ženskih avtoric, v osemdesetih pa je znanstvena
fantastika zašla v krizo. Pojavljati so se začele pesimistične teme, dogajanje se je premaknilo
daleč v prihodnost, navdušenje nad napredkom je zamenjala zaskrbljenost nad zlorabo novih
tehnologij. Ta je prisotna tudi v kasnejši znanstveni fantastiki, vse do današnjih dni. Na prelomu
tisočletij so se v znanstveni fantastiki razširile teme ekološke onesnaženosti, interneta kot
vsemogočnega sredstva nadzora in zlorabe informacij, jedrskega orožja in samouničevanja
človeka, pogosta tema so tudi vprašanja biotehnologije in nanotehnologije ter številna druga
(po Dačić 13–17 in po Kordigel 32–40).
Zanimivo je pomisliti na navidezno paradoksalnost skovanke – znanstvena fantastika.
Zdi se namreč, da sta si ta dva pojma prej kot ne v nasprotju. Znanstveni in fantastični diskurz
imata na videz le malo skupnih točk. Bajt v luči teh nasprotij določi znanstvene prvine v
znanstveni fantastiki. To je v prvi vrsti jezik, ki je jezik »znanstvenih formul, pojmov, sodb,
Več o dilemi, ali sta apokaliptična in postapokaliptična literatura dve različni podzvrsti znanstvene fantastike ali
ne, v nadaljevanju naloge.
13
Izraz pulp se v slovenščino prevaja tudi kot šund. V SSKJ je geslo šund razloženo kot delo brez umetniške
vrednosti. Ker je bila v strokovni literaturi, ki smo jo uporabljali pri pisanju tega poglavja, dosledno uporabljena
beseda pulp, smo jo obdržali.
12
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idej« (Bajt Ljudje 12) in oblikuje nov svet, ki je svet »dejstev, logičnih sklepov, verjetnih
domnev in napovedi, svet, ki temelji na miselnem eksperimentu« (prav tam). Ta svet je navadno
postavljen v drug čas in prostor od avtorjevega, redko, če sploh, temelji na realni izkušnji,
pogosto je zgrajen po načelih logičnega mišljenja ali pa je v nasprotju z njim – nasprotuje našim
današnjim racionalnim standardom, zato ga bralci dojemamo kot nenavadnega, čudnega in
povsem tujega. V obeh primerih pa se nam zdi nov in zanimiv. Umetniške prvine v znanstveni
fantastiki so po Bajtu predvsem v načinu oblikovanja jezika in zgradbi sveta. Bralec se mora
zavedati, da bere fikcijo in način branja temu prilagoditi – znanstvenih pojmov in idej ne sme
dojemati dobesedno; znanstveno mišljenje tu ne vzdrži. Nov svet obstaja kot umetniški svet,
njegova realna znanstvena vrednost »se lahko v časovnem razvoju izkaže tudi za nično« (13).
V (pre)obsežno problematiko definicije žanra znanstvene fantastike se tu ne bomo
spuščali, povzamemo naj le zaključke glede opredelitve žanra, do katerih je prišla Lucija Dačić
v svoji diplomski nalogi z naslovom Postapokaliptični žanr v literaturi in filmu. Ugotovila je,
da se da sam pojav širše in ožje opredeliti: v širši opredelitvi bi lahko znanstvena fantastika
zajemala »vsa dela, ki uporabljajo znanstveno fantastične elemente« (Dačič 12), v ožji pa le
dela, kjer je »znanstvenofantastičen element ključnega pomena, tj. pomembno vpliva na zgodbo
in njen razvoj, predstavlja vir novih situacij, v katere so postavljeni liki itd.« (prav tam). Prav
zaradi težavnosti opredelitve samega žanra se pojavlja visoko število podžanrov znanstvene
fantastike (po Baker 8), med katerimi je tudi postapokaliptični žanr.
Izraz postapokalipsa (ang. post-apocalypse) je v pomenu znanstvenofantastične fikcije
prvi uporabil ameriški kritik Alan Frank v reviji Sci-fi Now leta 1978 (po Berezovskaja in
Demčenkov 66). Do danes ni v strokovni literaturi zaslediti enotne in celovite opredelitve tega
žanra. Nekateri se ne strinjajo niti o tem, ali je postapokaliptična fikcija samostojen žanr ali
podžanr, ali sta apokaliptična in postapokalitična fikcija eno in isto in še je takšnih zagat.
Težavam navkljub pa lahko delom postapokaliptične fikcije določimo neke skupne poteze in
značilnosti, vendar več o tem v nadaljevanju. Zaenkrat lahko že iz samega imena sklepamo, da
med postapokaliptična dela spadajo dela, katerih dogajalni čas je postavljen v svet po apokalipsi
– bralci smo priča novo nastajajočim odnosom po koncu sveta. Kot ugotavljajo številni
raziskovalci pojava postapokaliptike, sta tudi tu mogoči dve definiciji – ožja, ki zajema
predvsem dela, ki prikazujejo apokalipso ali pa je dogajanje postavljeno v čas po njej in
prikazujejo spopadanje preživelih z njenimi posledicami, in širša, v kateri so zajeta dela, ki
vsebujejo postapokaliptične elemente, pri čemer pa sam dogodek in njegove posledice ostajajo
v ozadju (po Dačić 24 in Smirnov 1).
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2.1

Kratek pregled razvoja postapokaliptičnega žanra

Eshatološka razmišljanja spremljajo človeka že vse od njegovih začetkov. Smrt in
končnost bivanja vzbujata v človeku strah, ki je star toliko kot človeštvo samo. Kataklizme v
raznih upodobitvah srečamo v samih začetkih svetovne pismenosti – tako lahko o vesoljnem
potopu beremo že v Epu o Gilgamešu, ki je nedvomno vplival na besedilo o vesoljnem potopu
v Bibliji. Apokaliptična14 literatura je produkt judovsko-krščanskega linearnega mišljenja časa,
kjer ima vse svoj začetek in mora dočakati svoj konec. V Bibliji se vprašanje o koncu časa,
ponovnem prihodu in poslednji sodbi pogosto pojavlja15 (po Lerner).
V nasprotju s pojavom apokaliptične literature, ki ga zasledimo že zelo zgodaj, je pojav
postapokaliptične fikcije relativno nova stvar. Warren W. Wagar pravi, da je rojstvu sodobne
postapokalitične literature botroval prehod od sakralnega k posvetnemu (po Kyle 180). Za
razliko od prejšnjih del, ki so opisovala apokalipso kot posledico človekovega odvračanja od
boga, kot pravično božjo kazen za grešno življenje človeštva, so se ob koncu 19. in na začetku
20. stoletja začela pisati dela, ki so se oddaljevala od religiozne podstati apokalipse. Večina
raziskovalcev na prvo mesto postavlja delo, ki je že kazalo na novo usmeritev prihodnjih
postapokaliptičnih del. To je roman angleške pisateljice Mary Shelley z naslovom Poslednji
človek (1826, The last man), ki se odvija v letu 2092, ko kuga rešeta človeštvo, dokler ne ostane
živ samo še glavni junak Lionel, poslednji človek. Priča smo apokalipsi in dogajanju po njej.
Že nekaj let pred nastankom tega romana je bil napisan roman z istim naslovom. Izšel je v
Franciji leta 1805, napisal pa ga je Jean-Baptiste Cousin de Grainville. Na Poslednjega človeka
(1805, Le Dernier Homme) avtorja Grainvilla je vplival Miltonov Izgubljeni raj, le da pri
Grainvillu ne beremo o prvih, pač pa o zadnjih ljudeh – Omegarusu in Syderii, s katerima se
človeški rod konča. Apokalipsa je v tem delu prikazana kot božja volja, saj bi Omegarus in
Syderia lahko imela potomce in nadaljevala svoj rod, vendar ju je Adam, prvi človek, prepričal
naj raje ubogata in sledita Božji viziji konca sveta, ki se nato res zgodi. Razlika s Poslednjim
človekom Shelleyeve je torej ravno v sekularnosti dela slednje (po Kyle 183).

Beseda apokalipsa izhaja iz starogrške besede ἀποκάλυψις (apokalipsis), ki pomeni razodetje, odkritje, tudi
odstiranje. Označuje torej skrivno razodetje, zlasti v povezavi z dogodki ob koncu sveta. V današnjem pogovornem
smislu predstavlja predvsem konec sveta, kot ga poznamo (po Dačić 23).
15
V Stari zavezi srečamo omembo, napoved ali pa že kar podroben opis apokalipse pri prerokih Izaiji, Jeremiji,
Ezekielu, Joelu in Zahariji, pa tudi v Danielovi knjigi. O svojevrstni apokalipsi beremo tudi v prvi Mojzesovi
knjigi (v Genezi) v zgodbi o Noetu in vesoljnem potopu. V Novi zavezi lahko o poslednji sodbi in koncu časa
beremo v evangeliju po Mateju, v evangeliju po Marku, v drugem pismu Tesaloničanom in seveda v knjigi
Razodetja.
Zgodbo o Noetu in vesoljnem potopu je najti tudi v Koranu, natančneje – v 71. suri.
14
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Prelet številnih kometov, med drugim tudi znanega Halleyevega kometa, je bila ena
izmed okoliščin, ki so vznemirjale v prvi polovici 19. stoletja in obudile misel na konec časa.
Edgar Allan Poe je v tistem obdobju napisal tri zgodbe o koncu časa. V Pogovoru med Eirosom
in Charmion (1839, The Conversation of Eiros and Charmion) je opisan konec sveta zaradi
padca kometa, v Maski rdeče smrti (1842, The Masque of the Red Death) se nad človeštvo
spusti kuga, v Dvogovoru Monosa in Une (1841, The Colloquy of Monos and Una) pa beremo
o koncu sveta zaradi človeškega napuha in večnega stremljenja k napredku. Tudi v Rusiji je
dogajanje nad nami vzbudilo svojevrstno zaskrbljenost. Vladimir Odojevski se s temo
padajočega kometa, ki bo privedel do konca sveta, ukvarja v delu Dva dneva v življenju
zemeljske krogle (1828, Два дня в жизни земного шара) (po Kyle 183).
Naslednja prelomnica v zgodovini postapokaliptične fikcije je sledila leta 1885, ko je
izšel roman Richarda Jefferiesa Po Londonu (1885, After London), ki se ga šteje kot prvi
klasičen postapokaliptični roman. Dogaja se približno tisoč let po katastrofi, ki je uničila
prejšnji svet. Usodnemu dogodku je sledilo obdobje nemira in panike, vendar so se že kmalu
začeli formirati novi socialni odnosi. Opisana struktura je postavila vzorec za naslednja
postapokaliptična dela, kot so Vojna v zraku (1908, The War in the Air) Herberta G. Wellsa,
Škrlatna kuga (1912, The Scarlet Plague) Jacka Londona, Smrt trave (1956, The Death of
Grass) Samuela Youda (ki je delo napisal pod psevdonimom John Christopher), Malevil (1972)
Roberta Merla in še bi lahko naštevali (po Kyle 183–186).
Kot že rečeno, na prelomu iz 19. v 20. stoletje se dogaja pravi razvoj
postapokaliptičnega žanra. Omeniti velja predvsem pisatelja H. G. Wellsa, ki ga je tema konca
sveta posebno privlačila. V svojih delih, kot so Časovni stroj (1895, The Time Machine), že
omenjena Vojna v zraku (1908, The War in the Air), Vojna svetov (1898, The War of the
Worlds), Zvezda (1897, The Star) in drugih, 'raziskuje' človeško prihodnost in kako jo bo
zaznamoval napredek tehnologije (po Kordigel 35). Med vojnama je postapokaliptično
literaturo obvladovala predvsem vojna tematika, kar je povsem razumljivo po izkušnji prve
svetovne vojne in uporabe do tedaj še neznane tehnologije, med drugim tudi vojnih plinov za
množično uničenje. Poleg teme vojaške tehnologije se zasledijo še teme barbarizacije družbe
in tema norega znanstvenika (po Dačić 27).
Ponovni zagon in pravi preporod je postapokaliptični žanr doživel po drugi svetovni
vojni, predvsem po uporabi jedrskega orožja nad Japonsko in v času kubanske raketne krize,
ko je človeštvo prišlo do krutega spoznanja o prej nesluteni zmožnosti samouničenja. En
najpogostejših vzrokov katastrofe, ki je pripeljala do postapokaliptičnega sveta, je tako postalo
jedrsko orožje, pogosto se sreča tudi temo kemične ali biološke vojne. Primeri romanov,
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napisanih v desetletju po drugi svetovni vojni in v katerih je jedrska katastrofa vzrok za
apokalipso, so recimo Dolga glasna tišina (1952, The Long Loud Silence) Wilsona Tuckerja,
Stopnja 7 (1959, Level 7) Mordecaija Roshwalda, Senca srca (1950, Shadow of the heart) Judith
Merril, pa tudi nekoliko poznejša Mačja zibka (1963, Cat's Cradle) Kurta Vonneguta in Dr.
Strangelove (1963) Petra Georga, ki temo jedrske katastrofe obravnavata skozi satirično
perspektivo in z dobršno mero črnega humorja. Katastrofe so bile tako kot med vojnama še
vedno najpogosteje zasnovane na človeškem vzroku, vendar s to razliko, da so se sedaj
večinoma zgodile po naključju in ne več, kakor prej, zgolj namenoma (po Kyle 185). Opaziti
je tudi premik fokusa zanimanja iz človeštva na posameznika – v delih, nastalih po drugi
svetovni vojni, pisci raziskujejo posledice katastrofe na posamezniku, ujetem v tem neugodnem
trenutku.
V šestdesetih je po izidu knjige Nema pomlad (1962, Silent Spring) Rachel Carson
veliko priljubljenost dosegel vedno bolj aktualen motiv katastrofe zaradi ekološke
onesnaženosti in prenaseljenosti. Leta 1986 se je zgodila nesreča v jedrski elektrarni v
Černobilu, kar je dalo postapokaliptični temi nov zagon. Izkazalo se je, da jedrska katastrofa ni
povezana le z vojno, temveč tudi z nenadno in pogosto od človeka neodvisno nesrečo. V
literaturi se torej pojavi motiv nesreče, ki preraste v usodno katastrofo. Ob koncu hladne vojne
je bilo sicer opaziti upad del, kjer je katastrofa posledica namerne uporabe jedrskega orožja. V
devetdesetih letih je produkcija del postapokaliptičnega žanra nekoliko zamrla in niti strah pred
prelomom tisočletij ni bistveno pripomogel k ponovnemu vzponu. Tematika se je iz literature
in filma preselila v svet računalniških iger (po Berezovskaja in Demčenkov 66). Ena najbolj
znanih je gotovo igra Fallout (prva je izšla leta 1997, do danes pa obstaja že sedem različic), ki
se dogaja v Združenih državah Amerike 22. in 23. stoletja. Igralec raziskuje ozemlje,
opustošeno po jedrski vojni in srečuje redke preživele, ki so pogosto mutirani zaradi predolge
izpostavljenosti sevanju. Kot smo že prej omenili, je ta računalniška igra predstavljala velik
navdih za roman Metro 2033.
Leta 1947 je znanstveni časopis iz Chicaga Bulletin of the Atomic Scientists začel z
zanimivim projektom. Vzpostavili so simbolično številčnico, ki odšteva »minute do polnoči« –
polnoč je nekoč predstavljala tretjo in tudi poslednjo svetovno vojno, ki naj bi bila jedrska in
usodna za človeštvo, danes pa so grožnji uporabe jedrskega orožja dodali še nevarnosti
podnebnih sprememb in nevarnosti novih tehnologij Strokovnjaki se glede na situacijo in
dogodke preteklega leta odločijo, koliko minut še manjka do pogubne katastrofe. Leta 1947, ko
so t. i. Uro sodnega dne (ang. Doomsday clock) prvič 'navili', je kazala sedem minut do polnoči,
danes pa naj bi nas do polnoči ločili le še dve minuti. Simbolična ura nam zgovorno priča o
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tem, v kakšnem vzdušju živimo danes in povsem razumljivo je dejstvo, da je že od začetka
tretjega tisočletja opaziti oživljanje in vse večjo priljubljenost apokaliptičnega in
postapokaliptičnega žanra. V zlati dobi televizije, ki smo ji priča zadnjih nekaj let, nastajajo
številne nadaljevanke s postapokaliptično temo ali pa le z motivom apokalipse; konec
poznanega sveta je vsekakor privlačna snov za obdelavo in predelavo težav, s katerimi se
soočamo danes. V tem kontekstu moramo omeniti še velik napredek računalniške animacije, ki
omogoča detajlen prikaz imaginarnih krajin postapokaliptičnih svetov.
2.1.1 Kratek pregled postapokaliptičnega žanra v ruski literaturi
Ruski religiozni filozof Nikolaj A. Berdjajev je verjel, da človeška življenja obvladujeta
dva mita – mit o začetku in mit o koncu. Ravno ta eshatološki mit je po Berdjajevu prevladoval
v ruski kulturi (po Bethea xiii). Motive ali pa temo apokalipse srečamo v celi kopici del klasične
ruske literature,16 zares pa se razmišljanja o koncu sveta razmahnejo konec 19. in na začetku
20. stoletja, ko je prišlo do velikih družbenih pretresov. Motive apokalipse srečamo na primer
že pri Gogolju, Dostojevskem, Nekrasovu, Tolstoju, v času srebrnega veka pa so postali
izjemno pogosti. Na večje zanimanje za apokaliptične teme so vplivali tudi številni filozofski
in teološki misleci, kot so Jevgenij N. Trubeckoj, Vasilij V. Rozanov, Sergej N. Bulgakov,
predvsem pa Vladimir Solovjov, ki je s svojo filozofijo najbolj vplival na simboliste.
Solovjovov tekst z naslovom Trije pogovori o vojni, napredku in koncu svetovne zgodovine,
vključujoč kratko povest o Antikristu (1899, Три разговора о войне, прогрессе и конце
всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе) je postal svojevrstno
izhodišče in oporna točka apokaliptične literature začetka 20. stoletja in tako vplival na poznejše
ustvarjanje. Apokaliptične motive in teme najdemo v delih Vjačeslava Ivanova, v AtlantidiEvropi (1930, Атлантида-Европа) Dmitrija S. Merežkovskega, v Peterburgu (1912-1913,
Петербург) Andreja Belega, v pesnitvi Aleksandra Bloka Dvanajst (1918, Двенадцать), pa
kasnejših Čevengur (1926–1928, Чевенгур) Andreja Platonova, Mojster in Margareta (1928–
1940, Мастер и Маргарита) Mihaila Bulgakova, Doktor Živago (1945–1955, Доктор
Живаго) Borisa L. Pasternaka in številnih drugih (po Tkačenko 7–20). Apokaliptični motivi so
bili neredko prisotni tudi v drugih oblikah umetnosti.
O odnosu znanstvene fantastike in (anti)utopične literature bomo v nadaljevanju še
pisali, v kontekstu postapokaliptične fikcije naj omenimo le zanimivo misel Berezovske in
16

Podrobneje o tej temi glej David M. Bethea The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction (Princeton
University Press, 1991).
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Demčenkova, ki v članku Postapokalipsa kot žanr znanstvene in paraznanstvene fantastike
trdita, da je postapokaliptična književnost logično nadaljevanje tako apokaliptične kot tudi
antiutopične literature. Nadaljevanje tradicije antiutopične literature vidita predvsem v tem, da
se postapokaliptična fikcija ukvarja z družbo, ki je dosegla terminalno točko, s katere ni več
povratka, in novimi odnosi v njej, tako socialnimi kot tudi vsemi drugimi. Kot razlog razvoja
iz apokaliptične v postapokaliptično fikcijo pa vidita zlasti žanrsko omejenost prve – ustvarjalce
namreč ne zanimajo samo vzroki za katastrofo, temveč tudi vse njene morebitne posledice (po
Berezovskaja in Demčenkov 64).
V zgodovini ruske literature se sovjetsko obdobje sicer šteje za zlato obdobje znanstvene
fantastike, vendar pa sta apokalipsa in postapokaliptična fikcija v tem času pomaknjeni v
ozadje. Postapokalipsa se v literaturi pojavlja le sporadično. V zgodnjih letih sovjetske države
se motive konca sveta sreča pri Aleksandru Beljajevu, ki se je s svojimi znanstvenofantastičnimi
deli v rusko literarno zgodovino zapisal kot »ruski Jules Verne«. Motiv propada civilizacije,
kot jo poznamo, srečamo v pripovedih, kot so Nad breznom (1927, Над бездной) ali pa Konec
sveta (1929, Светопреставление). Beljajev je pomembno vplival na kasnejše ruske avtorje
znanstvene fantastike. Vizija prihodnosti človeštva je bila v sovjetski miselnosti seveda
pozitivna in optimistična, zato se je dogajalni prostor postapokaliptičnih del prenesel v vesolje,
na druge planete, daleč stran od našega sveta. Primeri takih del so roman Faeti (1968–1971,
Фаэты) Aleksandra Kazanceva, ki govori o propadu Faetona, namišljenega petega planeta
Osončja; roman iz cikla zgodb o doktorju Pavlišu z naslovom Zadnja vojna (1970, Последняя
война) Kira Buličeva, kjer znanstveniki skušajo oživeti prebivalce planeta Muna, ki so že davno
tega umrli v jedrski vojni; kraj dogajanja v romanu Dan podvigov (1987, День свершений)
Viktorja Žilina pa je nedoločen. Tu spremljamo usodo treh raziskovalcev, ki se iz varnega
zavetja svoje države, ki je edina preživela jedrsko vojno, odpravijo v opustošeni svet.
Povečanje zanimanja in privlačnosti teme konca sveta ter življenja po njem se opazi tudi
v ruskem kulturnem prostoru. Izjemno popularne so postale računalniške igre s temo
postapokaliptičnega sveta. Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, je velik uspeh doživela
serija računalniških iger, nastalih po romanih Metro 2033–2035. Še pred njo je uporabnike
navdušila prvoosebna strelska videoigra S.T.A.L.K.E.R., ki je nastala po motivih romana bratov
Strugacki Piknik na robu ceste (1971, Пикник на обочине) in njene filmske adaptacije Stalker
(1979, Сталкер) režiserja Andreja Tarkovskega.17 Na igro je vplivala tudi černobilska

Leta 2007, istega leta kot je izšla računalniška igra, je izšla tudi prva knjiga z naslovom S.T.A.L.K.E.R.: Sence
Černobila (S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля), ki je zbirka zgodb, napajajočih se iz zgodbe igre, t. i. fanfiction.
Zgodbe pišejo ljubitelji igre, romana bratov Strugacki in filma Tarkovskega. Z naraščanjem priljubljenosti igre se
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katastrofa, saj je dogajalni prostor igre postavljen prav na ozemlje jedrske elektrarne v
Černobilu, ki jo je v tej alternativni realnosti prizadela še druga eksplozija in povzročila še
razsežnejše pogubne posledice. Leta 2011 je izšel roman S.N.U.F.F. enega najbolj proslavljenih
sodobnih ruskih avtorjev, Viktorja Pelevina. Zgodba se ravno tako odvija v postapokaliptičnem
svetu, v katerem so ljudje razdeljeni na dve skupini – revnejšo, ki ji pripada okrog 300 milijonov
ljudi, ki živijo v zaostali državi po imenu Urkajina in govorijo le rusko, ter bogatejšo skupino,
ki živi v tehnološko izjemno razvitem umetnem lebdečem mestu po imenu Veliki Biz (oziroma
Veliki Bizanc). Bogatejši skupini pripada desetkrat manj prebivalcev kot revnejši. V mestu, ki
lebdi nad Urkajino, obstaja diglosija – angleščino se uporablja v cerkvene namene, ruščino pa
za vsakodnevno sporazumevanje. Omenimo naj še postapokaliptični roman Preživeli (2011,
Живущий) Anne Starobinec, ki problematizira vlogo socialnih omrežij pri vzpostavitvi sveta
popolnega nadzora. Postapokalipsa se velikokrat pojavi v delih Aleksandra Buškova in v delih
Olega Vereščagina. Slednji pogosto uporablja motiv apokalipse kot akta nujnega očiščenja
človeštva. Ljudje so pri Vereščaginu zabredli, svet je počasi propadal zaradi prenaseljenosti in
ekološke onesnaženosti, kar je pripeljalo še do jedrske vojne, ki je prejšnji svet popolnoma
uničila in tako dala človeštvu priložnost zgraditi novo in razumno civilizacijo. Do podobne
ugotovitve o vlogi postapokaliptične teme ali motiva v sodobni ruski književnosti pride
ukrajinski filozof Stanislav Beskaravajni v članku Tema postapokalipse v sodobni ruski
literaturi. Beskaravajni ugotavlja, da se postapokalipso danes dojema kot tolažbo in ne več kot
opozorilo ali zloveščo napoved prihodnosti, kakršna je bila njena vloga v 20. stoletju. Zdi se,
da se pogosto pojavljata misli o slepi ulici, v katero je zabredlo človeštvo, in o prečiščujoči
vlogi apokalipse. Apokalipsa tako predstavlja nov začetek, bralci pa navadno spremljamo
skupino preživelih, ki se bori za preživetje ali pa na novo snuje civilizacijo. Misel na ponovno
oblikovanje sveta nudi posebno naslado in ravno tu vidi Beskaravajni skupno potezo z
nekdanjimi utopičnimi deli – oba žanra namreč snujeta prihodnost človeštva, ki naj bi bila
neskončno boljša od današnjega stanja (po Beskaravajni).

je razvila prava franšiza pod imenom S.T.A.L.K.E.R., vendar pa je čez čas začela kvaliteta pisanja občutno padati
in produkcija del se je kmalu upočasnila.
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2.2

Značilnosti postapokaliptičnega žanra18

Svet, v katerem se odvija postapokaliptična zgodba, se lahko strne na nekaj značilnih
potez, ki so bolj ali manj zaznavne v vsakem sodobnem romanu te vrste. Civilizacija je nekoč
dosegla visoko stopnjo družbenega in tehnološkega razvoja, nakar je svet pretresla huda
katastrofa, ki je povzročila propad te civilizacije. Apokalipsa je katastrofa globalnega obsega,
ki povzroči izrazite družbene spremembe, določajo pa jo tudi etične razsežnosti. V
postapokaliptičnih delih se zgodba velikokrat osredotoča na lokalen dogajalni prostor,
razsežnosti apokalipse so redkokdaj izrecno predstavljene, a vseeno lahko bralci velikokrat
sklepamo, ali gre za globalno katastrofo ali ne.
Del, v katerih apokalipsa ne bi imela vidnejših družbenih posledic, je izjemno malo.
Navadno se katastrofa odraža na bistveno spremenjeni družbeni ureditvi in vzpostavljanju
novih odnosov. Zasledijo se sicer dela, v katerih je človeštvo povsem izumrlo, vendar so precej
redka. Navadno človeštvo preživi in skuša obnoviti družbo na tak ali drugačen način. V svetu
po apokalipsi pride do sprememb politične ureditve, pogosto se pojavijo ekstremne ureditve –
pojavita se anarhična ali pa totalitarna družba, ki sta logičen odziv na kaos, ki je nastopil s
porušenjem prejšnje družbe. Poleg sprememb politične ureditve pride tudi do sprememb
družbene ureditve, ki pogosto prevzamejo obliko preprostejših družbenih ureditev iz
preteklosti, recimo poljedelske skupnosti, fevdalne ureditve, plemenskih skupnosti… Znanje,
ki ga je dosegla predapokaliptična civilizacija je velikokrat (vsaj delno) izgubljeno, zato pride
do velikega nazadovanja. Družba je pogosto degradirana na stopnjo predindustrijske družbe, ki
pa uporablja naključne dosežke prejšnje civilizacije, kot so na primer orožje, mehanizacija in
podobno, vendar jih ne zna poustvariti.
Apokalipsa, ki izvira iz človeških dejanj, je lahko predstavljena kot svarilo pred
nepremišljenim in nespametnim ravnanjem človeštva, lahko pa je tudi kazen za tako ravnanje.
Tretja etična razsežnost apokalipse pa je možnost preporoda, ki je po Beskaravanjem, kot smo
že prej omenili, najbolj prisotna v sodobni ruski literaturi. Tu nastopi apokalipsa v vlogi novega
začetka in možnosti vznika nove, nedolžnejše družbe, ki ne bo ponavljala prejšnjih napak.
Če je razlog apokalipse znan, se kot usodno katastrofo največkrat zasledi štiri glavne
vzroke, in sicer vojno, bolezen, naravne katastrofe ali katastrofe iz ekonomskih ali socialnih
vzrokov. V delih, kjer je vzrok za apokalipso vojna, največkrat zasledimo motiv tretje svetovne
vojne, posebej so priljubljene vojne z uporabo jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja.
Značilnosti postapokaliptičnega žanra opisujem na podlagi več virov, in sicer po Booker in Thomas 53–64,
Dačić 33–60 in Berezovskaja in Demčenkov 65.
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Svetovna zgodovina 20. stoletja je krepko pripomogla k priljubljenosti razmišljanj o uporabi
novega smrtonosnega orožja. V delih, kjer je vzrok apokalipse bolezen, pogosto opazimo motiv
močno nalezljive pandemije, ki se neustavljivo širi. Ta motiv je značilen predvsem za podžanr
t. i. zombi-apokalipse, kjer se ljudje okužijo z virusom, ki povzroči smrt in pretvorbo v zombije.
Strah pred podnebnimi spremembami, prenaseljenostjo in vse večjo potrošnjo ter posledično
vedno večjo izčrpanostjo Zemlje se kaže v vse bolj pogosti uporabi motiva naravne katastrofe
v postapokaliptičnih delih zadnjih desetletij. Priljubljenost naravne katastrofe kot vzroka
apokalipse je vse večja v časih, ko okoljska ozaveščenost raste in ko se posledice ekološko
neodgovornega ravnanja človeštva že odražajo. Vse pogosteje je naravna katastrofa posledica
človeškega ravnanja. Pogosta motiva, ki bi ju lahko uvrstili pod kategorijo naravne katastrofe,
sta bila v preteklosti še padec asteroida, kometa ali meteorja in poplava, danes pa sta redkejša.
Katastrofe iz ekonomskih ali socialnih vzrokov so zelo raznovrstne, od pomanjkanja naravnih
virov, ekonomske krize, do priseljevanja, poneumljanja ljudi, neplodnosti… Navadno je
degradacija civilizacije počasna in stopnjujoča. Poleg vseh naštetih pogosto zasledimo še
nekatere vzroke apokalipse, ki bi jih težko umestili v zgornje štiri skupine. To so na primer
invazija Nezemljanov, vstaja robotov z umetno inteligenco,19 izum »norega« znanstvenika, ki
je ušel izpod nadzora in še bi lahko naštevali.
Siže postapokaliptične fikcije se pogosto začne nekaj let po za civilizacijo usodni
katastrofi, ko se je človeštvo že nekoliko prilagodilo novim razmeram. Svet pred usodnim
dogodkom je navadno le bežno opisan, bralci ga pogosto spoznavamo skozi fragmentarne
spomine preživelih. Obdobje od trenutka katastrofe do dogajalnega časa pripovedi ima svoje
zakonitosti – katastrofi kot po pravilu sledi obdobje panike in postopnega formiranja novih
socialnih struktur. Vzpostavljajo se novi družbeni odnosi, ki so podrejeni novim načinom
preživetja. Sama katastrofa je pogosto nedefinirana, bralci vemo, da se je nekaj zgodilo,
podrobnosti pa ne poznamo. Zgodba, ki se začne po katastrofi, se bolj osredotoča na poskuse
preživetja in na prihodnje oblike življenja. Pojavljata pa se še dve sižejski možnosti, ki sta sicer
manj popularni od prve. Srečamo ju predvsem v filmih in manj v literaturi. Prva možnost se
začne v času pred apokalipso, do katere velikokrat sploh ne pride, saj junaški posamezniki ali
skupine uspešno odpravijo grožnjo, ki bi privedla do katastrofe. Če jim pri podvigu spodleti,

Tehnologija in njene črne plati so sicer povečini domena znanstvenofantastične podzvrsti kiberpank, ki se
velikokrat povezuje z postapokaliptiko. Nekateri pravijo, da je kiberpank podzvrst postapokalipstične fikcije, drugi
pravijo, da je postapokaliptiki le sorodna. Literarni leksikon določi osrednje teme kiberpanka, ki so »posredništvo
(priljubljen izraz kiberpanka je interface, ang. 'mejna ploskev') med človekom in novimi tehnologijami, na primer
virtualna resničnost ali kloniranje, ter psihološke in filozofske posledice odpravljanja meja med človekom in
strojem, iluzijo in resničnostjo« (»kiberpank« 163).
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beremo o pripravah na postapokaliptičen svet. Pri drugi sižejski možnosti pa smo priča
apokalipsi in njenim kratkoročnim posledicam. Večino dogajalnega časa pripovedi navadno
zavzemata sam dogodek katastrofe in obdobje zmede, ki vlada neposredno po njej.
Zelo pogost motiv postapokaliptične fikcije je popotovanje junaka, ki se odpravi na
posebno misijo. Razlogov zanjo je več – naj bo to le iskanje primernejšega bivališča, iskanje
preživelih, umik pred grožnjo, ki mu je pretila v prejšnjem zatočišču ali misija s kakšnim
drugim ciljem, pomembno je, da se junak odpravi na pot. Skozi zgodbo spremljamo pripetljaje,
ki se mu primerijo na poti in se seznanimo z ljudmi, s katerimi se junak sreča, pa naj bodo to
njegovi pomočniki ali pa nasprotniki. To je en najpogostejših arhetipov junaka
postapokaliptične fikcije. Poleg junaka popotnika je pogost še junak naseljenec, ki se v številnih
zgodbah kombinira z junakom popotnikom – nekdo, ki se je ustalil na za preživetje primernem
mestu, se mora odpraviti na pot in privzeti nomadsko življenje. Junak naseljenec ima velikokrat
vlogo še enega arhetipskega junaka – junaka graditelja, ki skuša (vsaj delno) poustvariti in
izgraditi družbo po moralnih načelih, ki so veljala nekoč. V kaotičen svet skuša vnesti nekdanji
red. V začetkih postapokaliptične fikcije je bil priljubljen lik zadnjega preživelega. Poslednji
človek na svetu je pogosto preizpraševal in kontempliral razloge za apokalipso in razloge za
lastno preživetje, ukvarjal se je z eksistencialnimi vprašanji. Ta tip junaka je danes redkejši.
Poznamo še junaka opazovalca, ki je le en izmed preživelih in skozi njegove oči opazujemo
postapokaliptični svet, ter junaka osišče, ki je bolj kot v literaturi prisoten v filmu. Junak osišče
je povsem navaden človek, navadno znanstvenik, ki skozi splet okoliščin spremeni svet s tem,
ko napove katastrofo ali pa jo skuša celo preprečiti.
Motivi, ki jih velikokrat zasledimo v postapokaliptični fikciji, so še mutacije in genske
spremembe ljudi, živali in rastlin, nove vrste mutantov, mesta so velikokrat zapuščena in
razrušena, veliko je praznih in razpadajočih stavb, v katerih se vidijo ostanki prejšnjega
življenja, prostor, ki ga je prej naseljeval človek, se je spremenil v pustinjo. Pogosto se sreča
tudi podobo divjih plemen, ki so velikokrat sestavljena iz raznih mutantov ter izolirana od ostale
družbe, in tolp, ki so zbrane okrog vodje in ki jih kot po pravilu obvladujejo kriminalni odnosi,
pogojeni s koristoljubjem. Povečini je zaslediti motiv roparskih ali prekupčevalskih tolp. Tako
divja plemena kot tolpe pogosto predstavljajo grožnjo vzpostavljajoči se postapokaliptični
družbi.
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3

Antiutopija
V literaturi o antiutopiji srečamo kar tri poimenovanja, ki povzročajo nekolikšno

zmešnjavo. To so termini antiutopija, distopija in negativna utopija. Ob prebiranju strokovne
literature na to temo se zdi, da se ti pojmi poljubno uporabljajo za opisovanje enih in istih
pojavov. Zasledimo kar nekaj pogledov na problematiko poimenovanja in definiranja teh
terminov. Tako recimo Milena Mileva Blažić v članku Utopije v sodobni slovenski mladinski
književnosti (1980–2010) očitno ločuje med antiutopijo in distopijo. Za prvo pravi, da je
»sodobna utopija, za katero je značilna estetika grdega in obraten vrstni red« (Blažić 31), drugo
pa opiše kot »zelo neprijazen domišljijski svet, v katerem so zlovešče napovedi družbene,
politične in tehnološke ter vodijo v katastrofalno prihodnost«. Kot glavni motiv distopije pa
Blažićeva določi »vizijo sveta, ki se je razvil v negativno verzijo utopije, kjer je družba
degradirala v represivno in kontrolirano državo. Po navadi je prikazana kot avtoritativna oblika
vladanja, z represivnim socialnim sistemom, brez svobode izražanja, v kateri vlada nasilje«
(prav tam). Distopijo tako enači z negativno utopijo, hkrati pa jo ima za vrsto antiutopije.
Glavna razlika med njima je ta, da v antiutopiji ni »izrazite želje po spremembi družbenega
sistema« (prav tam). Ameriški raziskovalec utopije Lyman Tower Sargent ponudi precej
sorodno razlago pojmov. Tudi on izenačuje pojma distopije in negativne utopije; ta zanj
predstavlja opis sveta, ki je slabši od današnjega,20 medtem ko je antiutopija zanj predvsem
kritika utopične misli nasploh ali pa konkretne utopije21 (v Baker 105–106). Tudi Booker
izpostavi problematiko poimenovanja in medsebojno nezamenljivost izrazov. Sam uporablja
predvsem izraz distopija, saj ga dojema kot najbolj splošen izraz, ki zajema »vsak domišljijski
pogled na družbo« (Booker 29) in hkrati kritizira njene predstave o idealni prihodnosti ter
izpostavlja njene negativne in problematične vidike (po Booker 29). Pika Kafol, prevajalka
Bookerjeve knjige v slovenščino, v opombi zapiše, da angleški izraz dystopia prevaja s
slovensko ustreznico antiutopija (prav tam). Pri Koritniku (2004) in Bajtu (1982) zasledimo
uporabo izraza antiutopija, ki ga pogosto enačita s terminom negativna utopija, medtem ko
uporabljata izraz distopija za poimenovanje obrata iz utopičnega v antiutopično, t. i. »distopični
obrat«, ki se je zgodil na prelomu 19. in 20. stoletja.

»Dystopia or negative utopia – a non-existent society described in considerable detail and normally located in
time and space that the author intended the contemporaneous reader to view as considerably worse than the society
in which that reader lived« (Sargent v Baker 105).
21
»Anti-utopia – a non-existent society described in considerable detail and normally located in time and space
that the author intended the contemporaneous reader to view as a criticism of utopianism or of one particular
eutopia« (Sargent v Baker 105–106).
20
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3.1

Pojav antiutopije in njene značilnosti

Če hočemo spoznati lastnosti antiutopije oziroma antiutopičnega romana, nam že samo
poimenovanje sugerira, da se moramo najprej seznaniti z utopijo oziroma utopičnim romanom.
Utopija je v leksikonu Literatura razložena kot »v lit[erarni] obliki izdelan, pogosto kot utopični
roman, načrt za izboljšanje družbe; izhaja iz kritike obstoječih razmer in jim postavlja nasproti
idealen družb[eni] red, idealno državo« (»utopija« 448). Posebej je omenjeno, da »to velja zlasti
za klasične u[topije]« (prav tam); kot primeri klasičnih utopij so naštete Platonova Država,
Utopija Thomasa Mora, Campanellova Država Sonca, Baconova Nova Atlantida idr. Za
moderne utopije velja, da so »pogosto pesimistične, negativne u[topije], kažejo človeka, ki je
nemočna žrtev tehnike, državnih mehanizmov« (prav tam). Pod geslom antiutopični roman
preberemo, da je to »oznaka za posebno vrsto utopije (negativna utopija); namesto idealnega
sveta prikazuje narobe svet nasilja, brezdušnosti, nadvlade tehnike nad človekom […]«
(»antiutopični roman« 16). Kot je razvidno iz razlag v leksikonu, se med pojavoma utopije in
antiutopije vzpostavlja povezava. Ruski raziskovalec sodobne literature Boris Lanin že v
začetku svoje razprave z naslovom Anatomija literarne antiutopije zatrdi, da se brez pojava
utopije tudi žanr antiutopije ne bi razvil (po Lanin 154). Robert C. Elliott v svojih študijah o
utopiji meni, da je antiutopija zgolj vrsta utopije in je ne dojema kot samostojen literarni žanr.
Podobno misel zasledimo tudi pri Bajtu, ki v uvodni študiji Zamjatinovega romana Mi zapiše,
da je antiutopični roman druga plat utopičnega, da je »črn bratec svojega belega dvojčka« (Bajt
26). Antiutopija je po Bajtu spoznanje, da se utopični svet ne more uresničiti. Uresničenje
utopije bi človeku prineslo absolutno srečo, vendar je cena za to visoka – odpoved
individualnosti in svobodi.22 Združitev »bistva in bivanja« (Bajt 34), kar je bistvo utopije, je
mogoča le po smrti. Antiutopija tako predstavlja naslednjo, višjo stopnjo utopičnega mišljenja.
Utopično življenje vodi v smrt človeka, v nov obstoj človeka, ki mu je po odstranitvi »žive
duše« ostal »le še mrtev razum« (po Bajt 34–35) in prav antiutopični roman nam pokaže vzroke
človeške »mrtvosti«. Ti se skrivajo v »zmagi mrtvega bistva nad živim bivanjem« (prav tam).
Po Habermasu se je vera v neskončen napredek znanosti in v njen potencial nenehnega
izboljšanja sveta, ki ima veliko skupnih lastnosti z religijo in pričakovanjem realizacije
utopičnega sveta, razmahnila v 17. stoletju (v Booker 10). Nova pričakovanja se ilustrativno
odražajo v Baconovem romanu z naslovom Nova Atlantida, ki je »ena najbolj optimističnih
domišljijskih projekcij koristnih učinkov, ki bi jih na človeško družbo lahko imeli znanost in
V tem kontekstu je poveden citat iz klasičnega antiutopičnega romana Mi: »'MI' smo - od boga, 'JAZ' pa - od
hudiča« (Zamjatin 129).
22
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tehnologija« (Booker 11). V tej utopiji je razlog obstoja, pravi raison d'être odkrivanje novega
in boljšega. Do ključnega preobrata iz utopičnega optimizma v antiutopični skepticizem je po
Bookerju prišlo konec 19. stoletja, ko se je človeštvo začelo zavedati, da znanost in tehnološki
dosežki ne bodo imeli le pozitivnih učinkov. Navdušenje nad tehnologijo in znanostjo ter vera
v njuno odrešenjsko vlogo v zgodovini človeštva sta se začela prevešati v razočaranje.
Napredek, ki se je odrazil v industrijski revoluciji, je dal človeštvu novo samozavest ob
spoznanju, da lahko bolj kot kadar koli prej nadvlada in nadzoruje naravo, ter ga hkrati pripeljal
do spoznanja, da taisti napredek nadzoruje in nadvlada tudi samo človeštvo. Napredek in nove
tehnologije v sebi skrivajo potencial za »dehumanizacijo in popoln nadzor nad človekovo
svobodo« (Koritnik 63), človek je tako lažje vodljiv in nadziran. Strah pred tehnologijo in
opozarjanje na njene negativne posledice sta pogosto zaznana v antiutopičnih delih. V začetku
20. stoletja so se stare ureditve sveta začele razkrajati in nastajale so nove državne tvorbe ter
družbene ureditve. Nekatere med njimi, recimo Sovjetska zveza, so se opisovale kot uresničitev
utopije, kmalu pa so se izkazale za enega najbolj zatirajočih družbenih sistemov. Zgodovinske,
politične, gospodarske in družbene spremembe so spremljale tudi filozofske – razmišljanja
Marxa, Adorna, Althusserja, Nietzscheja, Freuda, Benjamina in drugih so botrovala t. i.
»distopičnemu« obratu. Marx je pisal o usodi novodobnega delavca, ki je zreduciran na malo
cenjeno delo in ki je lahka žrtev zasužnjenja in nadziranja s strani kapitala. Adorno v Dialektiki
razsvetljenstva kritizira razsvetljenski razum, ki naj bi bil zavezan interesom moči, zato se
odraža v zasužnjenju, ne pa v osvoboditvi človeštva. Obrat od razuma in vere kaže na vpliv
Nietzschejeve filozofije, ki je pomemben mejnik v preobratu k skepticizmu. Nietzsche opozarja
na rastočo mehanizacijo in svari pred čaščenjem znanosti, ki je pridobilo že religiozne
razsežnosti. Zavrača »težnjo po nedvoumni resnici« (Booker 14), za katero trdi, da je lastna
tako religiji kot znanosti. Nasprotuje takemu omejevanju sveta, kot najučinkovitejše sredstvo
upora pa vidi umetnost. Kot najbolj zatiralno silo v civilizaciji dojema religijo tudi Freud, ki je
v svojih delih izražal pesimistične misli glede prihodnosti. Freud je napovedoval, da človeštvo
nikoli ne bo sposobno preseči konflikta med principom ugodja in principom realnosti, zato bo
posameznik vedno v konfliktu z družbo. To misel pogosto zasledimo v antiutopičnih delih (po
Booker 10–18). Bajt ugotavlja, da je do preobrata iz utopične v antiutopično literaturo prišlo,
ko je človeštvo začelo dvomiti o absolutnem – o bogu ali o državi (po Bajt 35). Bog je bil mrtev,
njegovi predstavniki na zemlji, predstavniki oblasti, so začeli izgubljati svojo veljavo. Človek
se je na ta način uprl avtoriteti, zato številni preučevalci primerjajo antiutopično literaturo z
zgodbo o Adamu in Evi in njunem uporu proti Bogu. »Teološki naboj utopije« (Koritnik 70) je
bil v veri in upanju, da se bo človek vrnil v raj, ki je obstajal pred izvirnim grehom. Želja po
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življenju v svetu brez slabosti in grehov, ki sta jih človeštvu naprtila Eva in Satan v podobi
kače, je bila gonilo utopične misli (po Bajt 35).
Utopična misel sega v same začetke človeštva. Lahko bi rekli, da že religija z vero v
posmrtno življenje spada v kategorijo utopičnega mišljenja. Kot smo že omenili, najti jo je v
Genezi v mitu o izgubljenem raju pa seveda tudi v antičnih delih. Heziod v Delih in dnevih
opisuje pet človeških rodov. Zlat človeški rod je bil ustvarjen prvi, živeli so v blagostanju in
brezskrbnosti. Pesnik sam pripada petemu rodu ljudi, ki ga imenuje železni rod. Ta rod pestijo
skrbi in nadloge, vendar nam pesnik namigne na ponovno izboljšanje stanja človeštva in
ponovno vzpostavljanje nekdanjega sveta zlatega veka. Poleg Heziodovih del srečamo
utopičnost v tem smislu še pri Aristofanu, Ovidiju, Vergiliju, Pindarju, Horaciju. Raziskave
omenjajo utopičnost tudi v zvezi z Avguštinom, pa tudi pri Platonu, kot je bilo že omenjeno (po
Koritnik 12). Platon v svoji Državi vzpostavi celo preveč idealen svet, ki ga človek ne bi mogel
nikoli doseči. To bi bilo mogoče le filozofom(po Koritnik 13).
Za začetnika žanra utopije velja angleški humanist Thomas More s svojo Utopijo, ki
zaseda mesto paradigmatskega utopičnega dela. Sama beseda je skovana iz starogrške nikalnice
οὐ (ne) in samostalnika τόπος (mesto). Utopija je tako kraj, ki ga ni. Glede na prostor se nahaja
»nikjer«, glede na čas pa »nikoli«. More opisuje gospodarsko, politično in družbeno ureditev
svoje popolne države na otoku Utopija in jasno je, da se ta močno razlikuje od piščeve stvarnosti
Anglije 16. stoletja. Bajt ugotavlja, da je utopična misel »zlasti močna v dobah, ko je nenavadno
živa potreba po človekovem begu iz neposredne življenjske stvarnosti v odrešilno drugačno
bivanje« (Bajt Ljudje 15). Ker je jedro vseh utopij človekova želja po boljšem življenju, je bila
v srednjem veku in prej pot k raju v domeni vere. Novoveška utopija se je razvila, ko je vera
izgubila središčno pozicijo »duhovnega in intelektualnega univerzuma« (Koritnik 56). Njeno
vlogo je prevzela posvetna država, raj se je preselil na tostranstvo. Svet utopičnega romana je
navadno zaprt in oddaljen, postavljen je na rob Zemlje, na neodkrita ozemlja ali izolirane otoke;
nahaja se zunaj avtorjevega zgodovinskega sveta.23 Z raziskovanjem našega planeta se je
utopičen svet premaknil v nezemeljski prostor – na Luno in v vesolje, nato pa še diahrono – v
prihodnji čas (po Bajt 31). Popolna država utopičnega sveta ima navadno podobo obzidanega
mesta, ležečega na težko dostopnih predelih, kar zagotavlja dobršno mero izolacije pred tujimi
vplivi. Izolacija in oddaljenost sta pomembni določili utopičnega. Podnebje in naravne danosti

23

Tako je Thomas More dogajanje postavil na otok Utopija, ki je dal tudi ime vsem prihodnjim delom te vrste.
Otok srečamo tudi v Campanellovem Sončnem mestu, Solomonov dom je prizorišče v Novi Atlantidi Francisa
Bacona, Voltaire je Eldorado postavil v visokogorje Južne Amerike, Swift je v Guliverjevih potovanjih ustvaril
deželo Hauihnhnmov…
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so v utopičnem svetu idealne za dobro ekonomsko razvitost. Prebivalci utopične države
velikokrat poznajo evropsko kulturo, imajo jo za manjvredno od svoje in ne morejo razumeti,
zakaj Evropejci vztrajajo pri nazadnjaški, slabši družbeni ureditvi. Hierarhija je v utopični
državi jasno določena, velik poudarek je na družini in morali, pridnemu delu in vzgoji. V tem
svetu vlada popolna ureditev, v vsakršnem pogledu boljša od stvarnosti, v katerih nastaja
utopično delo. Družba utopije je na višji stopnji od naše. V linearnem mišljenju časa predstavlja
neko končno stopnjo v razvoju človeštva, stopnjo popolnosti, h kateri naj bi vsi težili. Avtor je
velikokrat popotnik, ki je obiskal utopično državo, ali pa se »skrije za pripoved kakega
literarnega lika, /…/ pogosta avtorjeva 'pretveza' za celotni roman so najdeni zapiski ali
dnevnik, ki ga avtor objavi (Bajt 32). V tem primeru avtor prevzame navidezno vlogo
izdajatelja. Bralci smo priča popotovanju, pripovedovalska tehnika poustvarja dialoge in
dogajanje. Pripovedovalec je velikokrat zgolj opisovalec, ki »statično poroča in opisuje«
(Koritnik 43), dogajanja je izjemno malo. Idealni svet, ki ga prikazuje utopično delo ne ponuja
več napredka in razvoja, saj je popolnost že dosežena. Predstavlja »končno stopnjo človekovega
zgodovinskega razvoja« (Bajt 29), ni napredka in ne nazadovanja, prikazuje se nam stanje
»popolne stagnacije« (Malec 16) in statičnosti. Robert C. Elliott v svoji knjigi The Shape of
Utopia ugotavlja, da je »utopični svet 'statična popolnost' in kot tak 'nujno transhistoričen'« (po
Bajt 30). V tem pogledu je utopija žanr, ki je »neprimeren za roman, saj ne dopušča zgodbe –
v utopiji se dejansko nič ne sme zgoditi, saj konflikt, ki predstavlja gonilo fabule v romanu, ne
sme obstajati« (Malec 17). Bajt poudarja, da so klasični utopični romani bolj filozofski traktati,
brez znanstvene ali umetniške vrednosti, saj so »spoznavno in umetniško mrtvi«, postali so
objekt raziskovanja sociologije, filozofije ali literarne zgodovine (po Bajt Ljudje 18). V teh
delih ni posnemanja, medtem ko antiutopijo »zaznamujejo nasprotne lastnosti, mimesis,
dogajanje in vse tisto, kar literarna teorija priznava za literarnost« (Koritnik 60). Koritnik se
deloma strinja z Bajtom, ki utopičnim delom odreka literarno vrednost, vendar obenem
poudarja, da sta »satirična in resna perspektiva obstajali hkrati v vseh delih in jim podeljevali
status dvoumnosti« in prav ta »satirični element [je] estetska odlika, zaradi katere so utopični
spisi še danes zanimivi« (prav tam). Robert C. Elliott trdi, da satira in utopija nista povsem
ločljivi formi, saj je prva »kritika obstoječega sveta v imenu nečesa boljšega«, druga pa
»konstruira boljši svet, ki bi se lahko zgodil«24 (Elliot 24).
Poleg navezave na satiro in grotesko, je antiutopija je v veliki meri sorodna tudi
znanstveni fantastiki. Številni literarni teoretiki menijo, da je antiutopija en izmed žanrov
»Satire and utopia are not really separable, the one critique of the real world in the name of something better,
the other a hopeful construct of a world that might be« (Elliott 24).
24
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znanstvene fantastike, mogoče celo njena zgodnja stopnja (po Bajt 26). Bajt v svojih razpravah
o znanstveni fantastiki ugotavlja, da je zanjo »v celoti značilna naravnanost v drugačen čas in
prostor, skoraj izključno v neznano prihodnost, ki je zunaj konkretnega prostora in časa pisca
romana« (prav tam). Ta mora seveda upoštevati obstoječo znanstveno logiko, da lahko bralci
prihodnost dojamemo kot povsem verjetno. »Pisca [torej] zanima logika njegove osnovne
hipoteze« (prav tam) in prav tu se skriva sorodnost z antiutopijo. Če sledimo misli Jakoba J.
Kende, ki ločuje med veristično in fantastično literaturo, je za slednjo značilno to, da oblikuje
znotrajliterarno resničnost, ki predstavlja odmik od dogovorne resničnosti (po Kenda 29–30).
V slednjo kategorijo spadata tako znanstvena fantastika kot tudi (anti)utopija. Po Kendi se ločita
predvsem po vsebini – vsak žanr ima fokus na specifični vsebini, pri (anti)utopiji so to
»fantastične sociološke spekulacije« (Kenda 24), pri znanstveni fantastiki pa (fantastična)
znanost in tehnologija. Poudari tudi, da je pri fantastični književnosti v resnici težko povleči
jasno ločnico, saj se dela pogosto žanrsko prekrivajo, kar opaža večina raziskovalcev. Tudi
Booker izpostavi prekrivanje žanrov in osvetli bistveno razliko med antiutopično fikcijo ter
znanstveno fantastiko – tako kot pri Kendi je ta v »specifičnosti /…/ pozornosti, namenjeni
družbeni in politični kritiki« (Booker 26). Prej omenjeno prekrivanje ima za svojo logično
posledico nasprotujoča si mnenja o tem, ali sta žanra znanstvene fantastike in (anti)utopije
ločena ali ne. Tako denimo Lanin v svojem članku poudarja, da sta žanra antiutopije in
znanstvene fantastike ločena žanra in poudarja razliko – antiutopija govori o verjetnejših
stvareh in situacijah kot pa znanstvena fantastika. Ta se po njem usmerja predvsem v iskanje
zunanjih svetov in oblikovanje druge »resničnosti« (po Lanin 160). Ne zanika pa dejstva, da
antiutopije pogostokrat uporabljajo postopke znanstvene fantastike. Metka Kordigel opozarja
na problematičnost ostre razmejitve (anti)utopije in znanstvene fantastike, saj »si skorajda ne
moremo predstavljati konstrukta sveta v enem izmed prihodnjih časov brez tehničnih novosti«
(Kordigel 22). Te tehnične novosti bodo vplivale na vsa področja človekovega življenja, tudi
na socialno življenje. Tu sta znanstvena fantastika in (anti)utopija neločljivi, saj »ni opisa
tehničnega elementa brez opisa njegovih družbenih posledic« (prav tam).
V preteklih desetletjih praktično ni zaznati kakšnega pretiranega nastanka novih
utopičnih del, zato pa so veliko priljubljenost dosegla antiutopična dela. Utopija se je iz večne
želje in cilja človeštva spremenila v sovražno predstavo in strah. Sama beseda utopija je
pridobila bolj ali manj negativno konotacijo, v knjigi The Shape of Utopia (1970) je celo
poglavje posvečeno strahu pred izpolnitvijo utopije, ki vse bolj prevzema sodobnega človeka.
Elliott to utemeljuje predvsem z razočaranjem nad zgodovinskimi dogodki 20. stoletja. Če naj
človek verjame v morebitno uresničitev utopije, mora verjeti v napredek, pravi Elliott. Tu pa
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leži veliko razočaranje 20. stoletja – po dveh svetovnih vojnah, genocidih, uporabi atomskih
bomb in podobnih grozodejstvih se je vera v napredek človeštva močno omajala (po Elliott 87).
Po drugi strani Elliott povzema ruskega filozofa Nikolaja Berdjajeva, ki govori o uresničitvi
utopije v obliki Sovjetske zveze. V nasprotju s prej zapisano mislijo Bajta, da se utopični svet
ne more udejanjiti in da je pravzaprav vsaka antiutopija le neuresničena utopija (po Bajt 28–
29), Berdjajev trdi, da je utopija uresničljiva, kar naj bi se odražalo v novem družbenem
sistemu. Človek živi v »razdrobljenem svetu«25 in sanjari o »celovitem svetu«.26 Bistvo utopije
je po Berdjajevu preseganje te razdrobljenosti sveta. V tem procesu pa se izgubi človekova
svoboda, zato je utopija po Berdjajevu vedno »totalitarna in totalitarizem je /…/ vedno
utopičen« (v Elliott 90). Po Berdjajevu se torej uresničena utopija spreobrne v antiutopijo.
Človek se v zameno za srečo odpove svobodi, kar povzroči notranji konflikt in posledično
razočaranje. Če povzamemo misel, ki jo pogosto zasledimo v razpravah o (anti)utopiji – sanje
nekega človeka so nočna mora drugega (po Elliott 84–101), zato je po Berdjajevu glavna naloga
človeštva ugotoviti, kako se izogniti uresničitvi utopije.
Booker povzema misel Andrewa Rossa, ki jedrnato povzame eno glavnih ločnic med
utopizmom in antiutopično mislijo – prvi svoj obstoj utemeljuje na »kritiki zaznanih
'primanjkljajev sedanjosti'«, antiutopična misel pa se posveča predvsem kritiziranju
»'primanjkljajev prihodnosti'« (v Booker 25). Skupna lastnost večine antiutopičnih del je, da so
postavljene v prihodnost, v čas, ki je avtorju oddaljen, prav tako pa mu je oddaljen tudi kraj
dogajanja, vendar Booker poudari, da so kljub temu »resnični nanašalci antiutopičnih fikcij na
splošno dokaj konkretni in blizu« (prav tam). Glavni postopek, ki se ga poslužuje antiutopična
fikcija, je tako po Bookerju, potujevanje27 – »z osredotočanjem svojih kritik na prostorsko ali
časovno ločeno družbo nudi[jo] /…/ svežo perspektivo na problematične družbene in politične
dejavnosti, ki bi jih imeli drugače za dopustne ali naravne in neizogibne« (26).
Lanin v prispevku Anatomija literarne antiutopije strne glavne značilnosti antiutopije.
Izpostavi že večkrat omenjeno povezavo med antiutopično perspektivo in perspektivo njene
»predhodnice« utopije. Pri tem opomni na vlogo parodije in kritike utopije, ki jo antiutopija
velikokrat prevzema, s tem pa se Lanin zelo približa misli ameriškega slavista Morsona.28

25

Ang. fragmented world
Ang. integrated world
27
Booker ta postopek imenuje odtujevanje (glej Booker 26). Ker pa je postopek v svoji funkciji soroden postopku,
o katerem piše Šklovski v članku Umetnost kot postopek (1916), smo se zaradi uveljavljenosti termina v
slovenščini odločili uporabiti izraz potujevanje. Članek Umetnost kot postopek velja za manifest Društva za
preučevanje pesniškega jezika - OPOJAZ, ki je predstavljal jedro ruske formalistične šole. Glej Ruski formalisti:
izbor teoretičnih besedil. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984 (ur. A. Skaza), 18–32.
28
Več o tem v nadaljevanju.
26
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Strukturno jedro antiutopije je po Laninu »psevdokarneval« (Lanin 154). Lanin se je tu seveda
navezoval na karneval, o katerem beremo pri Mihailu Bahtinu. Psevdokarneval se od
bahtinovskega karnevala loči v tem, da je osnova karnevala ambivalentni smeh, osnova
psevdokarnevala pa absolutni strah. Ta neprestani strah ustvarja značilno antiutopično vzdušje,
ki je velikokrat zlovešče, temno, bralec dobi občutek, da so liki opazovani in da nanje nekaj
preži. V antiutopiji je glavni junak ekscentričen, čaka ga posebna naloga, ki velikokrat pripelje
v konflikt med posameznikom in oblastjo. Ta konflikt je pogosto gonilo zgodbe. V nasprotju z
utopijo, ki je precej statična in brez dogajanja, v antiutopijah velikokrat beremo o junakovi poti
in dogodkih na njej.29 Lanin kot pomembno značilnost izpostavi ritualizacijo življenja v utopiji.
Rituali onemogočajo nastanek kaosa, v antiutopiji pa se junak odvrne od svoje vloge v ritualu
in zato pride do konflikta. Osnoven konflikt v antiutopiji je prav to trenje med posameznikom
in družbo. V tem pogledu je antiutopija zelo »antropocentrična« (158), usmerjena je na človeka
samega, na njegovo vlogo, čustva, misli… Protagonist je navadno natančno izrisan in
psihološko poglobljen lik. Življenjski prostor junaka je pogosto zunanje omejen – tako fizično
kot mentalno. Junak hrepeni po svobodi, po osvoboditvi izpod nadzora, ki mu je vseskozi
podvržen, kar nas pripelje do še ene pomembne antiutopične značilnosti – med javnim in
zasebnim svetom ni več ločnice. Država uporablja nadzor za zagotovitev svoje moči in celo
medosebni odnosi so temu podvrženi – postanejo zelo mehanični in depersonalizirani (po Lanin
154–163). Koritnik izpostavlja še nekaj elementov, ki so značilni za antiutopična dela. To so
recimo »protagonistovo iskanje zgodovine« (Koritnik 81), v kateri bi našel svojo identiteto in
znanje, ki je v novem sistemu nezaželeno, saj je izobražene ljudi in njihove misli težje
nadzorovati. Spomin je v novem svetu prepovedan in negativno zaznamovan, saj predstavlja
človeško plat v razčlovečenem svetu. Značilno je še »ločevanje med dvema časovnima
ravnema, sedanjo in preteklo, in na drugo se negativna sedanjost nenehno sklicuje« (82),
preteklost je dojeta kot negativna in subjekti, živeči v novem svetu, je pogostokrat ne razumejo,
človek preteklosti se jim zdi nelogičen, neučinkovit in na nižji stopnji razvitosti.30 K razvitosti

29

Po Koritniku je ravno dogajanje ena temeljnih potez antiutopije kot literature. Utopije so le redko segale v polje
literature, saj so bile navadno le statični opisi okoliščin. Morova Utopija je tako humanistični spis in ne literatura.
Negativna utopija pa je postala literatura, ko je »začela uporabljati tipične literarne strategije« (Koritnik 84).
30
Tako recimo v tretjem zapisu numera D-503 iz romana Mi beremo: /…/ vsa človeška zgodovina, kolikor jo
poznamo, je zgodovina prehajanja nestanovitnih oblik v bolj in bolj ustaljene. Mar iz tega ne sledi, da je najbolj
ustaljena oblika življenja (naša) – hkrati tudi najpopolnejša (naša)? /…/ Veliko neverjetnih stvari sem bral in slišal
o tistih časih, ko so ljudje še živeli v svobodnem, to je neorganiziranem, divjem stanju. Toda najbolj neverjetno se
mi je zmerom zdelo tole: kako je tedajšnja oblast – pa naj je bila še v tako embrionalnem stadiju – mogla dopustiti,
da so ljudje živeli kar tako, prav nič ne po naši Plošči, brez obveznih sprehodov, brez natančno zreguliranih ur za
hranjenje, da so vstajali in hodili spat, kadar jim je ravno padlo v glavo? Nekateri zgodovinarji celo trdijo, da so v
tistih časih po ulicah vso noč gorele svetilke, da so ljudje vso noč hodili in se vozili po cestah… Tega nikakor ne
morem razumeti. Naj je bil njihov razum še tako omejen – kljub vsemu bi morali doumeti, da je bilo življenje
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sveta antiutopije pa pripomore tudi tehnologija, ki sploh zaseda posebno mesto v antiutopičnem
žanru. Poleg tega je za dela značilna satirična perspektiva, iz katere je razvidno avtorjevo svarilo
pred prihodnostjo; satira pa se povezuje s fantastiko in grotesko, kot smo že omenili. Z vsem
naštetim sicer še nismo izčrpali skupnih potez antiutopij – tu smo izpostavili le najpomembnejše
izmed njih.

3.2

Kratek pregled antiutopičnih del

Težko je točno določiti prve pojave antiutopične književnosti. Že v samih utopičnih
delih je bilo pogostokrat zaslediti tudi negativne vidike, saj je utopičen svet na svoj način krut
v omejevanju posameznikove svobode. Subjekt je postavljen pred izbiro med srečo in svobodo,
v utopiji se ljudje odločijo za prvo. Omenili smo že biblični mit o prvih ljudeh, ki sta se
uporniško odločila za svobodo in spoznanje. Tu se skriva element antiutopije – poudarjanje
svobode kot najvišje vrednote. Svoboda in iskanje svobode v svetu, ki ga obvladujejo
totalitarizmi, sta pogost in en izmed glavnih motivov antiutopične literature. Vprašanje izbire
med svobodo in srečo srečamo pri Dostojevskem v Legendi o velikem inkvizitorju iz romana
Bratje Karamazovi.31 Tu je izpostavljena človekova obremenjenost z neznosno težo svobode
in želja po utopičnem nesvobodnem, toda srečnem svetu (po Elliott 90–91). Utopija zanemarja
ambivalentno človekovo naravo, saj izhaja iz pozicije čistega razuma. Upošteva le hladen,
razumski vidik človeka, pozablja pa na neracionalen del osebnosti. V tem konfliktu se skriva
nezmožnost utopije, da bi v celoti zadovoljila človeka in človeštvo. V utopiji je človek
nadzorovan, obvladuje ga popoln zunanji nadzor in glede na zgodovinske okoliščine 20. stoletja
je povsem razumljivo, da je postala ravno antiutopična književnost tako priljubljena.
Antiutopične elemente srečamo v delu marsikaterega avtorja, ki se ga sicer ne šteje med
antiutopiste. Tako skušajo številni raziskovalci najti elemente negativne utopije v Kafkovem
Procesu in v delih Dostojevskega (po Koritnik 71). Omenimo naj Otok doktorja Moreauja
(1896, The Island of Doctor Moreau) in Časovni stroj (1895, The Time Machine) Herberta G.
Wellsa, ki ju lahko beremo kot svarilo pred prihodnostjo. Nadalje lahko antiutopične elemente
zasledimo tudi v satiri Anatola Francea Pingvinski otok (1908, L'Île des Pingouins), v Železni
peti (1908, The Iron Heel) Jacka Londona, v drami R. U. R. (1920, R. U. R.) in Vojni z močeradi
pravo, vsesplošno uničevanje – le počasno, iz dneva v dan. Država (humanost) je prepovedovala do smrti pobiti
enega – ni pa prepovedovala milijonov ubijati na pol.« (Zamjatin 48–50).
31
Poudariti je potrebno, da navedeno delo ne spada med antiutopična in Dostojevskega bi zelo težko šteli med
antiutopiste. Junaki ne živijo v antiutopičnem svetu, temveč ga samo prikazujejo v premišljevanju, meditacijah,
prividih…
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(1936, Válka s mloky) Karla Čapka. Po drugi svetovni vojni je sledil pravi razcvet antiutopične
fikcije – gotovo moramo tu omeniti delo Walden Two (1948) B. F. Skinnerja, Fahrenheit 451
(1953) Raya Bradburyja, Gospodarja muh (1954, Lord of the Flies) Williama Goldinga,
Peklensko pomarančo (1962, A Clockwork Orange) Anthonyja Burgessa, kiberpank roman
Nevromant (1984, Neuromancer) Williama Gibsona, Deklino zgodbo (1985, The Handmaid's
Tale) Margaret Atwood, Mjausk (2000, Кысь) Tatjane Tolstaje in še bi lahko naštevali.
Mesto paradigmatičnega antiutopičnega dela zaseda leta 1921 napisan roman Mi (Мы)
Jevgenija Zamjatina, ki se pogosto obravnava kot prvo pristno antiutopično delo. Poleg romana
Zamjatina se v kanonično trojico klasičnih antiutopij prišteva še Huxleyev roman Krasni novi
svet (1932, Brave New World) in 1984 Georgea Orwella. (1949). Roman Mi se velikokrat
interpretira kot preroškega, kot roman, ki je svaril pred prihajajočim stalinističnim terorjem in
vsemi grozotami, ki jih je ta prinašal, vendar pa se moramo zavedati, kot poudari Koritnik, da
je bil napisan v začetku dvajsetih let, ko je po Rusiji divjala državljanska vojna in so se že kazali
zametki prihodnjega režima. Roman je odziv na »vedno bolj grozečo nevarnost za svobodo
mišljenja« (Koritnik 87). Kot na svoj način preroško antiutopijo se je dojemal tudi Huxleyev
Krasni novi svet, ki naj bi svaril pred zablodami kapitalizma in nevarnostmi prihajajočega
razvoja potrošniške družbe. Orwellov 1984 se je bral kot retrospektivna antiutopija, ki je nastala
kot komentar na stalinistični totalitarizem (po Booker 27).

3.2.1 Kratek pregled ruske literarne tradicije (anti)utopije
Tudi v ruski literarni tradiciji zasledimo pojav utopičnih del oziroma bolje rečeno, del z
utopičnimi elementi. Utopični motivi so se namreč velikokrat skrivali v delih drugih žanrov
(kot na primer socialnega romana, satire ipd.). Tudi v ruski literaturi zasledimo oblikovno
posebnost, ki je značilna za klasične utopije – avtor potuje v neznano deželo ali pa odkrije
zapiske kakšnega popotnika in jih objavi. O potovanju v tujo deželo beremo v Popotovanju v
Ofirsko deželo (1783, Путешествие в землю Офирскую) Mihaila Ščerbatova, najpogosteje
pa se utopični elementi pojavljajo v premišljevanjih, sanjarjenjih in prividih likov. To srečamo
pri Aleksandru Sumarokovu v utopičnem delu Sanje o srečni družbi (1759, Сон. Счастливое
общество), v Popotovanju iz Peterburga v Moskvo (1790, Путешествие из Петербурга в
Москву) Aleksandra Radiščeva in v povesti Sanje (1819, Сон) Aleksandra D. Ulibiševa. O
srečnem življenju prihodnjega človeka beremo tudi v romanu Kaj storiti? (1863, Что
делать?) Nikolaja Černiševskega, kjer Vera Pavlovna sanja o utopični družbi (po Žigalkina).
Utopične motive najdemo tudi v delih Tolstoja, Konstantina E. Ciolkovskega, Vladimirja A.
34

Obručeva, Dostojevskega, v gledališki pesnitvi Misterij buffo (1918, Мистерия-буфф)
Vladimirja Majakovskega, kjer spremljamo skupino Nečistih na poti v komunistični raj
Obljubljene dežele, v delu Leto 4338: Peterburška pisma (1840, 4338-й год: Петербургские
письма) Vladimirja F. Odojevskega, v socialistični utopiji Aleksandra A. Bogdanova z
naslovom Rdeča zvezda (1908, Красная звезда), ki je opis idealne komunistične družbe na
Marsu, in številnih drugih (po Bajt Ljudje 91). Bajt izpostavi (že skoraj) tradicijo antiutopičnih
motivov še pred letom 1921, ko je bil napisan Zamjatinov Mi. Zaznati jih je v delih Vladimirja
Odojevskega, kot so Mesto brez imena (Город без имени) in Poslednji samomor (Последнее
самоубийство) iz cikla povesti Ruske noči (1843, Русские ночи), kjer beremo o koncu sveta
in vzrokih zanj, v satirični kroniki Mihaila Saltikova Ščedrina Zgodovina mesta Glupova
(1869–1870, История города Глупова), v številnih delih Dostojevskega, kot so Zapiski iz
podpodja (1864, Записки из подполья), Zločin in kazen (1866, Преступление и наказание),
Mladenič (1875, Подросток), Besi (1871–1872, Бесы), že omenjeni Brati Karamazovi (1879–
1880, Братья Карамазовы). Omeniti velja še Aleksandra Kuprina, predvsem novelo Zdravica
(1907, Тост) in povest Tekoče sonce (1912, Жидкое солнце), v kateri beremo o lažnivem
prividu večne sreče, in Valerija Brjusova, ki v svojih delih, kot so Republika Južnega Križa
(1904–1905, Республика Южного Креста), drama Zemlja (1905, Земля), Poslednji mučeniki
(1906, Последние мученики) in Sedem zemeljskih skušnjav (1911, Семь земных соблазнов),
problematizira razvoj tehnike in tehnologije ter mehanizacije življenja (po Bajt Ljudje 91–125).
Tudi v postrevolucionarnih časih se je nadaljevalo izhajanje utopičnih del – po eni strani
so nastajala socialistična utopična dela, po drugi strani pa je postala popularna antiutopična
fikcija. Booker omenja relativno odprtost kulturne klime v zgodnjih sovjetskih letih (po Booker
31). Posebno mesto v tem kontekstu zaseda že večkrat omenjeni roman Mi Jevgenija Zamjatina,
ki se v vzpostavitvi novega sveta Enotne države in posameznike vloge v njem ukvarja z
globljimi eksistencialnimi vprašanji človeštva (po Bajt 28), vendar je bil navkljub temu bran
kot »satira na komuniste, pamflet na sovjetsko državo, agitka, kleveta, buržoazna ideološka
inverzija…« (prav tam) in posledično tudi prepovedan,32 avtor pa sankcioniran s strani oblasti.
Izmed ostalih del velja omeniti še romana Čevengur (1926–1928, Чевенгур) Andreja Platonova
in Aelita (1923, Аэлита) Alekseja Tolstoja. Obe deli sta antiutopiji in na strani takratnega
režima. Velik upad utopične in antiutopične literature je bilo zaznati v tridesetih letih 20.
stoletja, ko se je začela huda cenzura misli in besede. Povedno je, da je bila oblast izrazito
nenaklonjena antiutopičnim delom, nastalim na domačih tleh, medtem ko je dovoljevala
Celotno besedilo je v ruščini izšlo šele leta 1952 v New Yorku in dolgo časa ostalo na seznamu prepovedanih
knjig v Sovjetski zvezi. Tu je v celoti izšlo šele leta 1988, že prej pa je krožilo med ljudmi v obliki samizdata.
32
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izhajanje antiutopičnih del z zahoda, kot so recimo dela Wellsa in Bradburyja. Ta dela so bila
namreč brana izrazito protikapitalistično in tako sovpadala z miselno usmeritvijo nove oblasti.
Kasneje, še posebej v zadnjih desetletjih stoletja, so se zopet začela sporadično pojavljati
antiutopična dela, saj je ta žanr ustrezal (in)direktni kritiki režima. V vzhodnem prostoru
»antiutopija ni bila le fikcija, temveč komentar žive resničnosti« (Koritnik 76). Za ta dela je
velikokrat značilna mešanica humorja in skepticizma, ki se naslanja na bogato komično
tradicijo ruskih satirikov od Gogolja naprej (po Booker 122). Booker pravi, da ima ta komičnost
ruskih antiutopičnih fikcij tudi mimetično funkcijo, kazala naj bi namreč na »čisto smešnost
sovjetskega sistema«, obenem pa nosila zavest o trpljenju, ki ga taisti sistem povzroča lastnim
ljudem (prav tam). Skepticizem po Bookerju kaže na postmodernistične poteze tovrstne fikcije.
Trdi, da kakovost in količina antiutopičnih del zadnjih nekaj desetletij pričata o »izjemni
prilagodljivost[i] in moč[i] antiutopične fikcije kot načina družbene kritike skozi literaturo«
(124). Sklicuje se na ameriškega slavista Morsona, ki piše o antiutopični literaturi kot
parodičnem 'antižanru' – vedno je mišljena kot parodija na utopijo. Ravno parodičnost pa je ena
glavnih potez postmodernizma (prav tam). Skepticizem, komičnost, parodije in tudi
samoparodije pričajo o povezavi antiutopične fikcije in postmodernizma. V tem kontekstu velja
omeniti dela Aleksandra Zinovjeva, Vasilija Aksenova, Andreja Sinjavskega, dela bratov
Strugacki in Vladimirja Vojnoviča, Booker pa omenja še postmodernista Sašo Sokolova in
Andreja Bitova, ki naj bi pisala na »določljivo antiutopični način, čeprav daje burna ironija
njihovim besedilom na splošno občutek, precej neznačilen za antiutopično fikcijo« (123). Tudi
po letu 2000 se pisanje antiutopičnih del nadaljuje in zaenkrat še nič ne kaže na upad zanimanja
za dela te vrste. Omenili smo že roman Mjausk Tatjane Tolstaje, sem pa se uvršča tudi roman
Metro 2033 (2005, Метро 2033) Dmitrija Gluhovskega, Pariška mošeja Notre Dame: leto
2048 (2005, Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год) Elene Čudinove, Maskavska Meka
(2003, Маскавская Мекка) Andreja Volosa, roman Ne (2003, Нет) Julije Goralik in Sergeja
Kuznecova, roman Naslednje leto v Moskvi (2003, На будущий год в Москве) Vjačeslava
Ribakova. Med antiutopična dela gre šteti še Vladimirja Sorokina z romanom Opričnikov dan
(2006, День опричника) in zbornikom antiutopičnih zgodb Sladkorni Kremelj (2008,
Сахарный Кремль) ter Andreja Rubanova z romanom Klorofilija (2009, Хлорофилия).
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4

Postapokaliptično in antiutopično v romanu Metro 2033
Do romana Gluhovskega ni poznan noben primer antiutopičnega fantastičnega

literarnega dela, ki bi za dogajalni prostor izbral prav to prizorišče. Na začetku pisanja smo
poudarili posebno privlačnost skrivnostnosti podzemne železnice ruske prestolnice, ki je, poleg
očitnega namena transporta, služila tudi kot zavetišče pred morebitnim spopadom. V času
hladne vojne je bilo vzdušje napeto in ljudje prestrašeni, zato je metro kot bunker nudil
svojevrstno uteho. Svet je bil na robu propada, vendar se je takrat človeštvu uspelo izmakniti
najhujšemu. V anotaciji k ruski izdaji piše, da se »pot, po kateri hodi človeštvo, vije kot spirala,
in svet se bo kmalu znašel pred prepadom uničenja. Ko se bo rušil svet, bo metro postal
poslednje pristanišče v nič propadajočega človeka« (po Lovickij 117). V svetu, ki ga je ustvaril
Gluhovski, se to zgodi kmalu po koncu hladne vojne.
Roman se začne in medias res, med pogovorom stražarjev na 450. metru tunela med
postajama VDNG in Botanični vrt. Artjom in kolegi stražijo dostop do svoje postaje in si ob
tem pripovedujejo zgodbe o napadih na sosednje obljudene postaje. Bralci se znajdemo v svetu,
ki ga je opustošila jedrska katastrofa in prisilila ljudi, da se v želji po preživetju zatečejo v temne
rove moskovske podzemne železnice. Tu se življenje na poseben način nadaljuje, oblikujejo se
nove socialne in politične sheme postajnih državic, ki so v marsičem zrcalna podoba našega
realnega sveta.
Raziskovalka sodobne literarne antiutopije Grigorovskaja trdi, da se pri obravnavanju
trilogije Metro 2033–2035 Gluhovskega uporabljajo predvsem trije pojmi, in sicer antiutopija,
postapokalipsa in kakotopija. V delih, ki se dogajajo v moskovskem podzemlju, se avtor ukvarja
z vprašanjem o prihodnosti človeštva. Gradi svojevrsten »degradacijski model družbe« (v Orlov
599). Bivanjsko stisko človeka, ki veje skozi celoten roman, v prvi vrsti povzroča narava, saj
ga je izgnala iz njegovega doma v neznan svet, v drugi vrsti pa si človek sam sebi ustvarja
nezavidljive življenjske pogoje. Roman se osredotoča na krizo človeštva, ki je uničilo možnosti
naravne eksistence, izgnano v ujetništvo podzemlja pa le še bolj poglablja svoj propad. Vzdušje
romana obvladuje občutek strahu. Prav ta absolutni strah je po Laninu ključna lastnost
psevdokarnevala, ki je strukturno jedro antiutopije. V romanu je strah najbolj občuten med hojo
po tunelih. Ko Artjom hodi po tunelu do postaje Riška, sta ga:
»strah in sumničavost [sta ga] nenehoma preganjala, pa ne le njega: vsakemu osamljenemu
popotniku je bilo to občutje znano. Izmislili so si celo izraz zanj: tunelski strah. Kadar hodiš po
tunelu, še posebej, če imaš slabo svetilko, se ti vseskozi dozdeva, da prav za tvojim hrbtom nate
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preži nevarnost. Včasih se to stopnjuje do te mere, da na tilniku začutiš vrtajoč pogled ali celo
ne le pogled… Ne moreš vedeti, kdo ali kaj je tam in kako gleda na svet… Občutja so včasih
tako moreča, da ne zdržiš več, z lučjo zarežeš v temo za seboj - a tam ni ničesar… Tišina…
Praznina. Vse tiho in mirno. A medtem ko se oziraš nazaj in napenjaš oči, se tema za teboj zopet
zgosti, zopet je nekaj tam, za tvojim hrbtom, zbežati hočeš v drugo smer, posvetiti v tunel pred
seboj – ni mogoče tam nekdo, se je kdo prikradel tja, medtem ko si gledal v drugo smer… pa
spet… Najpomembneje je, da človek ne izgubi nadzora nad seboj, da se ne preda strahu, da
prepriča samega sebe, da je vse to neumnost in da tam ni nič, česar bi se moral bati, da tako ali
tako ni bilo nič slišati… A imeti samega sebe v oblasti je težko, sploh če hodiš sam. Ljudje so
v preteklosti tako že izgubljali razsodnost« (Glukhovsky 99–100).

Tuneli so povečini neosvetljeni, v njih prežijo nevarnosti vseh vrst. Znane so zgodbe o
pustolovcih, ki so se odpravili sami na pot in se kmalu vrnili, pretreseni v dno duše in zblazneli.
Prizor, ki opisuje nenadno nerazumno obnašanje popotnikov v tunelu, srečamo v četrtem
poglavju z naslovom Glas tunelov, ko se karavana, katere član je tudi Artjom, odpravi na pot.
Večina popotnikov pade pod vpliv neznosnega zvoka v tunelu med Aleksejevsko in Riško
postajo. Samo Artjom ne izgubi razuma in tako reši preostale. Ker je Artjom edini, na katerega
zvoki tunela nimajo vpliva, ga trgovec Burbon prosi, če bi ga spremljal do naslednje postaje,
vendar pa po poti vseeno podleže nenavadnim zvokom, Artjom pa mu ne more pomagati.
Burbon pade v nekakšen trans, začne citirati Knjigo usode in iznenada umre. Za preživetje je
poleg znanja in sreče potrebna tudi intuicija, ki jo Artjomov očim Suhi imenuje »prisluškovanje
tunelu« (Glukhovsky 117). Čeprav se tuneli na prvi pogled ne razlikujejo drug od drugega, ima
vsak svoje posebnosti, »nekaj je [bilo] na njem, morda poseben vonj, ki se je širil s tunelskimi
prepihi, morda posebno razpoloženje, avra, nekaj takega, kar je pripadalo zgolj temu tunelu,
zaradi česar je bil nekaj posebnega in se je razlikoval od vseh drugih tunelov« (116–117). Očim
je Artjomu pripovedoval, »da v metroju ni dveh enakih tunelov, da se celo en in isti tunel
bistveno razlikuje glede na smer premikanja v njem« (117). Izostrena občutljivost, intuicija in
sposobnost prisluškovanja tunelu, ki odlikujejo Artjomovega očima, se razvijejo v dolgih letih
pohodov. Vendar pa nimajo vsi take sreče, marsikateri popotnik kljub izkušnjam nikoli ni razvil
preživitvenih sposobnosti – »tega ali onega je zajel nerazložljiv strah, drugi je zaslišal zvoke in
glasove ter postopoma izgubil razsodnost, vsi pa so se strinjali v enem: tudi če v tunelih ni žive
duše, ti niso prazni. Nekaj nevidnega in komaj zaznavnega se počasi in enakomerno pretaka po
njih, jih polni z nekim lastnim življenjem, prav kot težka in lenobna kri po venah okostenelega
leviatana« (117). V romanu se srečamo s podobo 'živega' prostora. Sistem podzemnih
hodnikov, tunelov in postaj je velikokrat personificiran, pripisujejo se mu atributi živosti, kot
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lahko razberemo že iz zgoraj citiranega odstavka, zasledimo pa jih tudi v številnih opisih
podzemlja kot »kamnitega drobovja velemesta« (13), »ogromnega črevesja neznane pošasti«
(32), »leviatana« (118), v misli, da »metro ni samo nekoč davno zgrajena transportna mreža ali
jedrsko zaklonišče ali prebivališče nekaj deset tisoč ljudi /.../, vanj [je] nekdo vdahnil lastno,
skrivnostno, z ničimer primerljivo življenje, tu vlada nenavaden ter človekovemu razumu in
zavesti nedoumljiv in čuden red« (315), živost metroja prepoznamo tudi v občutku, da je
»tunelski strah kratko malo sovraštvo tega ogromnega bitja, ki je pomotoma postalo poslednji
človeški pristan, do majhnih bitij, ki gomazijo po njegovem telesu« (prav tam) in še mnogih
drugih referencah, ki jih v romanu kar mrgoli. Vzdušje negotovosti in nepredvidljivosti se
stopnjuje še s podobo neskončne teme,33 v tunelih pa se pojavlja tudi gosta megla, ki zastira
razgled in poglablja tesnobo. Bralec dobi občutek, da nihče zares ne pozna razsežnosti metroja,
meje njegovega prostranstva so zabrisane in amorfne, človek pa zlahka postane krhko bitje v
podzemnem labirintu. Prostor se pod zemljo poljubno širi in krči ter s tem ustvarja iluzijo
samostojnega življenja ogromnega organizma, iz katerega ni izhoda (po Lovickij 117).34
Tunelski strah je poosebitev strahu pred neznanim, ki hromi življenje na podzemnih
postajah. Vendar pa občutka strahu ne povzročajo le temačni hodniki metroja, pač pa tudi ostala
živa bitja, ki so povečini mutirane spake, bojazen pa vzbujajo tudi ostali prebivalci metroja.
Med ljudmi vlada splošno nezaupanje, ki mu botrujeta strah pred neznanim in občutek
ogroženosti. Postaje se pogosto zapletajo v medsebojne konflikte in ni naključje, da so »glavno
plačilno sredstvo [so] bili medlo lesketajoči se zašiljeni naboji za avtomate tipa kalašnik, nekoč
najbolj razširjeno in znano orožje na Zemlji« (Glukhovsky 127–128). Ko sta z Burbonom
prispela na tržnico postaje Prospekta miru, se je Artjom zamislil nad vrednostjo človeškega
življenja v novem svetu: »sto gramov čaja – pet nabojev, paličica klobase – petnajst nabojev,
steklenica žganja – dvajset. /…/ En naboj – ena smrt. Nekomu vzeto življenje. Sto gramov čaja
– pet človeških življenj. Paličica klobase? Prosim, čisto poceni, vsega skupaj le petnajst

človeških življenj« (prav tam). Antiutopično občutje strahu se tako poraja iz dveh virov – iz
okolja, ki je postalo sovražno človeškemu bitju, ter iz medčloveških odnosov, ki jih še vedno
obvladujejo režimi in ideologije, zaradi katerih je sploh prišlo do jedrskega konflikta. Ravno

Artjom hodi sam po tunelu do Poljanke, ko ga obhajata tesnoba in močan občutek tunelskega strahu, poleg tega
pa je: »bila [je] tema kot v rogu; rok ni videl, tudi če jih je dvignil čisto k obrazu. Zdelo se mu je, da je padel iz
prostora in časa in da je njegovo telo prenehalo obstajati. Kot da ne hodi več po tunelu, ampak kot substanca
čistega razuma lebdi v neznani dimenziji« (Glukhovsky 315).
34
Nekateri raziskovalci tu vidijo sorodnost s svetopisemsko zgodbo o Joni, ujetem v ribjem trebuhu, seveda s to
bistveno razliko, da je bil Jona po treh dneh in treh nočeh goreče molitve k Bogu rešen (po Grigorovskaja 83).
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strah pred neznanim je tudi vzrok nespametne zavrnitve pomoči črnih pri vzpostavljanju novega
sveta, do katere pride na koncu romana.

4.1

Apokalipsa in vizija prihodnosti

Pisatelj ni želel špekulirati, zakaj je prišlo do jedrske katastrofe, to naj bi namreč knjigi
»odvzelo nekaj verodostojnosti« (Fičor in Peternel 620), prav tako naj ne bi šlo za »globalno
uničenje, /…/, saj naj bi se napad zgodil neposredno nad mestom. Bolj verjetno je, da gre za
nekakšno onesnaženje, ki onemogoča življenje na površju« (prav tam). Siže zgodbe se torej
začne nekaj desetletij po usodni katastrofi, kar je ena izmed značilnosti postapokaliptične
literature. Točnih vzvodov katastrofe ne poznamo, saj za samo zgodbo niti niso zares
pomembni. Pomembno je spoznanje, da je za propad sveta kriv sam človek.
Občutje konca je prisotno skozi vso zgodbo. Vojna, do katere je prišlo še pred začetkom
romana, je imanentno prisotna v svetu, ki ga spoznavamo v romanu. Postnuklearni svet je
napolnjen z ozračjem sovražnosti, priča smo nenehnim spopadom med pripadniki različnih
ideologij, vsa Artjomova pot pa poteka v senci prihodnjega, odločilnega spopada ljudi s črnimi.
Smrt je edina stalna spremljevalka, naslednja katastrofa pa neprestano pričakovan dogodek.
Stanje človeštva v postapokaliptičnem svetu je klavrno. Ljudje so bili prisiljeni zapustiti svoj
dom in se skriti v nečloveške razmere podzemlja. Po dobrih dveh desetletjih životarjenja v večni
temi vojak Suhi opiše stanje človeštva z naslednjimi besedami:
»Seveda, mi smo optimisti in nočemo umreti. V svojem lastnem dreku bomo gojili gobice,
prašiči bodo naši novi najboljši prijatelji, tako rekoč naši zavezniki v preživetju. Hlastno bomo
goltali multivitaminske pripravke, ki so nam jih pripravili naši skrbni predniki. Sramežljivo se
bomo tihotapili na površje, da bi na hitro ukradli kanto bencina, kakšno oblačilo, bog ve, čigavo,
in, če bo sreča mila, pest nabojev; potem bomo bežali nazaj dol v naše zatohlo zavetje in se
prihuljeno ozirali naokoli, ali nas ni morda kdo videl. Vse to zato, ker nismo nič več doma tam
zgoraj. Svet nič več ne pripada nam« (Glukhovsky 48–49).

Vemo, da je glavni razlog za opustošenje sveta v romanu Metro 2033 uporaba jedrskega
orožja v času vojnih spopadov. Samega poteka vojne in napada na Moskvo ne poznamo, čas,
ko se je bila usodna bitka, je precej nedefiniran. Tudi obdobje neposredno po katastrofi se nam
skozi zgodbo zelo skopo razkriva. Še najbolj si ga lahko predstavljamo skozi vpise v nekakšen
dnevnik, ki ga Artjom bere, ko je ujet v kiosku sredi Moskve, na onesnaženem površju. Med
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odpravo k Ostankinskemu stolpu se je moral pred napadom mutiranih bitij zateči v zavetje
kioska, kjer je naletel na posušeno žensko truplo. Ko je čakal na svoje kolege, je začel brati
dnevnik, ki ga je v času po jedrskem napadu pisala deklica na stene kioska:
»Pišem, ker mi je dolgčas in da se mi ne bi zmešalo. Že tri dni tičim v tem kiosku in se bojim
stopiti ven. Deset ljudi, ki jim ni uspelo priteči do metroja, se je pred mojimi očmi zadušilo in
še zmeraj ležijo sredi ulice. /…/ Čakam, da veter odnese oblak; pisalo je, da bo čez dan ali dva
nevarnost minila.
9. julij. Poskusila sem priti v metro. Za tekočimi stopnicami se začenja nekakšna železna stena,
ki je nisem mogla dvigniti; trkala sem in trkala, a mi ni nihče odprl. Čez deset minut sem se
začela slabo počutiti, zato sem se vrnila. Vse naokrog je ogromno mrtvih. Strašljivi so,
napihnjeni in začenjajo smrdeti. /…/
10. julij. Še vedno bombardirajo. Z desne strani, kjer je Prospekt miru, se že ves dan sliši
treskanje. Mislila sem, da ni nikogar več, a je včeraj po ulici z veliko hitrostjo pripeljal tank.
/…/ Ves dan mi je bilo slabo; bruhala sem.
11. julij. Mimo je šel strašansko opečen človek. Pojma nimam, kje se je skrival ves ta čas. Brez
prestanka je jokal in hlipal. Bilo je grozno. Zbežal je v metro, nato pa se je slišalo glasno butanje.
Verjetno je tudi on razbijal po tisti steni. Nato je vse potihnilo. /…/
12. julij. /…/ Tako mi je dolgčas. Kdaj bo že konec in nas bodo rešili? Prišli so psi, ki jedo
trupla. Končno, hvala bogu. /…/
13. julij. /…/ Preden se bo življenje vrnilo na stare tirnice, bo minilo še najmanj leto dni. Druga
svetovna vojna je trajala pet let, nič ne more biti daljše kot to. Vse bo še dobro. /…/
14. julij. Nočem več. Nočem več. Pokopljite me po človeško /…/« (Glukhovsky 575–576).

Razkriva se nam podoba opustošenega sveta, v katerem upanje na preživetje vztrajno zamira.
Napad še vedno traja nekje v daljavi, preživeli so se zatekli v metro, ostali so životarili v iskanju
zavetišč po površju. Skušali so priti v zavetje metroja, k ostalim preživelim, vendar je to uspelo
le redkim, ki so jim naseljenci metroja, v nasprotju s pravili, odprli vrata. Tisti, ki jim je bil
vstop zavrnjen, so bili obsojeni na smrt. Mesto je v ruševinah, kaos se je naselil v vse pore
življenja. Ozračje nad mestom je neprijazno do življenja, ljudje bruhajo, se dušijo, trpijo za
radiacijskimi opeklinami…
V romanu nastopi apokalipsa kot posledica človeških dejanj. Če izhajamo iz
Gluhovskega, ki svoj roman opredeljuje kot svarilni roman35 (po Grigorovskaja 4), lahko
rečemo, da je apokalipsa prikazana kot opomin in opozorilo pred nepremišljenim in
35

Rus. роман-предупреждение
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nespametnim ravnanjem človeštva. Etična razsežnost apokalipse kot preporoda je skozi
razmišljanje glavnega junaka bolj ali manj zatrta. V brezupnem postapokaliptičnem svetu se
misel o ponovni vzpostavitvi boljšega sveta izkaže za naivno in nesmiselno. Ko Artjom bere
dekličin dnevnik na steni kioska, se zamisli ob njenem upanju na skorajšnji konec agonije, ki
jo preživlja svet:
»Resnično je upala, da bo more, ki jo je preživljala kmalu konec. /…/ Leto ali dve, nato pa bo
življenje spet normalno, vse bo tako, kot je bilo. Življenje bo teklo dalje in ljudje bodo pozabili,
kaj se je zgodilo. Koliko let je minilo od tedaj? V tem času se je človeštvo le še bolj oddaljilo
od vrnitve na površje. /…/ Tudi sam je hotel verjeti, da se bodo nekoč ljudje lahko povzpeli iz
metroja in znova zaživeli kot včasih. /…/ A ko je opazoval posušeno truplo neznane deklice, ki
ni dočakala opevanega dne, ko se bo mora končala, se je v njem naselil dvom, da bo sam takrat
še živel. /…/ V vseh teh letih prebivanja v metroju človek ni zbral dovolj moči, da bi se
zmagoslavno vrnil na površje /…/. Prav nasprotno: izčrpal se je, privadil na temo in utesnjenost.
Večina ljudi je že pozabila na nekdanjo absolutno oblast, ki jo je imel človek nad svetom, drugim
se je po njem le tožilo, tretji so ga preklinjali. Le komu izmed njih bo pripadala prihodnost?«
(Glukhovsky 576–577).

Podobno misel o brezupni prihodnosti človeštva srečamo že na začetku zgodbe, v razmišljanjih
Artjomovega očima Saše. Ta v pogovoru z Lovcem jasno pove, kako si predstavlja novo vlogo
človeštva:
»Predaj se, sapiens! Nisi več vladar narave! Vrgli so te s prestola! Ne, saj ti ni treba umreti kar
takoj, tega nihče ne zahteva. Plazi se še malo naokoli v svoji agoniji, davi se v lastnih iztrebkih…
A to si zapomni homo sapiens: svoje si opravil! Evolucija – njene zakone razumeš – je že
izoblikovala novo vejo in nič več nisi njena zadnja stopnja, krona stvarstva. Postal si dinozaver.
Svoje mesto boš moral prepustiti novim, razvitejšim vrstam. Nobene potrebe ni, da bi bil egoist.
Igre je konec, prepustiti jo moraš drugim igralcem. Tvoj čas je potekel. Izumrl si« (Glukhovsky
49–50).

Še bolj brezupna postane misel na izgradnjo novega sveta na samem koncu romana, ko
ljudje sami v svoji zaslepljenosti uničijo možnost rešitve. Izkaže se, da mutanti, ki so jih
prebivalci metroja poimenovali črni zaradi njihove sijoče črne luskaste kože, niso njihovi
sovražniki, temveč predstavniki nove, razvitejše civilizacije, ki je bila poslana na razdejano
Zemljo z namenom, da bi pomagala človeštvu pri vzpostavljanju novega sveta. Odred vojakov,
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katerega član je tudi Artjom, ima nalogo uničiti gnezdo črnih nad postajo Botanični vrt. Od tu
se namreč črni spuščajo v podzemno železnico, ljudje pa jih imajo za vsiljivce, najhujše
sovražnike svoje vrste. Tik pred izstrelitvijo bombe nad gnezdom črnih Artjom uvidi svoje
pravo poslanstvo, pravi cilj svojega popotovanja skozi temne hodnike metroja. Črni ga vabijo
k sebi, da bi se mu razkrili, Artjom pa je Izbrani, edini, ki lahko posreduje njihovo sporočilo
ostalim prebivalcem metroja. Na Ostankinskem stolpu odkrije pravo resnico:
» moral [je] le iztegniti roko in seči v ponujeno dlan, in čeprav je ta strašljiva, četudi je
neobičajna, prekrita s svetlečo črno kožo, je navkljub temu – to je bilo neizpodbitno –
prijateljska. /…/ Pred njim so se razprla še nikoli videna obzorja, čudovita in veličastna. Srce
sta mu napolnila radost in odločnost, vanj je kanila le kapljica obžalovanja, da ni mogel vsega
tega spoznati že prej, da je odganjal od sebe prijatelje in brate, ki so se mu približali, da bi mu
pomagali in ga spodbujali, saj je bil prav on eden in edini na vsem svetu, ki je mogel to storiti.
/…/ Srca tisočih črnih daleč spodaj so vzplamtela v radosti in upanju. /…/ V tisti sekundi je prva
raketa kot blisk šinila skozi zrak. /…/ Brezupno je skušal v svoji zavesti zatipati vsaj ostanke te
prisotnosti, ki ga je še trenutek poprej napolnjevala in prijetno grela, ki je obljubljala rešitev
njemu in celotnemu človeštvu, ki je dajala smisel njegovemu obstoju… A od nje ni ostalo
popolnoma nič« (Glukhovsky 594–595).

Ljudje so torej zopet sami uničili svojo boljšo prihodnost in nihče, razen Artjoma, se tega ni
zavedal. Gluhovski se posluži postopka potujevanja, ko opisuje človekovo zaslepljeno naravo,
kot jo uvidi Artjom skozi oči črnih, ki so imeli ljudi za
»zagrenjene, pod zemljo prignane umazane mešance, ki so srdito odgovarjali z ognjem in
svincem. Pokončali so nosilce belih zastav, ki so prihajali k njim s pesmijo miru, iztrgali so jim
zastavo iz rok in jim z drogom prebodli goltanec. /…/ V globinah so živeli nerazumni, razjarjeni
stvori, ki so uničili svoj svet, ki se še vedno pričkajo med seboj in bodo kmalu pomrli, če jih
nihče ne bo prevzgojil« (Glukhovsky 591–592).

Ljudje so roko pomoči črnih zavrnili in se »spet zaganjajo vanjo s takšnim sovraštvom,
da izzivajo nevarnost« (592). Nakazana prihodnost človeštva je pesimistična – človek se
katastrofam navkljub ne spremeni, še vedno je zaverovan sam vase in v svojo vzvišeno vlogo
nad ostalimi živimi bitji, še vedno uničuje, kar je drugačnega. Prav ta lastnost nas je v romanu
stala civilizacije, kot jo poznamo, stala pa nas je tudi svetlejše prihodnosti in možnosti rešitve
iz temačnosti moskovskega podzemlja. Zdi se, da se človeštvo iz svojih napak ni ničesar naučilo
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in da se zgodovina ponavlja. Ljudje še naprej delujejo po istih vzorcih in še vedno se ne
obnašajo v skladu s (človeško) naravo.

4.2

Junak popotnik in njegova pot

Junak romana je štiriindvajsetletni Artjom, en mlajših prebivalcev metroja, rojenih še
na površju, tik pred odločilnim jedrskim napadom. Ker je bil rojen še »tam, na vrhu«
(Glukhovsky 10), ni tako bledičen in šibek, kot so otroci, rojeni v temačnem zavetju metroja.
Sam Artjom se sicer ne spomni ničesar s površja, bežen spomin ohranja le na mamo, s katero
je živel prvih nekaj let na Timirjazevski postaji, dokler je niso preplavile gigantske mutirane
podgane in pobile večino prebivalcev. Rešilo se je le nekaj moških, vojakov, ki so bili v času
napada na straži v tunelu. Enemu izmed njih je neka ženska predala nekajletnega otroka in tako
je Artjom postal edini prebivalec Timirjazevske, ki se mu je uspelo rešiti pred valom požrešnih
podgan. Posvojil ga je njegov rešitelj, vojak Suhi, ki mu Artjom pravi stric Saša. Na začetku
romana je Artjom predstavljen kot aktivni udeleženec pri oblikovanju svoje skupnosti na postaji
VDNG. Ima svoje zadolžitve, ki jih vestno izpolnjuje. Na straži v temačnih hodnikih varuje
svoj dom, dela v nočni izmeni tovarne čaja, prostovoljno pomaga sosednjim postajam pri raznih
opravilih... Srečamo torej podobi junaka naseljenca in junaka graditelja. Artjom je ustaljen na
mestu, primernim za gradnjo nove skupnosti, pri čemer pridno sodeluje in sprejema
odgovornosti. Tudi ko pride Lovec na postajo in mu razloži njegovo naslednjo zadolžitev,
Artjom prevzame težavno nalogo nase. Lovec se odpravi na skrivnostno misijo in ker se ne vrne
v dogovorjenem času, je Artjom zadolžen za to, da pride do postaje Polis, do Mesta, tam pa
najde človeka po imenu Mlinar in mu pove, kaj se je zgodilo. Artjom se odpravi na pot, ki jo
spremljamo večino romana. Postane junak popotnik, nomad, ki se po poti srečuje z različnimi
ljudmi, dogodivščinami in preprekami, dokler ne doseže cilja. V njegovih rokah leži prihodnost
celotnega prebivalstva metroja, celo preživetje samega človeštva. Roman Metro 2033 se prav
z opisi raznih preprek na poti, nepričakovanih srečanj, kočljivih situacij in vrtincev doživetij
navezuje na tradicijo potopisnega romana (po Malec 28).
Slovo od svoje postaje in očima je bilo za Artjoma težko, vendar je bil hkrati vznemirjen
in ponosen na svojo novo nalogo. Motilo ga je, da se je očim do njega obnašal kot do otroka in
ga ščitil pred neprijetnimi ter težkimi nalogami odraslih,
»medtem ko je Artjom prekipeval od energije in ravno začenjal živeti, zato so se mu vegetiranje,
rezanje in sušenje gob, menjanje pleničk ter prepovedi, da bi šel globlje od petstotega metra,
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zdeli povsem nesmiselni. /…/ Želja, da bi pobegnil s postaje, je z dneva v dan rasla. /…/ Prav
to hrepenenje po pustolovščinah, željo, da bi ga tunelski prepih ponesel neznani usodi naproti,
prav kot vetrnjaka, je Lovec najbrž zaslutil v njem, ko ga je poprosil za tako ogromno, s tolikimi
nevarnostmi povezano uslugo« (Glukhovsky 63–64).

Na začetku svojega potovanja je nalogo, ki mu jo je zadal Lovec, dojemal kot zrelostni
izpit, kot korak bliže k uresničitvi svojih sanj, da bi postal stalker.36 Stalkerji so drzni
pustolovci, posebej izučeni za opravljanje nevarnih del in vzpenjanje na površje. V podzemlje
so prinašali razne potrebščine – gorivo, orodje, orožje, knjige, hrano… Številni so med podvigi
umrli, vsak pa je »postal legenda, polbog, ki so ga vsi, mladi in stari, gledali z občudovanjem«
(Glukhovsky 41). Vsi otroci so si želeli postati stalkerji, »kreniti na pot, oblečeni v bleščeče
zaščitne obleke, pospremljeni z stotnijami pogledov, ki izžarevajo občudovanje in hvaležnost,
na pot proti površju, k bogovom, v borbo s pošastmi, in nato nazaj, vrniti se pod zemljo, prinesti
ljudem gorivo, orožje, luč in ogenj. Prinesti življenje« (prav tam). Svoje potovanje v središče
podzemne železnice je Artjom videl kot veliko avanturo, za katero je bil posebej izbran, pa tudi
kot možnost, da pusti pečat na usodi in zgodovini človeštva. Deček, ki ga srečamo na začetku
romana, verjame v svetlo prihodnost človeštva, da bo to znova zaživelo na površju Zemlje in
da bo prav on tisti, ki bo odigral ključno vlogo pri tem, zato se na svojo pot poda z navdušenjem
neizkušenega mladeniča. Kljub začetnim skrbem, ga junaški podvig, ki ga čaka, vznemirja –
»Artjomu se ni zdelo niti najmanj nenavadno, da pot /…/ ne bo lahka, temveč zapletena in
nevarna; prebroditi bo moral številne nevarnosti in preizkušnje, sicer bi cilj do njegovega
potovanja izgubil čarobnost in skrivnostnost« (97).
Artjom na koncu svoje poti, ko njegovi kolegi uničijo črne, doživi razočaranje ob
spoznanju, da je človekovo bitje obsojeno na propad in da je tudi sam bistveno prispeval k temu.
Ko spozna pravi smisel svoje naloge, ga obidejo občutki krivde, da ni zmogel že prej razbrati
klica svoje prave usode. Enega izmed gonil popotovanja mu je nedvomno že prej predstavljala
krivda,37 saj je bil najverjetneje odgovoren za to, da so se črni v času zgodbe tako približali
ljudem, predvsem prebivalcem postaje VDNG. Še kot otrok je namreč sanjaril o tem, da bi
postal stalker. S svojimi prijatelji se je odpravili na nevarno pustolovščino – v otroški
radovednosti so si namreč želeli ogledati površje zemlje. Povzpeli so se na postajo Botanični
Stalker je lik, na katerega sta močno vplivala brata Strugacki. Tudi v njunem romanu Piknik na robu ceste
srečamo stalkerje, ki se odpravljajo na pustolovščine, da bi ljudem prinesli dobrine. V filmu Stalker Andreja
Tarkovskega, ki je nastal po motivih romana bratov Strugacki, spremljamo tri stalkerje na njihovi odpravi.
37
Artjomovo popotovanje se da v tem smislu primerjati z romanjem – s potjo se namreč skuša očistiti 'greha', ki
mu teži dušo, opraviti pokoro in priti do cilja ter tam znova najti srečo in pomirjenost s samim seboj (po
Grigorovskaja 64).
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vrt in prvič uzrli poletno nočno nebo, posejano z zvezdami. Razgled jih je osupnil. Naenkrat so
zaslišali strašansko rjovenje nedaleč stran, zato so ucvrli nazaj v metro, neprodušna vrata na
površje pa pustili odprta. Ta vhod v podzemni svet so s pridom izkoristili črni in se približevali
ljudem. Ti so to dojeli kot neposredno nevarnost, najprej za postajo VDNG, nato pa za ves
metro.
Motiva poti in srečanj se navezujeta na tradicijo čarobne pravljice. Prav folklorni motiv
poti daje namreč možnost prikazovanja napredka junaka na poti do iskanja samega sebe in
resnice v novem, antiutopičnem svetu. V tradiciji utopične literature zelo pogosto srečamo
motiv popotovanja v neznane kraje in tudi antiutopija ohranja to značilnost. Junak je v
antiutopiji, prav tako kot v čarobni pravljici, del kolektiva, vendar hkrati tudi od njega »notranje
ločen« (Lovickij 118), zato se odpravi na pot. Motiv poti je vodilo sižeja in ima v antiutopiji
dvojno funkcijo: po eni strani je to žanrska značilnost, po drugi pa ta pravljični motiv poglablja
razumevanje samega žanra. Besedila ne beremo več kot le »pripoved o alternativnem času«
(Grigorovskaja Fol'klornye 233), temveč tudi kot pripoved o večnih vprašanjih, ki tarejo
človeštvo, kar je lastno tudi ruski čarobni pravljici (po Grigorovskaja Fol'klornye 227–233).
Junak na svoji poti išče harmonijo, silo, s katero bi lahko uredil kaotičen svet, katerega del je
tudi sam.38 Poskus urejanja kaosa je sploh značilnost antiutopičnih del (prav tam). Ta poskus
navadno spodleti in tudi Artjom se mora soočiti z grenkim spoznanjem o svoji zmoti. Cilja

Ko brat Timofej v 11. poglavju z naslovom Ne verjamem Artjomu predstavi krščanstvo, trdi, da je svet brez
Boga nesmiseln: »'Če v tem svetu ne bi bilo Božje volje, bi to pomenilo /…/, da smo ljudje prepuščeni sami sebi,
da naše bivanje nima nobenega smisla in da ni razloga, da bi nadaljevali… To pomeni, da smo sami in da nihče
ne skrbi za nas. To pomeni, da smo potopljeni v kaos in da ni niti najmanjšega upanja na svetlobo na koncu
tunela…' /…/ [Artjom je] do tega trenutka svoje življenje videl kot popoln kaos, kot splet okoliščin, brez
povezanosti in smisla. Čeprav ga je to dušilo in napeljevalo v veliko skušnjavo, da bi verjel v kakršnokoli resnico,
ki bi dala njegovemu življenju smisel, je imel vse skupaj za malodušje in se, skozi trpljenje in sumničenja,
prepričeval, da njegovo življenje ni potrebno nikomur razen njemu samemu, da se mora vsako živo bitje ves čas
le upirati nesmislu in kaosu bivanja« (Glukhovsky 303).
S podobnim razmišljanjem se srečamo pri naslednjem postanku na Artjomovi poti. Po pogovoru s stražarjema na
postaji Poljanka se Artjom zamisli nad usodo in njeno vlogo pri urejanju kaotičnega sveta. Sam v usodo najprej ni
verjel: »Nobene usode ni, le naključja, ki se nam dogajajo, vse drugo si sami izmislimo« (Glukhovsky 325), vendar
mu stražar predstavi teorijo, ki izključuje naključja, velik pomen pa pripisuje možnosti izbire in odločitvam, s
čimer si posameznik kroji usodo: »…če se spet znajdeš na razpotju in se moraš spet odločiti, boš postavljen pred
izbiro, ki ne bo več naključna, če jo boš znal ozavestiti. In tvoje življenje postopoma ne bo več splet naključij,
ampak se bo spremenilo … v vsebino, v kateri bo vse povezano z logičnimi, ne pa nujno tudi neposrednimi vezmi.
In to bo tvoja usoda« (326). Artjom se nad slišano teorijo zamisli: »Je res mogoče, da je vztrajnost, s katero se je
prebijal po poti, vplivala na nadaljnje dogodke? So res lahko odločnost, bes in obup, ki so ga spremljali na vsakem
koraku, na nerazložljiv način oblikovali resničnost ter iz kaotičnega toka dogodkov, nekogaršnjih postopkov in
misli, spletli logičen sistem in /…/ navadno življenje spremenili v vsebino? /…/ Se pravi, ko se je s krive steze
vrnil na svojo pot in ravnal v skladu z vsebinsko projekcijo svojega življenja, bi na stopnji, kjer je bil tedaj, to
lahko izzvalo resne spremembe stvarnosti, a te so bile takšne, da se je lahko rdeča nit Artjomove usode nemoteno
razvijala naprej? Mar to pomeni, da se bo, če bo odstopil od svojega cilja in zavil s prave poti, usoda istega trenutka
odvrnila od njega in njen nevidni ščit, ki je Artjoma doslej branil pred smrtjo, bo razpadel na koščke, Ariadnina
nit, za katero previdno hodi, se bo pretrgala in ostal bo čisto sam s podivjano resničnostjo, ki jo je razbesnel s
svojim poseganjem v kaotično bistvo bivanja…?« (327–328).
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svoje poti ne doseže. Četudi je fizično prišel do Polisa in kasneje do Ostankinskega stolpa, se
mu resnični cilj izmuzne, Artjom človeštvu ne prinese odrešitve, temveč obsodbo na mrko
prihodnost.
Potrt ob spoznanju brezizhodnosti se Artjom vrne s površja v podzemlje, njegova pot se
sklene in tako dobimo podobo zaprtega kroga. En izmed strukturnih elementov utopije je prav
zaprt, omejen prostor in to značilnost deli tudi antiutopija. V romanu je omejenost življenjskega
prostora očitna že v ujetosti prebivalstva v hermetično zaprte tunele podzemne železnice.
Grigorovskaja trdi, da se antiutopična zaprtost prostora v romanu Metro 2033 transformira v
ciklično strukturo prostora. Artjom se večino svoje poti giblje znotraj linije Obroča,39 kar bi
lahko simboliziralo ujetost v večen krog. Tudi sam izbor dogajalnega prostora je v kontekstu
cikličnosti pomenljiv – vlak se na tirih podzemne železnice pelje le v neskončnem krogu (po
Grigorovskaja 12–15). Artjomova pot se torej zaključi, kjer se je začela, saj iz metroja ni zares
izhoda. Brezizhodna pa je po krivdi ljudi tudi prihodnost.
Ko govorimo o prostoru, moramo omeniti še legendo o Metroju-2. Z njo se Artjom
podrobneje seznani v pogovoru s stražarjema na postaji Poljanka. Stražar Evgenij Dmitrevič
pove Artjomu, da je:
»Metro-2 [je] pribežališče bogov sovjetskega panteona za časa Ragnaroka, ko so na površju
vladale sile zla. /…/ Legende pripovedujejo, da so pod mestom, katerega truplo leži tam na vrhu,
zgradili še en metro, za izbrance. To, kar vidiš okoli sebe, je metro za čredo. To, o čemer
govorijo legende, pa je metro za pastirje in njihove pse. Na samem začetku, ko pastirji še niso
izgubili oblasti nad čredo, so vladali od tod, toda njihova moč je uplahnila in čreda se je
razbežala. /…/ Nato se je zgodilo nekaj, kar je za vedno zaprlo prehod k Metroju-2. Prebivalci
Športne nimajo pojma, kaj natanko se je zgodilo, sam obstoj Metroja-2 pa je v območju
mitičnega in nerealnega. Toda, ne glede na to, da vhoda v Metro-2 ni več, to še ne pomeni, da
je ta v resnici prenehal obstajati. Nasprotno, povsod okoli nas je. Njegovi tuneli ovijajo
medpostajne odseke našega metroja, njegove postaje pa morda ležijo le nekaj korakov za našimi.
Ti dve zgradbi sta neločljivo povezani, kot krvni obtok in limfne žleze enega in istega
organizma« (Glukhovsky 319–320).

Grigorovskaja uporabi izraz «кольцевое» пространство, ki se v ruščini še bolj navezuje na poimenovanje linije
Obroča (po rusko Кольцевая линия).
39

47

Po pripovedovanju stražarjev naj bi na tem skrivnem nivoju metroja živeli »pastirji«, imenovani
tudi Nevidni opazovalci, ki naj bi ljudi ves ta čas skrito usmerjali in jim sledili, »prisotni so
vsepovsod, znan jim je vsak naš vzdih, vsak korak, vsak gib – vse, kar se dogaja v metroju«
(320), poleg tega pa se pastirji ves ta čas »razvijajo drugače od nas in sedaj niso več ljudje,
temveč bitja na višji stopnji razvoja, z mislimi, ki jih nismo več zmožni nadzorovati, in logiko,
ki je ne moremo razumeti. Ne vemo, kaj bodo storili z našim metrojem, vemo pa, da je v njihovi
moči, da vse spremenijo, celo da nas vrnejo v prekrasni izgubljeni svet« (prav tam). Vzpostavi
se torej podoba trietažnosti prostora - površja, nivoja podzemne železnice in podzemlja, ki se
nahaja še globlje pod mestom. Ljudje verjamejo, da se višja oblika življenja skriva v globinah
Metroja-2. Tam se skrivajo Nevidni opazovalci, ki čakajo na ugoden trenutek, da se bodo
razkrili prebivalcem metroja, ter na pravega človeka, ki bo posrednik med njimi in ljudmi.
Izkaže se, da je obstoj Metroja-2 resničen, Nevidni opazovalci pa so v resnici črni. Obratno pa
površje Zemlje naseljujejo izkrivljena bitja, gensko spremenjeni organizmi in mutanti, ki
prinašajo smrt. Na površju se nahaja tudi Kremelj, ki simbolizira oblast. Brahman Danilo
posvari Artjoma pred nevarnostjo, ki jo predstavlja Kremelj oziroma zvezde na kremeljskih
stolpih: »Stalkerji pravijo, da ne smeš gledati Kremlja, ko se
povzpneš na površje. Predvsem zvezd na stolpih. Če se ozreš
nanje, ne moreš odtrgati pogleda. In če ga gledaš dalj časa, te
začne vleči k sebi« (346). Kaj se skriva v Kremlju, ne ve
nihče, »zakaj nihče, ki je vstopil, se ni vrnil nazaj ven« (prav
tam). V zvezdah na stolpih naj bi se skrivali demoni, s
katerimi je zavezništvo vzpostavil že Lenin.40 Pravi razlog za
smrtonosnost Kremlja se verjetno skriva v biološkem orožju,
s katerim je bila v času jedrske vojne napadena trdnjava in ki
še vedno povzroča halucinacije in posledično smrt.
Halucinacijam, ki jih povzročajo zvezde, podleže tudi
Artjom, ko se na površju ponesreči ozre proti Kremlju,

primer fanfiction: Kremeljska
zvezda
avtor: Retlizy
vir: http://ru.metro.wikia.com

vendar ga še pravi čas rešita Mlinar in Danilo. Na poti v Knjižnico Artjom opazi velikansko
krilato senco pošasti, ki gnezdi ob kupoli cerkve Kristusa Odrešenika. Na površju je mogoče
uzreti tudi nebo, ki še posebej očara prebivalce tesnih hodnikov metroja.41 Srečamo torej tri
Vzpon sovjetske oblasti s pomočjo demonov in drugih predstavnikov temnih sil, je »alegorija demonizacije
sovjetske države« (Malec 48).
41
O osupljivosti nočnega neba beremo že na začetku romana v Artjomovih spominih na dogodivščino, ki si jo je
privoščil s prijatelji, ko so odšli raziskovati površje: »…polovica strehe se je podrla in skoznjo je bilo moč videti
temnomodro poletno nebo brez oblakov radioaktivnega prahu, posuto z miriadami zvezd. A kaj je zvezdno nebo
40
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simbole oblasti (politične, religiozne in oblasti narave), ki so tesno povezani z motivom smrti.
V romanu tako pride do »inverzije prostora« (Grigorjevskaja 19), do obrnjenosti simbolnih
kategorij 'zgoraj' in 'spodaj' – svet mrtvih se razprostira na površju Zemlje, medtem ko živi
kraljujejo v njenih globinah.
Iz usode izbranca, ki se mora 'žrtvovati' za dobrobit skupnosti, lahko razberemo aluzijo
na krščansko vero in Kristusa kot božjega izbranca.42 Po Orlovu tudi samo poimenovanje
junaka z imenom Artjom ni naključno – v imenu se namreč skriva simbolika. Ruska različica
imena Artjom izhaja iz starogrške besede Ἀρτεμής, ki naj bi označevala človeka brezhibnega
zdravja, pa tudi človeka, posvečenega starogrški boginji plodnosti Artemidi (po Orlov 600). V
dialogu Kratil Platon navezuje etimologijo imena boginje Artemide na pridevnike, kot so varno,
čisto, nepokvarjeno, nepoškodovano, brezmadežno itd.43 Vse naštete lastnosti se vsaj deloma
odražajo na junaku pripovedi, ki ima v usodi postapokaliptičnega sveta posebno vlogo. Ko
govorimo o Artjomu kot človeku brezhibnega zdravja, mislimo s tem seveda na duševno
zdravje. Skozi zgodbo se večkrat dokaže nekakšna Artjomova odpornost na škodljive vplive
okolja, ki bi lahko pripeljali do »bolezni uma in duše, ki od znotraj razjedajo človekovo
osebnost« (Orlov 600).
Če pomislimo na cilj in smisel Artjomovega potovanja, lahko kmalu uvidimo, da se
roman ne ukvarja z vprašanjem preživetja posameznika v novem svetu, čeprav se mogoče na
prvi pogled zdi tako. Preživetje posameznika v družbi prihodnosti je velikokrat glavna
problematika klasičnih antiutopij, kar lahko razberemo že iz treh romanov, ki so opredelili žanr
antiutopije – romanov Mi, Krasni novi svet in 1984. V Metroju 2033 je, za razliko od klasičnih
anitutopij, izpostavljena problematika preživetja družbe, človeštva, skupnosti. Artjom naj bi z

pomenilo otroku, ki si ni mogel predstavljati niti tega, da je nad glavo lahko tudi kaj drugega kot strop? Ko dvigneš
pogled in se ta ne ujame v betonske pokrove in razpadajoče mreže žic in cevi, ampak se namesto tega izgubi v
temnomodri brezdanjosti, ki se naenkrat razpne nad tvojo glavo – kakšen občutek! In zvezde! Ali si človek, ki ni
nikoli zrl v zvezde, sploh lahko predstavlja neskončnost, ko pa se je pojem neskončnosti prvič verjetno pojavil
prav v glavah ljudi, ki so očarano zrli v nočni svod? Milijoni sijočih ognjev, srebrni žeblji, pribiti na kupolo
temnomodrega žameta…« (Glukhovsky 42). Hkrati pa beremo tudi o nevarnosti, ki jo povzroči preveliko
zamaknjenje: »Dečki so stali kot vkopani, tri, pet deset minut; niti besede niso mogli izustiti. Tam bi verjetno stali
do jutra in se živi skuhali, če se ne bi v njihovi bližini zaslišalo rjovenje« (prav tam).
42
Precej očitna aluzija na krščanstvo se pojavi tudi v kasnejših delih o Artjomu, predvsem v romanu Metro 2035,
ko se dokončno izjasni misija, na katero se odpravi junak. Artjom si namreč prizadeva poiskati nek drug,
primernejši življenjski prostor, ki bi nadomestil metro. Človeštvo hoče pripeljati nazaj na površje, na svež zrak in
sončno svetlobo ter ga na ta način osvoboditi ujetosti v večno temo podzemlja. S tega vidika se Artjom zelo približa
starozaveznemu Noetu in nastopi kot simbolični graditelj barke, ki bo preživele popeljala boljšemu življenju
naproti (po Orlov 600).
43
V slovenski verziji Platonovega dialoga Kratilos, ki ga je prevedel Marijan Tavčar leta 1980, beremo o Sokratovi
pojasnitvi imena boginje Artemide: »Artemis pa menda [tako imenujejo, op TČ] zaradi nedotaknjenosti ('artemés')
in sramežljivosti, ker ji je ljubo devištvo. Mogoče je imenoval imenodavec boginjo tudi izvedenko v
kreposti('aretȇs hístora'), a nemara tudi, ker je sovražna oploditvi ('ároton misḗsasa) ženske po moškem« (Platon
45).
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doseženim ciljem odrešil prebivalce metroja in jim zagotovil lepšo prihodnost. S svojimi dejanji
naj bi premagal naravo, ki je, kot smo že zapisali, glavni vzrok antiutopičnega strahu v romanu.
Artjom se na svoji poti ne bori zares z raznimi družbenimi sistemi, ki jih sreča, temveč jih skuša
čimprej zaobiti ali pa se jih sploh izogniti, zato bi težko trdili, da sta družba in oblast njegova
glavna nasprotnika. Ta se prej skriva v naravi, ki je kriva za razčlovečenje, degradacijo družbe
ter izgon v za življenje kruto podzemlje.

4.3

Mutanti

Gigantske mutirane podgane in črni so le eni izmed mutantov in gensko spremenjenih
bitij, ki jih srečamo v romanu. Svet Metroja 2033 je poln nenavadnih bitij in
»vsak izmed teh strašnih, odvratnih in nevarnih stvorov bi lahko Darwina spravil v popoln obup
s svojim očitnim izpodbijanjem zakonov evolucije. Morda so ta bitja, tako presenetljivo različna
od živali, na katere je človek navajen, že prej obstajala v globinah, morda pa so pod vplivom
nevidnih pogubnih žarkov iz neškodljivih prebivalcev mestne flore mutirala v peklensko zalego,
ki so jo vznemirjali ljudje – v vsakem primeru so bila del življenja na zemlji. Iznakažen,
izmaličen, a vendarle del. In podrejali so se tistemu glavnemu nagonu, ki so se mu podrejali vsi
organizmi na planetu. Preživeti. Preživeti za vsako ceno« (Glukhovsky 15).

Artjom se med iskanjem Knjige v Veliki knjižnici pobliže
sreča s krvoločnimi pošastmi, ki so jih brahmani s postaje
Polis poimenovali za knjižničarje, saj nikoli ne zapuščajo
knjižnice, poleg tega pa bolj kot karkoli sovražijo hrup.
Ob najmanjšem šumu postanejo napadalni. Napisi, ki
visijo povsod po knjižnici in na katerih piše: »Prosimo za
tišino«, tako dobijo nov, zlovešč prizvok. Izvor
knjižničarjev ni povsem znan, po zunanjosti pa niso
podobni ničemur, kar je pred jedrskim spopadom
primer fanfiction: Bibliotekar
avtor: Retlizy
vir: http://ru.metro.wikia.com

naseljevalo Zemljo. So velike pošasti, obrasle s
srebrnkastimi dlakami, imajo dolge koščene roke z

upognjenimi kremplji, velikimi in ostrimi podočniki ter velike oči z zverinskimi, podolgovatimi
zenicami. Znajo govoriti in si na pamet zapomniti cele odlomke iz knjig. Ko en izmed
knjižničarjev napade Artjomovega spremljevalca brahmana Danila, vidimo, da so knjižničarji
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najverjetneje razumska bitja, kar naredi njihova okrutna dejanja
še toliko strašnejša. Sevanje na površju je vplivalo na vse oblike
življenja, tudi na rastline. V knjižnici se bohotijo nenavadno
velike rastline, stene so obrasle z »migetajočim mahom« (375),
z rdečkastimi lišaji, s stropa in knjižnih polic visijo gigantske
liane, »debele kot človeška roka. Njihova stebla so se pri luči
svetilk mastno bleščala in bila porasla z ogromnimi grdimi
cvetovi, ki so oddajali zadušljiv vonj, od katerega se ti je
zvrtelo v glavi« (prav tam). Po opustošenih ulicah Moskve se primer fanfiction: Pterodaktil
avtor: Retlizy

sprehajajo bitja vseh vrst. Ko se Artjom vrača iz knjižnice, na vir: http://ru.metro.wikia.com
nebu opazi ogromne leteče pošasti pterodaktile, ki gnezdijo na
strehah hiš in zvonikih razpadajočih cerkva, najhujšo nevarnost pa ljudje vidijo v črnih, kot smo
že ugotovili. Suhi, Artjomov posvojitelj, v pogovoru z Lovcem pravi, da so črni »grožnja
napredku človeštva, napredku, ki povzroča same težave« (Glukhovsky 48) in nadaljuje:
»Prišel je čas plačila. Boj vrst, Lovec. To je boj vrst. In ti črni niso nesnaga, nobeni stvori niso.
To je homo novus, naslednji člen v evoluciji, ki je na okolje bolje prilagojen kakor mi.
Prihodnost je na njihovi strani, Lovec! Morda bo homo sapiens propadal še nekaj desetletij,
morda še pol stoletja, tu v teh prekletih luknjah, ki si jih je sam izkopal /…/. Svet nič več ne
pripada nam, Lovec…« (Glukhovsky 48–49).

Izvora črnih ne poznamo, domneva pa se, da so posledica
tajnih vladnih poskusov ustvariti supervojaka, ki so potekali na
drugem, še bolj skritem nivoju podzemne železnice – na
Metroju-2. Gluhovski črnih ne opisuje posebej podrobno, saj
meni, da »so stvari strah vzbujajoče samo do trenutka, ko se z
njimi soočiš iz oči v oči. Groza je tisto, česar ne poznaš. V
trenutku, ko sovražnik postane oprijemljiv in dobro osvetljen,
ni več srhljiv, ampak kvečjemu samo še nagravžen« (Jurc).
Črni imajo telepatske sposobnosti in Artjomu se velikokrat
prikazujejo v sanjah. Tudi ostali prebivalci metroja čutijo
prisotnost črnih v svojih mislih. Suhi o njihovi telepatski
primer fanfiction: Črni
avtor: Retlizy
vir: http://ru.metro.wikia.com

sposobnosti pravi, da je: »njihovo glavno orožje [je] groza. /…/
Zajedajo se v naše glave, zdi se mi, da namerno in premišljeno.
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Že na daleč jih lahko začutiš, in nato občutek postaja vse močnejši in močnejši, ta vznemirjenost
je tako odvratna, da se ti začnejo tresti kolena. Nič ne slišiš, nič ne vidiš, pa vendar veš, da so
že nekje blizu, vedno bliže so… prihajajo… nato se zasliši tuljenje in takrat bi najraje pobegnil.
Približajo se in ves se začneš tresti« (Glukhovsky 47). Telepatske sposobnosti so močnejše, če
so črni v fizični bližini ljudi. V dogajalnem času pripovedi, so se črni precej približali ljudem,
saj so odkrili vhod v podzemlje, ki so ga pustili na stežaj odprtega Artjom in prijatelji po
spodletelem poskusu raziskovanja površja.
Izkaže se, da je resnica prav nasprotna, saj so bili »črni [so bili] resnično krona
razdejanega vesolja, feniks, ki se je dvignil iz pepela človeštva. Imeli so razum, radoveden in
živahen, vendar niti malo podoben človeškemu, zato ni bilo nobene možnosti, da bi navezali
stike« (Glukhovsky 591), bili so »otroci zadnje vojne, otroci tega sveta, dobro prilagojeni na
nova pravila igre. Kot mnoga druga bitja, ki so se pojavila kasneje, tudi oni zaznavajo ne le z
običajnimi človeškimi organi, ampak tudi s tipalkami zavesti« (592).
Črni velikokrat vdirajo Artjomu v sanje, zato velja tu omeniti še motiv sanj, ki se
pojavlja skozi celotno zgodbo. Sanje imajo dvojno vlogo – v prvi nastopajo kot prave, običajne
sanje, v drugi, metaforični pa kot videnje, halucinacija, vizija junaka. Velikokrat odražajo
Artjomovo čustveno stanje. Tako recimo že na začetku, ko Artjom razmišlja o izletu na površje
in ga začne zopet mučiti slaba vest, ker so s prijatelji pustili odprta vrata v metro, o tem tudi
sanja. Bralec sprva ne ve, da je opisano dogajanje v resnici le del Artjomove nočne more:
»Spanec ga je v hipu premagal. Šotorsko krilo se je dvignilo in v prostor je neslišno stopila
mogočna postava. Obraza ni bilo mogoče videti, bil je le zlovešč odsev rdečih zasilnih luči na
površini gladke lobanje. Zaslišal se je zamolkel glas: 'No, pa sva se spet srečala. Vidim, da
tvojega očima ni tukaj. Nič hudega. Ga že najdeva. Slej ko prej. Ne bo nama ušel. Zdajle pa greš
z menoj. O nečem se morava pogovoriti. Na primer o vratih v Botaničnem.' Artjom je otrpnil.
/…/ Naposled mu je le uspelo zagrabiti žepno svetilko, jo prižgati in usmeriti prišleku v obraz.
Kar je ugledal, mu je vzelo dih in ga napolnilo z grozo: nad njim se je dvigal strašljiv črn gobec
z ogromnimi brezizraznimi očmi brez beločnic in široko zevajočim žrelom. /…/ 'Ej, Artjom, to
pa je globok spanec! Vstani zdaj, /…/ obiske imava,' je odmeval glas Suhega« (Glukhovsky 44–
45).

Sanje pogosto nastopajo kot nekakšna vez med resničnim in sanjskim svetom v zgodbi.
Skozi celotno delo se pojavljata dve poglavitni ideji o sanjah – življenje kot sanje in sanje kot
življenje. Prvi primer se odraža na zasanjanosti prebivalcev, ki se še spomnijo prejšnjega sveta
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in ko jih kdo povpraša po njem, »so pri priči pustili vsako delo in zadovoljno začeli
pripovedovati, kako je bilo – takrat. Njihov pogled je postal koprneč, glas jim je zazvenel
povsem drugače, obraz pa kot bi se jim pomladil za deset let« (Glukhovsky 321–322).44
Življenje v času pred jedrsko katastrofo se zdi kot sanje, iz katerih so se morali zbuditi, življenje
po napadu pa kot nočna mora. Sanje kot življenje pa največkrat zadevajo samega Artjoma45 –
podobe iz sanj mu usmerjajo življenje, na podlagi njih sprejema odločitve, kot na primer
odločitev, da odrine na pot. Med kolebanjem o tem, ali bi sprejel podvig, ki mu ga je naložil
Lovec, se mu ta prikaže v sanjah in ga še enkrat pozove k aktivnosti:
»Lovec ga je ogovoril in Artjoma je preplavil občutek neverjetne resničnosti dogajanja. Pri
prejšnjih nočnih morah se je Artjom zavedal, da spi in da so vsi dogodki le plod vznemirjene
domišljije. Pri tem prividu pa je zavest tega, da se lahko vsak hip zbudi, popolnoma izginila.
Lovec je poskušal ujeti Artjomov pogled - čeprav se je zdelo, da ga v resnici ne vidi in da to
dela na slepo – ter je počasi in trudoma spregovoril: 'Prišel je čas. Izpolniti moraš, kar si mi
obljubil. Moraš to narediti. Zapomni si, to niso sanje! To niso sanje!...' Artjom je široko odprl
oči. In zopet se mu je v glavi, tokrat zadnjič, z grozljivo jasnostjo razlegel pridušeni in malce
hripavi glas: 'To niso sanje!'« (Glukhovsky 81).

Enega izmed koprnečih opisov preteklosti beremo, ko se Artjom spozna z Mihailom Porfirjevičem: »Imel sem
majhno dvosobno stanovanje, precej visoko v bloku, in imelo je prekrasen razgled na center mesta. Stanovanje je
bilo majhno, ampak, veste, zelo prijetno, tla so bila, seveda, prekrita s hrastovim parketom, in kot vsi na tistem
koncu sem imel plinski štedilnik in pečko. O, bog, ko sedaj razmišljam, kakšno udobje je to bilo – plinski štedilnik,
čeprav so se tedaj vsi pritoževali, da hočejo električne, ki pa se jih nikakor ni dalo dobiti. Ko si vstopil, je bila na
desni strani na steni obešena reprodukcija Tintoretta v pozlačenem okvirju, o, kakšna lepota! Imel sem pravo
posteljo, z blazino in s posteljnino in rjuhami, ki so bile zmeraj čiste, veliko delovno mizo s svetilko, ki je tako
dobro svetila. In najpomembneje, imel sem knjižne police, do stropa visoko so segale. Oče mi je zapustil ogromno
knjižnico, nato pa sem knjige zbiral še sam, malo zaradi dela, malo pa, ker so me zanimale. Ah, le kaj vam to
pravim, verjetno vas ne zanimajo te starčevske traparije … Ampak še vedno se spominjam in vse to, veste, zelo
pogrešam, še posebej mizo in knjige, zadnje čase pa mi je vse bolj dolgčas tudi po moji postelji« (Glukhovsky
209). Artjom sploh rad posluša pripovedovanja starejših o preteklosti, čeprav »slike, ki so vstajale pred njihovimi
zamišljenimi pogledi, verjetno niso bile podobne predstavam, ki so jih njihove pripovedi vzbujale v Artjomu«
(322). O tem beremo v prizoru, ko Evgenij Dmitrevič Artjomu pripoveduje o svojem avtomobilu, ki je Artjomu
čista neznanka: »'Jaz sem imel zelenega moskviča–2141, vso plačo sem porabil zanj, vgradil sem tudi radio, menjal
olje, nekoč sem po neumnosti vgradil celo športni karburator, potem še dušikov oksid…' Z vso dušo se je vrnil v
tiste sladke čase, ko je bilo mogoče enostavno kupiti in zamenjati športni karburator, njegov obraz pa je dobil tisti
sanjavi izraz, ki je bil Artjomu tako pri srcu. Žal mu je bilo le, da od povedanega ni skoraj nič razumel« (prav tam).
45
To, da sanje nastopajo v vlogi vizije in usmerjajo delovanje likov, srečamo še pri Kanu, ki se mu tako kot
Artjomu v viziji prikaže Lovec in ga poprosi, naj pomaga Artjomu na njegovi poti: »'Imel sem videnje, v katerem
me je za pomoč prosil človek, s katerim si delim polovico imena (op. prev. ruski izvirnik tu temelji na besedni
igri: Han (Kan) si pol imena deli z možem, ki mu je ime Hanter (Lovec)). Posvaril me je o tvojem prihodu in zato
sem se odpravil v predor pote, /…/ naročil mi je, naj pomagam mladeniču, ki bo prišel iz severnega tunela, in
nenadoma sem pred seboj videl tvoj obraz. To so bile le sanje, a občutek resničnosti je bil tako močan, da nisem
mogel določiti meje med fantazijo in stvarnostjo, ko sem se prebudil.'« (Glukhovsky 150–151).
44
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Lovec se Artjomu v sanjah večkrat prikaže, še večkrat pa se Artjomu prikazujejo čudne podobe,
ki jih sprva ne razume. Šele na koncu, ko spozna pravo naravo črnih, se mu posveti, da so se
mu prav oni vsiljevali v sanje in ga skušali na ta način kontaktirati ter ga seznaniti s svojo vlogo
v usodi človeštva. Meja med resničnostjo in sanjami je v teh primerih zabrisana. Sanje so
prostor, kjer zunanji svet vdira v junakov notranji svet, v njegovo intimnost, kar je značilnost
antiutopije (po Grigorovskaja 17–18). Vsiljevanje zunanjega sveta v intimen svet likov ima v
klasičnih antiutopijah precej bolj negativen predznak, kot je ta, ki ga srečamo v obravnavanem
romanu. V klasičnih antiutopijah je ločnica med zasebnim in javnim svetom zabrisana, država
pa zlorablja svojo moč, da bi prevzela popoln nadzor, kar seveda ne moremo trditi za vdor v
zasebnost sanj v romanu Metro 2033. Tu je funkcija vdora obrnjena – če se Artjom svojih videnj
ne bi prestrašil, bi prej razumel sporočilo črnih in svet bi bil rešen.

4.4

Družba v postapokaliptičnem svetu

Človeštvo je bilo po jedrskem spopadu hudo zdesetkano, vendar se je še vedno borilo
za svoj obstoj. Pregon ljudi v podzemni svet moskovskega metroja je vplival na družbeno
strukturo, ki se je morala na novo vzpostaviti. Preživeli, ki so se pred sevanjem zatekli v
podzemlje, so začeli naseljevati postaje podzemne železnice, te pa so kmalu po razpadu
enotnega sistema uprave metroja začele delovati kot mestne državice. Kmalu po jedrski
katastrofi je nastal kaos, zato so se formirale nove družbene strukture, postaje so postale:
»neodvisne in samostojne, svojevrstne marionetne države, s svojimi lastnimi ideologijami in
režimi, voditelji in vojskami. Med seboj so se bojevale, se povezovale v federacije in
konfederacije, postajale prestolnice vzpenjajočega se imperija, a že naslednji dan so si jih
pokorili včerajšnji kolonizirani prijatelji ali pa lastni sužnji. Ko je grozila splošna nevarnost, so
sklepali kratkoročna prijateljstva, ko pa je nevarnost minila, so drug drugega še krčeviteje držali
v krempljih. Slepo in nagonsko so se borili za vse: za življenjski prostor, za hrano /…/ ter seveda
za vodo oziroma za filtre. /…/ Naprej, na neskončni obupani juriš, sta jih gnala samoohranitveni
nagon in starodavno načelo revolucije – vzeti in predati naprej« (Glukhovsky 14).

Na postajah za preživetje redijo svinje in kokoši, gojijo pa tudi gobice, iz katerih varijo
nekakšen čaj. Na slednjega so še posebej ponosni na Artjomovi domači postaji VDNG,
prodajanje čaja pa ji prinaša tudi lep zaslužek, kajti »kjer pa je denar, tam je tudi orožje, tam so
drva in vitamini. Tam je življenje« (Glukhovsky 16). Številne postaje so se preživljale s
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trgovanjem, vodilna med njimi pa je bila gotovo Hansa – zveza postaj Obroča. Ker so Obroč
prečkale skoraj vse linije metroja, so imele postaje izjemno dobre trgovske povezave,
vzpostavil se je kapitalistični red. Postaje na križiščih linij so kmalu postale najbogatejše postaje
metroja, zato so se združile v Hanso.46 Bogastvo postaj Obroča je kmalu izzvalo zavist drugih,
hkrati pa se je na Sokolniški liniji pojavila ideja o obnovitvi sovjetske države. Ideja
komunistične revolucije se je začela širiti po metroju, postaje so formirale zvezo, ki se je
poimenovala Interstacionala. Postajam so zopet nadeli stara, sovjetska poimenovanja,
Sokolniška linija se je preimenovala v Rdečo in kmalu je bila mera polna, saj je »preveč ljudi
[je] še pomnilo, kaj pomeni sovjetska oblast« (Glukhovsky 22), oblikovali so koalicijo
antikomunističnih postaj, s Hanso na čelu. Vendar, »zgodovinski eksperiment je dokazal, da ni
boljšega prenašalca komunističnega bacila od bajoneta« (prav tam) in vnela se je vojna, ki je
»trošila zaloge, /…/ jemala najboljše ljudi, /…/, izčrpavala« (prav tam). Voditelji vseh strani so
se zbali, da bi izgubili oblast, zato je bil kmalu podpisan mirovni sporazum, v katerem so si
razdelili postaje. V času romana živi človeštvo v podzemlju le dvajset let, vendar ima že bogato
zgodovino, v kateri ljudje iščejo svojo identiteto in pripadnost.
V zgodovini, ki se vzpostavlja v svetu podzemne železnice, zlahka prepoznamo odseve
realne zgodovine sveta, ki pa so v romanu satirično preoblikovani. Čas se v romanu podreja
zakonu cikličnosti zgodovine (po Grigorjevskaja Fenomen 68). V načinu življenja na postajah
metroja lahko prepoznamo predzgodovinsko življenje v jamah, v poimenovanju postaje Polis
in visoko cenjenem položaju, ki ga zavzema znanje, pa prepoznamo odseve antike.47 Tudi v
vzpostavljanju postajnih državic razpoznamo odseve preteklosti – od podob antičnih mestnih
držav do srednjeveških struktur. Iz neuradnega poimenovanja zveze postaj Obroča kot Hanse
je razvidna povezava z zvezo trgovskih cehov srednjeveške Nemčije.48 Zgodovinske realije se
posebno odražajo v ideologijah 20. stoletja, ki se znova vzpostavljajo na postajah. Omenili smo
že Interstacionalo, ki se je »uradno vrnila h komunističnim idealom in socialističnemu načinu
upravljanja« (Glukhovsky 20). Sokolniška linija je na zemljevidih podzemne železnice
označena z rdečo barvo in »tudi imena postaj so takšna: Rdeča vas, Rdeča vrata, Komsomolska,

V delu se vzpostavlja opozicija centra in periferije. Center predstavlja linija Obroča (postaje Hanse, kjer se
kopiči kapital) in kar je znotraj njega, periferijo pa preostale linije in postaje. Ta odnos metaforično predstavlja
prostorske odnose realne Rusije, ki je močno centralizirana (po Lovickij 117).
47
V romanu beremo, da je: »nekdo [je] Mesto poimenoval še z drugim imenom, ki pa je pravzaprav pomenilo isto:
Polis. Morda je prav zaradi daljnega, komaj zaznavnega pridiha mogočne in žlahtne antične kulture, ki jo je beseda
imela, ime ostalo« (Glukhovsky 95–96).
48
Postaje, ki so se pridružile zvezi Obroča, »so bogatele s fantastično hitrostjo« (Glukhovsky 20) in vzpostavil se
je kapitalistični red, katerega zametke srečamo v srednjeveški Nemčiji: »Uradno ime je bilo zelo okorno, zato so
ljudje zvezo poimenovali Hansa – nekdo jih je nekoč pronicljivo primerjal z zvezo trgovskih mest v srednjeveški
Nemčiji. Beseda je bila zvočna in se je obdržala« (prav tam).
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Leninova knjižnica in – znova Leninove – gore. Bodisi zaradi teh imen bodisi iz kakšnega
drugega razloga je na postajo vleklo vse tiste, ki jih je prevevala nostalgija po slavni socialistični
preteklosti. Ideja o obnovi sovjetske države je padla na plodna tla« (prav tam). Linijo so
preimenovali v Rdečo in tudi postajam, ki so vstopila v zvezo, so vračali sovjetska
poimenovanja, »Čisti ribniki so postali Kirovska, Lubjanka – Dzeržinska, Lovski revir –
Marxov prospekt« (21), ostale pa so preimenovali »v nekaj ideološko jasnejšega: Športno v
Komunistično, Sokolnike v Stalinsko, Preobraženski trg /…/ v Prapor revolucije« (prav tam).
Prav tako, kot se je dogajalo v resničnem svetu, ko se je vzpostavljala komunistična oblast v
Sovjetski Rusiji, tudi v metroju pride do notranjih sporov med stalinisti in trockisti.49 Na drugi
strani pa imamo Puškinsko postajo, ki jo je trenutna postajna oblast hotela preimenovati »bodisi
v Hitlersko bodisi v Schillersko« (Glukhovsky 207). Tam torej prebivajo fašisti, ki jih poveljnik
Artjomove odprave tako opiše:
»'Pravi fašisti. Nekoč, ko smo živeli še tam,' poveljnik je s prstom pokazal kvišku, 'so bili tudi
taki: obritoglavci in skupina, ki se je imenovala RNE, in drugi, ki so bili proti imigraciji,
neotesanci, vseh sort jih je bilo, to je bilo tedaj popularno. Le norec ve, kaj so ti akronimi
pomenili, danes se nihče več ne spominja, niti oni sami verjetno ne pomnijo več. Potem se je
zdelo, da so izginili, nikjer jih ni bilo videti, ničesar o njih slišati. Pred nekaj časa pa so se kar
naenkrat spet pojavili na Puškinski. 'Metro pripada Rusom.' Ste že slišali kaj takega? Ali pa
'Naredite nekaj dobrega – očistite metro.' Vse, ki niso bili Rusi, so pognali s Puškinske, nato s
Čehovske in s Tverske. Na koncu so povsem podivjali, postali so nasilni in začeli kaznovati
ljudi. Sedaj imajo tam svoj Rajh, četrti ali peti, nekaj takega… Zaenkrat se niso splazili dlje od
tam, a naša generacija se še vedno spominja zgodovine 20. stoletja, kdo so bili fašisti…'«
(Glukhovsky 90).

Ko spremljamo Artjoma na njegovi poti, se torej srečujemo z raznimi ideologijami in
političnimi sistemi. Kot reče poveljnik Artjomove odprave na Riško, pot skozi metro je »prava
galerija najrazličnejših portretov« (Glukhovsky 90). Tema romana tako postanejo človeške
vrednote po koncu civilizacije. Antiutopični svet metroja postane »aluzija na človeško
zgodovino z vsemi njenimi arhetipi, med katerimi osrednje mesto zavzema nasilje v vseh svojih

Tovariš Rusakov, ki pripada trockistom, Artjomu pojasni nastalo situacijo: »Ne, tovariš Artjom, mi nismo z
Rdeče linije. /…/ Tovariš Moskvič je zavzel stalinistično pozicijo, se odrekel vsesplošni revoluciji v metroju, se
uradno odcepil od Interstacionale in nehal podpirati revolucionarno dejavnost. On je odpadnik in oportunist. S
tovariši se prištevamo med pripadnike trockistične struje, vzporednico bi lahko potegnili tudi s Castrom in Chejem
Guevaro. /…/ Mi smo ostali zvesti revolucionarni ideji, v nasprotju s kolaboracionističnim tovarišem Moskvičem.
S tovariši obsojamo njegovo strujo« (Glukhovsky 259).
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oblikah« (Orlov 599). Iz romana veje zaključek, da čeprav se vrednostne sheme ljudi navzven
lahko transformirajo, ostajajo v svojem bistvu iste. Tu se skriva družbena kritika – situacija v
Rusiji (pa tudi drugod po svetu) v prvem desetletju novega tisočletja je namreč avtorja
spodbudila k pisanju romana (in njegovih nadaljevanj)50 (po Kuljkov). Ljudje kažejo veliko
nepripravljenost na kakršne koli spremembe, kljub vsem posledicam, ki se nam iz dneva v dan
jasneje kažejo – od onesnaženosti narave do zaostrovanja medsebojnih odnosov. Krizo
sodobnega človeka in sveta, v katerem živi, je Gluhovski preselil v namišljen postnuklearni
svet. Preživeli v postapokaliptičnem svetu se iz lastne zgodovine niso ničesar naučili, zato se ta
ponavlja. V eni izmed prejšnjih točk smo zapisali, da pot junaka popotnika poteka po zaprtem
krogu, obvladuje jo cikličnost. Prav cikličnost pa je tudi ena temeljnih lastnosti časa in
zgodovine, kot nam jo predstavi roman.
Za antiutopijo je značilna protagonistova pripadnost, celo ujetost in neločljivost od
sveta, ki ga obvladuje taka ali drugačna ideologija ter mu vlada totalitarističen režim. To se
odraža tudi v klasičnih treh antiutopijah. Vse tri antiutopije, Mi, Krasni novi svet in 1984, so
postavljene v totalitaristične države, ki same sebe dojemajo kot uresničitev utopije. Junakova
pozicija v njih je kriva, da se delo iz utopije preobrazi v antiutopijo. Junak kot integralni del
tega sveta vanj podvomi in pride z njim v konflikt. Če pomislimo na Artjomov položaj v
romanu, lahko kmalu vidimo, da je njegova pozicija drugačna. Artjom po svoji poti srečuje
razne režime in ideologije, vendar vedno ostaja zunanji opazovalec, s čimer se pogosto približa
vlogi popotnika v utopiji – nekoga, ki je odkril impresivno in izolirano družbo ter o njej poroča.
Artjom ne pripada nobeni ideologiji; večine ideologij, s katerimi se sreča, ne pozna ali pa jih
pozna zelo slabo, zato so mu razne ideje, politični sistemi in vere predstavljene in tu zopet
srečamo postopek potujevanja. Fašistična ideologija, trockistična misel ali pa recimo krščanska
vera so skozi zgodbo bralcu predstavljene z Artjomovega vidika, ki prvič spoznava njihove

Povsem direktno se s situacijo v Rusiji z začetka tretjega tisočletja, ko je bil zaznaven ponovni vzpon
nacionalizma, povezuje prizor iz romana, ko se Artjom seznani z Mihailom Porfirjevičem in ga ta povpraša, kaj si
misli o ljudeh iz Kavkaza. Prav prebivalci Kavkaza, Čečeni in druge etnične manjšine so bili namreč tarča
nacionalističnega nasilja v Rusiji, v romanu pa so prikazani kot objekt sovraštva fašistične ideologije, ki se je
razširila po postajah Četrtega rajha: »Mihail Porfirjevič ga je pazljivo premeril, stopil korak stran in oprezno
vprašal: 'Oprostite, kateri ideologiji pa vi pripadate?' 'Jaz, no, pravzaprav nobeni,' je pomencal Artjom. 'In?'
'Kakšen je vaš odnos do drugih narodnosti, recimo do ljudi iz Kavkaza?' 'Kaj pa ima s tem Kavkaz?' je bil zmeden
Artjom, 'Pravzaprav ne vem prav dosti o različnih narodnostih. Vem za Francoze, pa za Nemce in Američane…a
jih verjetno ni več. Ljudi s Kavkaza pa, iskreno rečeno, sploh ne poznam,' je z nelagodjem priznal Artjom. 'Ljudem
s Kavkaza pravijo črni,' je pojasnil Mihail Porfirjevič. /…/ 'Ampak, če prav razumem, so ljudje s Kavkaza čisto
navadni ljudje?' je zanimalo Artjoma. /…/ 'Čisto navadni!' mu je pomirjen zagotovil Mihail Porfirjevič. 'Čisto
navadni ljudje so, a ti zavratni morilci so se odločili, da so drugačni od njih, in zato jih sedaj preganjajo. Kako
nečloveško!'« (Glukhovsky210–211).
50

57

nauke, jih dojema kot tuje, se jim čudi51 in sploh gleda nanje z satirično distanco.52 Skozi opise
različnih sistemov veje svarilo pred represijami vseh vrst, ki so lastne totalitarnim režimom.
Bralcu je predstavljena nesmiselnost dogem raznih ideologij, zaslepljenost njenih sledilcev in
konec koncev tudi pogubnost ponavljanja zgodovine, za katero se je v preteklosti že izkazalo,
da ima svoj konec. Pot po metroju je Artjoma »prisilila, da je začel gledati na svet skozi
večplastno prizmo« (Glukhovsky 563). O ideologijah, ki jih je srečal na svojem potovanju, pa
malo pred koncem poti razmišlja takole:
»Vse – od glasu v tunelu, po katerem je hodil, do sijanja kremeljskih zvezd in večnih skrivnosti
človeške duše – se je dalo nekako razložiti. Še posebej veliko odgovorov pa se je ponujalo na
vprašanje 'čemu'? Vsi ljudje, ki jih je Artjom srečal na svoji poti, od kanibalov s Parka zmage
do borcev brigade 'Che Guevara', so znali odgovoriti nanj. Vsi so imeli svoje odgovore: tako
sektaši kot satanisti, tako fašisti kot filozofi z avtomatskimi puškami, kakršen je bil Kan. Prav
zato je bilo Artjomu tako težko izbrati in sprejeti samo enega od njih. Ker je vsak dan izvedel
za novo različico odgovora, ni mogel nikoli začeti verjeti, da je prav ta pravi, saj se je že
naslednji dan lahko pojavil nov, nič manj natančen in vseobsegajoč. Komu naj verjame? In v
kaj? V Velikega črva – ljudožerskega boga, ukrojenega po meri električnega vlaka, ki je znova
poselil jalovo, scvrto zemljo z živimi bitji; v gnevnega in ljubosumnega Jehovo; v njegovo
nečimrno nasprotje – Satana; v zmago komunizma v celotnem metroju; v večvrednost
plavolascev z zavihanimi noski nad kodrastimi in temnopoltimi temnolasci? Artjomu je nekaj
šepetalo na uho, da med vsem tem ni bilo bistvenih razlik« (Glukhovsky 563–564).

Celoten metro deluje kot človeški organizem, je svet v malem. Srce metroja predstavlja
stičišče štirih linij, na katerem se je oblikovala zveza štirih postaj (Arbatske, Aleksandrovskega
vrta, Borovicke in Leninove knjižnice), poimenovana Polis, Mesto. Polis predstavlja zadnje

Tako se denimo, ko starešina pripoveduje o Bogu Jehovi, Artjomu zdi precej nelogična misel o izvirnem grehu
in božjem sinu, ki je žrtvoval življenje ter s tem odrešil ljudi: »Artjomu se je zdela ta ideja zelo čudna. Zakaj je
bilo treba sprva vse kaznovati s smrtjo, da se je moral nato lastni sin žrtvovati, da bi bilo vse po starem? In to pri
lastni vsemogočnosti!« (Glukhovsky 307). Artjom se posmehuje misli vernikov s Stražnega stolpa o jedrski vojni
kot o apokalipsi, ki je bila napovedana v Bibliji. Jehove priče verjamejo tudi, da bo človek znova poselil površje,
verujoči bodo rešeni kletke podzemlja in bodo na površju ustvarili raj, kar se zdi Artjomu naravnost smešno.
52
Ta se na humoren način kaže v vprašanju odnosa ideologij do mutantov. To vprašanje Artjom zastavi
pripadnikom dveh različnih ideologij in nikoli ne dobi odgovora. V prvem prizoru tovariš Maksim vpraša tovariša
Rusakova: »'Povejte mi, tovariš komisar, kaj pravi marksizem-leninizem o brezglavih mutantih? Mene to že dolgo
bega. Hočem biti ideološko močan, tukaj pa me zmanjka.' /…/ Tudi Artjoma je zanimalo, kaj natanko pomenijo
mutanti s političnega zornega kota, pa tudi sicer, ali sploh obstajajo. Toda tovariš Rusakov je molčal« (Glukhovsky
260). V drugem prizoru pa Artjom vpraša starešino, ki pridiga na shodu Jehovih prič: »'Bi mi lahko povedali, kaj
gospod Jehova, naš resnični Bog, pravi o brezglavih mutantih?' Vprašanje je obviselo v zraku. Starešina Johan ni
Artjomu privoščil niti pogleda, zato pa so ga tisti, ki so stali v njegovi bližini, pogledali preplašeno in odtujeno«
(311).
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zatočišče humanosti in intelekta v novem svetu, »poslednje ognjišče civilizacije« (Glukhovsky
95). S postaje Polis je namreč neposreden dostop do največje ruske knjižnice – Leninove
knjižnice. Stalkerji s teh štirih postaj se redno odpravljajo vanjo po knjige ter skušajo na ta način
ohraniti znanje prejšnje civilizacije za prihodnje rodove. Polis je v očeh preostalih prebivalcev
metroja pridobil nekakšen mitični status, saj so nanj vsi gledali kot na kraj, ki je ostal najbližje
prejšnjemu življenju, »ko je kdo v pogovoru le omenil ime mesta, je Artjom, pa ne samo on,
spoštljivo obmolknil« (prav tam). Očim je Artjomu Polis predstavil kot »verjetno zadnje mesto
na svetu, kjer ljudje živijo kot ljudje, kjer še niso čisto pozabili, kaj se pravi biti človek in kako
naj bi ta beseda zvenela« (prav tam).53 Znanje je bilo tu izjemno cenjeno, prebivalci so bili
»profesorji, ki so nekoč vodili katedre na slovečih univerzah, /…/ poslednji umetniki, slikarji,
pesniki, poslednji fiziki, kemiki, biologi… ljudje, ki so pod lobanjskim svodom hranili vse, kar
je človeštvo doseglo in spoznalo v tisočletjih neprekinjenega razvoja. Ljudje, s katerimi bi vse
to znanje umrlo za vedno« (96). Znanje, kultura in umetnost so predstavljali sredstva za
ohranitev človečnosti, poleg tega pa so predstavljali zadnjo vez s prejšnjim svetom. V
antiutopijah največkrat naletimo na negativno predstavo preteklosti, nekdanji človek je
predstavljen kot nižje razvit in neučinkovit, v svetu Metroja 2033 pa temu ni tako. V tem
pogledu je roman tipično postapokaliptično delo, saj preteklost v spominu preživelih
predstavlja zlato dobo človeštva, ki je minila in za katero so upali, da se bo še nekoč vrnila.
Sedanjost dojemajo kot železno dobo, ki ji dominira trpljenje, zato jim začasen pobeg in uteho
prinašajo knjige, ki »so bile svetinje, zadnji spomin na čudoviti svet, ki je zdrvel v prepad«
(Glukhovsky 66). Večina postaj se sicer bolj ukvarjala le s fizičnim preživetjem, na nekaterih
pa so knjige zelo cenjene. Ena takih je bila tudi Artjomova domača VDNG, kjer so:
»bili ponosni, da jim je, ne glede na oddaljenost od centra in glavnih trgovskih poti, uspelo ne
le preživeti v čedalje hujših okoliščinah, temveč tudi vzdrževati, čeprav v okvirih postaje,
humanistično dediščino, ki je v podzemnem svetu naglo izginjala. /…/ Otroke so obvezno učili
brati, imeli pa so celo lastno knjižnico. /…/ Odnos prebivalcev postaje do knjig je bil tak, da iz
še tako ničvredne knjige nihče nikoli ni iztrgal ene same strani. Prebivalci VDNG so se zato
ponašali s svojo postajo kot z enim izmed poslednjih branikov kulture« (prav tam).

Artjom v svojih mislih Polis idealizira, vendar (ali prav zato) je krepko razočaran, ko spozna pravo stanje na
postaji. Tudi Polis je politično okužen, dve struji nenehno tekmujeta za prevlado, vzpostavljen je kastni sistem.
Artjomu predstavlja Polis cilj potovanja, kraj, kjer naj bi mu pomagali, vendar temu ni tako. Polis je do dogajanja
na drugih postajah ravnodušen, kar Artjoma prizadene. Svet, ki vodi Polis, je do Artjomove prošnje brezbrižen in
ga zavrne: »Člani Sveta sporočajo, da ne morejo z ničimer pomagati vaši postaji. Zahvaljujejo se vam za podrobno
poročilo o razmerah v podzemnem svetu metroja. Lahko greste« (Glukhovsky 359). Artjomu je sicer pripravljen
pomagati brahman Danilo, vendar ne toliko iz usmiljenja do mladeniča, kot zaradi lastne koristi.
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Znanje je bilo precej krhkega značaja v novem svetu, veliko je bilo izgubljenega, veliko
pa tudi nedostopnega (predvsem v Veliki knjižnici, kjer je bilo še vedno ogromno knjig, do
katerih se je bilo izjemno težko in tvegano dokopati). Izguba znanja in uporaba nekaterih
izumov prejšnjega sveta sta značilni za postapokaliptično fikcijo. Tudi v Metroju 2033 srečamo
uporabo določenih predmetov, izumljenih v prejšnji civilizaciji, visoko cenjeno je bilo
predvsem strelno orožje in zaščitna oblačila. Strelno orožje je v podzemnem svetu ključno za
preživetje, vendar srečamo tudi idejo, da je tehnologija kriva za katastrofo in je nasploh
hudičevo delo. S to mislijo se Artjom sreča na postaji Park zmage, kjer sreča pripadnike vere
Velikega črva. Ti verjamejo v božanstvo, ki živi v rovih metroja, v Velikega črva, stvarnika
sveta, ki je človeku davno tega prepustil zemljo. Človek pa se je odvrnil od njega, prenehal je
živeti v skladu z naravo, postal je ošaben. Ljudje so:
»zanetili ogenj in začeli zaničevati življenje, ki ga je ustvaril Veliki črv. Govorili so: vse
življenje, ki nas obkroža, je naše, in vse je tukaj le zato, da poteši našo lakoto. In izdelali so
stroje, da bi hitreje ubijali, da bi sejali smrt, da bi uničevali življenje, ki ga je ustvaril Veliki črv,
da bi si podredili svet. /…/ In izdelali so na tisoče strojev, ki so bljuvali ogenj in železo in trgali
zemljo na kosce. In začeli so uničevati zemljo in vsa živa bitja na njej« (Glukhovsky 489–490).

Veliki črv je človeško obnašanje kaznoval tako, da je ljudem odvzel razum, začela se je vojna
vsakega proti vsem in ljudje so se kmalu znašli v podzemlju. V religiji Velikega črva nastopi
apokalipsa v vlogi kazni za človeško prevzetnost, ošabnost in napuh. Svečenik, ki ga sreča
Artjom, iz dna srca sovraži tehnologijo, jo demonizira in krivi za propad sveta, zato si je izmislil
vero v Velikega črva. Z njo bo poskusil zgraditi družbo, ki bo zopet zaživela v skladu z naravo
ter se odpovedala tehnologiji in s tem tudi strelnemu orožju. Ko ga Mlinar in Artjom sprašujeta,
kje je raketna baza, bunker D-6, se starec razhudi:
»Prekleti bodite z vsemi svojimi stroji vred! Razvrednotili ste tako življenje kot smrt… Mislite,
da sem nor? Toda resnični norci ste vi, vaši očetje in vaši otroci! Mar ni najnevarnejša norost
poskus, da si pokorite zemljo, ji nadenete uzdo in jo do skrajnosti izčrpavate? Potem pa ste, iz
sovraštva do samih sebe in sebi podobnih, dokončno obračunali z njo? Kje ste bili, ko je svet
drvel v prepad? Ste videli, kako je bilo to? Ste videli, kar sem videl jaz? Sinje nebo, ki so ga
prekrili kamniti oblaki? Zavrele reke in morja, ki so na breg pljuvali živo skuhana bitja, ta pa so
se potem spremenila v leden žele? Sonce, ki je za dolga leta izginilo z obzorja? Hiše, ki so se v
delčku sekunde sesule v prah, ljudje, ki so živeli v njih, pa so se spremenili v pepel? Ste slišali
njihove krike na pomoč?! Kaj pa umirajoče od epidemije ali pohabljene od sevanja? Ste slišali
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njihove kletve? /…/ Razumete, kdo je kriv za to? Kdo ve za imena tistih, ki so z enim pritiskom
na gumb, ko še vedeli niso, kaj delajo, zbrisali z obličja zemlje na sto tisoče ljudi? Spremenili
neskončne zelene gozdove v puščave? Kaj ste naredili s tem svetom? Z mojim svetom? /…/
Zemlja ni poznala hujšega zla od vaše preklete tehnološke civilizacije, ki je nasproti naravi
postavila brezdušno tehniko! Ta pa si je na vse mogoče načine prizadevala, da bi zmečkala,
požrla in skuhala ta svet, na koncu pa prekoračila mejo in iztrebila samo sebe… Vaša civilizacija
je rakav tumor, to je ogromna ameba, ki željno vsrkava vse, kar je koristnega in hranljivega
okoli nje. Izloča pa le smrad in strup« (Glukhovsky 508–510).

Misel o uničevalnosti tehnologije se ponovi tudi na koncu romana, ko odred vojakov z raketami
razstreli gnezdo črnih, s tem pa uniči napredno zemeljsko vrsto in svetlejšo prihodnost človeštva
ter povzroči veliko nazadovanje družbe. Tehnologija se zopet izkaže za izvor zla in uničevalno
silo, ki jo ljudje pogosto zlorabljajo. Problematiziranje položaja tehnologije je značilno tako za
postapokaliptično fikcijo kot tudi za antiutopijo. V obeh žanrih pogosto srečamo podobo
tehnologije kot vira vsega zla – v postapokaliptični fikciji je tehnologija, predvsem jedrsko
orožje, velikokrat odgovorna za uničenje sveta, v antiutopiji pa je uporabljena kot sredstvo
nadzora.
Poleg knjig je zvezo s preteklostjo vzdrževal še en izum prejšnjega sveta, še en
tehnološki predmet, ki je bil v temnem podzemlju nadvse visoko čislan – to je bila ura. Le
redkokatera postaja je premogla to razkošje, na Artjomovi domači postaji pa je postajna ura še
vedno delovala in ne le to, na VDNG so »uram [so] pripisovali enako pomembnost kot
strateškim objektom: orožarni, vodnim filtrom in elektrogeneratorju. Na te stvari so vedno
budno pazili, drobne okvare so takoj popravili, vsakršne, ne samo diverzijske, ampak tudi
huliganske poskuse poškodb, pa so kaznovali na najbolj krut način, vključno z izgonom iz
postaje« (Glukhovsky 60–61). Ura je igrala pomembno vlogo v svetu teme, v katerem je človek
popolnoma izgubil občutek za čas. Noči in dneva ni bilo več, takšna razdelitev časa je ostajala
le še zaradi navade ljudi in živali, da spijo ob isti uri. Ura je vzdrževala občutek reda, ki so ga
prebivalci povezovali s preteklostjo. Če bi se ura pokvarila, bi se porušil tudi ta navidezni red,
ki ga je vzdrževalo štetje časa. V že tako kaotičnem svetu so ljudje hrepeneli po varnosti, ki jim
jo je predstavljal relikt preteklosti. Artjoma z relativnostjo časa seznani šele potujoč filozof
Kan, ko mu vošči »dober večer«, čeprav naj bi bilo po Artjomovem občutku jutro:
»Zame je sedaj večer, a zate jutro, pa kaj potem? /…/ Dobro veš, da je v metroju nenehno noč
in da nima smisla meriti časa. /…/ Uniči svojo uro in videl boš, kako se bo čas spremenil, to je
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sila zanimivo. Tako se bo spremenil, da ga ne boš več prepoznal: nič več ne bo razdrobljen,
razbit na kosce, ure, minute, sekunde. Čas je kakor živo srebro: razlij ga in videl boš, kako se
bo zopet zbral skupaj, v vsej svoji celosti in nedoločenosti. Ljudje so ga udomačili in ga vklenili
v žepne ure in štoparice, in za te, ki ga nosijo na verižici, čas teče enako hitro. A poskusi ga
osvoboditi in videl boš: različnim ljudem bo tekel različno hitro, nekomu teče počasi in
razvlečeno, v preštevanju vdihov in izdihov cigaretnega dima, drugemu beži in ga lahko meri le
v doživetjih« (Glukhovsky 141–142).

Ko se Artjom na Pavelecki postaji seznani z drugačnim konceptom časa, se tudi sam zave, da
je imel čas na njegovi domači postaji »simbolično vrednost – kakor knjige ali poskusi
ustanavljanja šol za otroke – kot znamenje, da se prebivalci postaje še vedno borijo, da se nočejo
vdati, da ostajajo ljudje« (Glukhovsky 270). Po vseh prigodah, ki jih je doživel na poti in po
vseh lekcijah, ki se jih je naučil, pride tudi Artjom na koncu svoje poti do spoznanja o tem, da
je v življenju vse »megleno, varljivo in relativno. /…/ Če se je celo tako osnovna percepcija
sveta, kot je čas, izkazala za izmišljeno in pogojno, kako lahko potem sploh govorimo o
kakršnihkoli drugih nespremenljivih predstavah v življenju?« (563).
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Zemljevid moskovske podzemne železnice iz romana Metro 2033.
Narejen je po realni shemi moskovskega metroja, seveda z nekaterimi novimi poimenovanji postaj,
kot jih spoznamo v romanu. Označena so razna zavezništva postaj, stanje, v katerem se nahaja
posamezna postaja ter nevarnosti, ki prežijo na mimoidoče.
vir: http://ru.metro.wikia.com
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