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Dziedzictwo przodków Surena Cormudiana to najnowsza na polskim rynku po-

wieść osadzona w ramach universum „Metro 2033”, zapoczątkowane powieścią Dmirijta 

Głuchowskiego, której tytuł dał nazwę całości projektu (2005; wydanie pol. 2010). Po-

wieść ta rozbudziła niegdyś (ale i ‒ dodajmy ‒ w pełni zaspokoiła) apetyty na nową for-

mułę fantastyki katastroficznej, a jej bezpieczną zaletą był niekonwencjonalny obraz 

świata po atomowej wojnie, jakiego na próżno szukać w opowieściach spod znaku „posta-

tomowych awantur”; dodajmy, że powieść ta była znacząco obciążona tradycją wschod-

nioeuropejskiej myśli antyutopijnej (istotnym kontekstem interpretacyjnym jest m.in. po-

wieść Władimira Wojnowicza Moskwa 2034, 1986; wydanie pol. 1992) i zrozumiemy, dla-

czego powieść ta miała tak wielki wpływ na kontynuatorów pomysłu Głuchowskiego; nie 

mniej znaczący wydaje się fakt, że w tym samym roku, co Metro 2033, ukazała się mikro-

powieść Marii Galiny Ekspedycja (2005; wydanie pol. 2005). 

Samo koncept, leżący u podstaw universum „Metra 2033”, okazał się zresztą na 

tyle atrakcyjny artystycznie i trafny rynkowo, że zaczął funkcjonować w oderwaniu od 

pierwotnego twórcy; początkowo w marach sieci internetowej powstał portal dla miło-

śników przygód mieszkańców świata po katastrofie. Tak pojemna formuła, nawet jeśli zo-

staje ograniczona dobrowolnie narzuconymi obostrzeniami (nieformalna umowa pomię-

dzy pisarzami współtworzącymi universum zobowiązuje ich do respektowania różnych 

zasad gwarantujących spójność wizji świata przedstawionego projektu), pozwala na wie-

lowariantywną realizację pierwotnego schematu fabularnego. Przekonali się o tym już 

czytelnicy trylogii Andrieja Diakowa (Do światła, wydanie pol. 2012; W mrok, wydanie 
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pol. 2012; Za horyzont, wydanie pol. 2013). Co więcej, dzięki zasygnalizowanym tu obo-

strzeniom, autorskie wizje świata po roku 2033 korespondują ze sobą, a dzięki odwoła-

niom pisarzy do twórczości kolegów po piórze czytelnik ma wrażenie zgłębiania w każ-

dym kolejnym utworze części większej całości, jaką jest świat po wojnie atomowej. 

Do jakiego stopnia powieść Cormudiana wpisuje się w znany z poprzednich utwo-

rów Wroczka bądź Diakowa schemat? Autor pozornie wykorzystuje te same struktury fa-

bularne. Jednak już sama decyzja, by miejscem akcji uczynić Kaliningrad, wymusiła na nim 

konieczność dostosowania świata przedstawionego do pozaliterackiego doświadczenia 

odbiorcy. Nie należy zapominać, że w mieście tym nie funkcjonuje metro; w zamian jed-

nak rolę podziemnych korytarzy, w których przetrwały resztki ludzkości, może pełnić 

rozległa sieć bunkrów i podziemnych połączeń między nimi ‒ nieprzypadkowo Obwód 

Kaliningradzki to jedno z najmocniej ufortyfikowanych miejsc Europy (są to zresztą po-

zostałości umocnień nie tylko z okresu II wojny światowej, ale i wcześniejszych)1. Ponadto 

‒ ze względów strategicznych ‒ w rejonie odgrywa istotną rolę Kaliningradzki Okręg Woj-

skowy. Czy owa specyfika została w pełni wykorzystana? Niestety, raczej nie, podobnie 

jak nie można dostrzec w powieści prób oddania klaustrofobicznego nastroju, związanego 

z przebywaniem w podziemiach mieszkańców zniszczonego miasta2. 

Naszkicowana tu specyfika miejsca akcji wpłynęła na obrany przez Cormudiana 

dobór bohaterów. To kolejna nowość, bowiem dotychczas tłem dla protagonistów byli 

przypadkowi ludzie, którzy w chwili ataku nuklearnego bądź znajdowali się w metrze, 

bądź zdążyli schronić się do niego. Owszem, z czasem powstały wśród nich wyspecjalizo-

wane grupy zawodowe, cała zaś populacja podzieliła się na wiele (nierzadko wrogich wo-

bec siebie) frakcji. Zarówno jednak w wypadku powieści Głuchowskiego, jak i jego naśla-

dowców, których utwory dane było poznać polskiemu czytelnikowi, właśnie owa różno-

rodność pozwalała nie tylko na odczucie egzotyki świata po kataklizmie, ale i była ‒ fabu-

larnie umotywowanym ‒ czynnikiem wzmacniającym lekturową atrakcyjność opowieści. 

Tymczasem w Dziedzictwie przodków mamy do czynienia z wyraziście naszkicowaną en-

klawą byłych żołnierzy piechoty morskiej; wprawdzie mieszkają wśród nich członkowie 

personelu technicznego i ocalałe rodziny, jednak nie sposób powiedzieć o nich coś więcej, 

 
1 Fortyfikacje te stanowią unikatowy przykład sztuki wojennej, o czym świadczy fakt poświęcenia im sesji 
naukowej 22‒23 października 2010 roku, zorganizowanej przez Muzeum Brama Frydlandzka i Archangiel-
skie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze; więcej na stronie: http://fvmuseum.ru [data dostępu: 20.02.2014]. 
2 Sygnalizowana tu kwestia nie ma charakteru zarzutu, a jedynie konstatacji. Pod tym względem unikatową 
pozycją, ukazującą życie w Kaliningradzie w czasie wojny, jest Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza 
z lat 1945‒1947 Hansa von Lehndorffa (przekł. Z. Owczarek, Warszawa 2013). 
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ponad stwierdzenie faktu ich istnienia. Również życie innej enklawy ocalałych zostało 

ukazane w sposób więcej niż powierzchowny; autor każe domyślać się czytelnikom wza-

jemnej relacji obu osad ze wzmianek na temat ich niechęci; czym jednak owo uczucie jest 

dyktowane ‒ nie sposób powiedzieć (trudno bowiem uwierzyć, eż psychologicznie praw-

dopodobnym motywem stała się walka o władzę samozwańczego dowódcy Fortu Pią-

tego). Odbiorcy dane jest poznanie też losów innej kolonii, żyjącej w podziemnych kory-

tarzach od dekad. Intencjonalnie ma ona pełnić funkcję przestrogi przed zatratą człowie-

czeństwa przez ocalałych z atomowej pożogi. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że 

autor nie do końca przemyślał ten wątek i raczej powinien z niego zrezygnować. I wresz-

cie ostatnia społeczność ‒ neofaszyści, przybyli z Chile po tytułowe dziedzictwo. Wiemy 

o nich najmniej i można odnieść nieodparte wrażenie, że służą Cormudianowi za czarne 

charaktery, pojawiają się bowiem jedynie w funkcji niszczycielskiego żywiołu.  

Wiarygodny, a zarazem atrakcyjny czytelniczo, obraz wspólnot to najmniej dopra-

cowana strona powieści. Wydaje się, że przyczyn tej literackiej porażki w ukazywaniu re-

organizacji życia społecznego należy upatrywać nie tyle w artystycznej niemocy pisarza, 

co w innym, niż w dotychczasowych utworach, rozłożeniu akcentów fabularnych. Być 

może kluczem interpretacyjnym, pozwalającym zrozumieć taką decyzję autora, jest ‒ nie-

stety pominięty w polskiej redakcji powieści (przynajmniej w egzemplarzu recenzenckim, 

sprzed ostatecznej korekty) ‒ niegramatycznie zapisany podtytuł: Tod Mit Uns. Słowa te 

nie tylko stanowią (umotywowana fabularnie) aluzję do nazistowskiej maksymy Gott mit 

uns,lecz i obnażają w szczególny sposób dramat świata skazanego na powolna zagładę; 

ów „świat bez Boga”, czy też raczej świat, w którym Boga zastąpiła śmierć, nie może bo-

wiem przetrwać w sytuacji, gdy dawne błędy (które zresztą doprowadziły do jego po-

wstania) są bezrefleksyjnie powielane ‒ świadomy był tego zarówno Nevil Shute i twórcy 

pierwszej filmowej adaptacji Ostatniego brzegu (powieść: 1957, wydanie pol. 1968; film: 

USA 1959, reż. Stanley Kramer), jak i obrazu Nazajutrz (USA 1983, reż. Nicholas Meyer). 

Tymczasem Cormudian rezygnuje (na ile świadomie, to kwestia osobna) z poten-

cjału dramatycznego, tkwiącego w takim rozłożeniu akcentów fabularnych, aby uwypu-

klić tragedię jednostki i społeczności w obliczu nieuchronnej zagłady3. W zamian sięga do 

 
3 Można by zresztą dla decyzji Cormudiana odnaleźć punkt odniesienia w tym, w jaki sposób z literackim 
pierwowzorem postąpili twórcy drugiej ekranizacji przywołanej tu powieści Shutego (Australia, USA 2000, 
reż. Russel Mulcahy). Być może jest to jednak trend, który należy rozpatrywać w szerszej perspektywie jako 
wyraz niezdolności twórców współczesnej kultury popularnej do podejmowania istotnych cywilizacyjnie 
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poetyki bojewika,prezentując może i spektakularną wizję zmagań kolonistów z najeźdź-

cami, lecz czyni to, spłycając dramat egzystencjalny. Co więcej, korzysta w tym celu z pa-

triotycznego entourage’u: czymże bowiem innym wytłumaczyć zarówno konflikt o flagę 

wywieszoną na jednym z bunkrów, jak i pełne umiłowania Ojczyzny przemowy protago-

nistów, walczących za słuszną sprawę?4. W tej samej perspektywie należy rozważać od-

wołania bohaterów do obrony twierdzy brzeskiej (22‒30 czerwca 1941 roku) jako 

punktu odniesienia dla ich własnej sytuacji militarnej5. 

Obrana przez autora perspektywa wpływa na ukazywanie zmagań jako ‒ przywo-

łajmy tytuł jednej z powieści Davida Webera ‒ „krótkiej, zwycięskiej wojenki” (1994; wy-

danie pol. 2001): bojewik w tym wypadku od space opery (zwłaszcza ‒ pozwólmy sobie 

na drobną uszczypliwość ‒ w wydaniu Weberowskim) odróżnia jedynie sceneria zdarzeń: 

innymi słowy, zamiast kosmicznych przestrzeni mamy postapokaliptyczną Ziemię. 

Miejmy jednak nadzieję, że nie jest to ogólny trend, wyznaczający kierunek, w którym 

zmierzają twórcy projektu. 

 

 
kwestii bez ich degradacji intelektualnej. Supozycji tej przeczyłyby oczywiście przemiany współczesnej li-
teratury kryminalnej (zwłaszcza wywodzącej się ze skandynawskiej szkoły), niemniej naszkicowana tu ten-
dencja niepokoi. 
4 O tym, że decyzja autora nie była ‒ z perspektywy czytelnika nie profesjonalisty, artystycznie chybiona, 
świadczą głosy krytyki internetowej, jakie można znaleźć na rosyjskojęzycznych forach; zob.: http://rutrac-
ker.org/forum/viewtopic.php?t=4430412 [dostęp: 20 lutego 1014] oraz http://www.labirint.ru/reviews/ 
goods/348440/ [dostęp: 20 lutego 2014]. 
5 Legenda twierdzy brzeskiej podtrzymywana była głównie w celach propagandowych, o czym świadczy 
sposób ujęcia tego epizodu wojny niemiecko-radzieckiej w filmie Bitwa o Moskwę (ZSRR-Wietman-Czecho-
słowacja-NRD 1985, reż. Jurij Ozierow); zob.: P. Carrel, Operacja „Barbarossa”, przekł. K. Szarski, Warszawa 
2000, s. 124; Ch. Ganzer, Czy »legendarna twierdza« jest legendą? Obrona twierdzy brzeskiej w 1941 r. w 
świetle niemieckich i austriackich dokumentów archiwalnych, przekł. I. Kowalczuk, [w]: Wspólne czy 
osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej, red. W. Śleszyński, Białystok 2011, s. 37-47.Sami 
informujący również wpadli w retorykę zaproponowaną czytelnikowi przez Cormudiana, określając w pro-
spektach reklamowych Kaliningrad mianem „przedsionka Berlina” (zob. np.: http://ksiazki.polter.pl/Dzie-
dzictwo-przodkow-n39689). Miano to przysługuje w większym stopniu raczej wzgórzom Seelow, na któ-
rych w dniach 16-19 kwietnia 1945 roku rozegrała się krwawa bitwa, będąca częścią operacji berlińskiej; 
zob.: A. Beevor, Berlin 1945. Upadek, przekł. J. Kozłowski, Kraków 2008, s. 220-237. 


