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Polski akces do „Uniwersum Metro 2033”  

 

Popularność, jaką od chwili wydania cieszyła się powieść Metro 2033 Dmitrija 

Głuchowskiego (2005; wydanie pol. 2010), przyczyniła się nie tylko do zapoczątkowania 

nią zjawiska kulturowego, znanego pod nazwą „Uniwersum Metro 2033”, ale też w zna-

czący sposób wpłynęła na rozwój twórczości „nieprofesjonalnej”, związanej z ekspansją 

owego uniwersum w sieci internetowej. Jest też interesującym przykładem wpływu 

użytkowników nowych mediów na postać supersystemów rozrywkowych (określenie 

Marshy Kinder), w których coraz częściej zaczynają funkcjonować rozmaite produkty 

kulturowe. 

Całość zbioru, na który składa się trzynaście opowieści, rozpoczyna Prolog, będą-

cy nie tyle osobnym utworem, co wprowadzeniem do pozostałych; szkoda zatem, iż re-

daktorzy nie zdecydowali się na podobny gest w zakończeniu, co umożliwiłoby stworze-

nie konsekwentnej ramy fabularnej, w której funkcjonowałyby tworzące antologie opo-

wieści. Co więcej, z  uwagi na sytuację komunikacyjną, w jakiej znajdują się w obrębie 

świata przedstawionego, może warto byłoby zrezygnować z eksponowania (poza, co 

oczywiste, spisem treści) nazwisk ich twórców. Decyzja ta — przyznajemy, że kontro-

wersyjna — pozwoliłaby jednak na wzmocnienie iluzji wtórnej oralności, po poetykę 

której sięgnęli autorzy. W istocie bowiem mamy po części do czynienia nie tyle z opo-

wieściami osadzonymi w ramach świata przedstawionego uniwersum „Metro 2033”, co 

z funkcjonującymi w owym świecie miejskimi legendami, wspomnieniami, na poły etno-

graficznymi pogłoskami.  

To zresztą największy atut zbioru. Oczywiście nie wszystkie utwory można roz-

patrywać z zaproponowanej tu perspektywy opowieści imitującej tekst folklorystyczny, 
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niemniej już samo sięgnięcie po możliwości oferowane przez poetykę „legendy miej-

skiej” bądź „strasznej opowieści”, jakie snute są w owej postapokaliptycznej rzeczywi-

stości przy tytułowym ognisku, uświadamia artystyczny potencjał, tkwiący w koncepcie, 

który legł u podstaw utworu inicjującego projekt „Metro 2033”.   

Co więcej, potencjału tego zdawali się nie dostrzegać twórcy powieści, które suk-

cesywnie ukazują się na rodzimym rynku wydawniczym za sprawą oficyny Insignis; bo-

daj jedynym śladem eksperymentów z sytuacją komunikacyjną pozostaje Ewangelia we-

dług Artema dołączona do trylogii Andrieja Diakowa (Do światła wydanie pol. 2012; W 

mrok, wydanie pol. 2012; Za horyzont, wydanie pol. 2013). Fabularnie odnosiła się ona 

jednak do Metra 2033 Dmitrija Głuchowskiego, stanowiąc do pewnego stopnia alterna-

tywne (wobec zaprezentowanego w powieści) zakończenie konfliktu z „czarnymi”. Tym 

samym, o ile w ogóle można rozważać jej osobny — na tle powieści — status tekstu, ten 

literacki apokryf pozostaje raczej w ścisłym związku z utworem będącym dla niego „ar-

che-tekstem”.  

Podobnych związków między opowieściami zamieszczonymi w Przy blasku ognia 

a utworami Głuchowskiego, Diakowa, Szymuna Wroczka, Tulia Avdoleda, bądź Surena 

Cormudiana dostrzec nie można (celowo ograniczamy się jedynie do nazwisk pisarzy, 

których utwory ukazały sie w polskim przekładzie, te bowiem w naturalny sposób mo-

gły stać się punktem odniesienia dla rodzimych pisarzy-amatorów). Jest to zaskakujące 

tym bardziej, że lektura fan-fiction, publikowanych na licznych portalach internetowych, 

gromadzących miłośników różnych — mniej lub bardziej — popularnych powieści przy-

zwyczaiła nas artystycznego serwilizmu. Tymczasem w omawianej tu antologii owej 

tendencji dostrzec nie sposób. Świadczy to nie tylko o dojrzałym podejściu do obiektu 

własnych fascynacji, nierzadko młodych (zarówno stażem kulturowym, jak i wiekiem), 

autorów, którzy dopiero poszukują własnej drogi twórczej. 

Miejmy zatem nadzieję, że jeszcze nie raz przyjdzie nam spotkać się z ich twór-

czością w równie satysfakcjonującej odsłonie, co w wypadku ich debiutanckiego tomu 

opowieści o „świecie po końcu świata”. 

 

                    

 


