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„Dla mnie pisanie to hobby” – wywiad z Andriejem Diakowem 

 

Andriej Giennadijewicz Diakow urodził się w 1978 roku w Sankt Petersburgu (dawniej 

Leningrad), gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia ekonomista, w roku 2000 ukończył w 

rodzinnym mieście z wyróżnieniem Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Optyki. Z zawodu jest 

audytorem specyfikacji systemów zarządzania jakością. Jest żonaty, ma syna. 

Fantastyką zainteresował się dość wcześnie, toteż Metro 2033 Dmitrija Glukhovsky’ego czytał 

jako ukształtowany miłośnik prozy fantastycznonaukowej. W kwietniu 2005 roku, napisał i 

umieścił w sieci swoje pierwsze opowiadanie osadzone w Uniwersum Metro 2033. Później, kiedy 

projekt zyskał własną stronę internetową (www.metro2033.ru), brał aktywny udział w życiu 

portalu i napisał dla niego jeszcze kilka opowiadań, które zdobyły uznanie czytelników. 

Inicjująca trylogię powieść Do światła została doceniona przez miłośników „Uniwersum 

Metro” 2033, dzięki czemu nie tylko trafiła na listę najlepszych tekstów portalu i została włączona 

do oficjalnej serii i ukazała się na rynku w maju 2010 roku; 14 maja 2011 roku w Moskwie w 

Rosyjskiej Bibliotece Państwowej debiutancką powieść Diakowa uhonorowano nagrodą 

„Najlepsza książka Uniwersum Metro 2033 za rok 2010”.  

(biogram: za informacjami oficjalnej strony wydawnictwa Insignis). 

Rozmowę z Autorem przeprowadził Adam Mazurkiewicz, znawca i recenzent twórczości Diakowa. 

 

Adam Mazurkiewicz: Jak wyglądała Pańska droga do literatury? Kto wywarł na Pana, jako 

czytelnika, największy wpływ? 

Andriej Diakow: W czasach mojej młodości był jeden program telewizyjny dla młodzieży, który 

w każdym odcinku pokazywał trzyminutowy fragment Gwiezdnych Wojen. Wtedy zachorowałem 

na fantastykę we wszystkich jej przejawach poważnie, i boję się, że nieuleczalnie. Terminator, 

Obcy, Predator, Robocop – młodzież z mojego pokolenia wyrosła na tych filmach i choć teraz, w 

epoce cyfrowej, wyglądają nieco naiwnie pod względem efektów specjalnych, jednak dla nas, 

nastolatków, to było prawdziwe objawienie.  

Wcześniej w Rosji popyt na książki znacznie przekroczył podaż i na dobre wydania trzeba było 

polować. Szeroko praktykowano oddawanie makulatury, w zamian za którą można było zapisać się 

na rzadką serię książek. Miałem taką serię subskrypcji „Biblioteka fantastyki”, które stanowiły 

znaczną część klasyki gatunku (jak Jules Verne, H.G. Wells, Stanisław Lem, Karel Čapek, Isaac 

Asimov). Zacząłem zatem swoją podróż po wymyślonym świecie w doborowym towarzystwie, 

więc zakończyć się, wziąwszy pod uwagę taki początek, już nie mogła. 

Znajomość z postapokalipsą zaczęła się, jak u wielu moich rówieśników, od Water World i trylogii 

Mad Max. Równoległe szukałem innych książek o podobnej tematyce i z entuzjazmem je 
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czytałem. Zatopiony świat Jamesa Ballarda, King Blood Simona Clarka, Jestem legendą Richarda 

Mathesona, Inwazja jaszczurów Karela Čapka. Mnóstwo świetnych utworów. Wszystkich teraz 

nawet nie pamiętam. 

 

A.M.: Do jakiego stopnia fascynacja ta miała wpływ na Pana jako pisarza? I kim czuje się 

Pan bardziej: czytelnikiem czy pisarzem? A może obie te role korespondują ze sobą, 

wzajemnie się dopełniając? 

 

A.D.: Swego czasu byłem bardzo zainteresowany powieścią Anthony’ego Piersa Chthon, której 

akcja odgrywa się w ogromnym systemie jaskiń – podziemnym więzieniu dla kryminalistów. Coś 

podobnego pod względem atmosfery i settingu znalazłem w Grażdaninie Prieispodniej Nikołaja 

Czadowicza i Jurija Brajdera. Jestem naprawdę uzależniony od książki Władimira Gonika 

Prieipodniaja o istniejących w rzeczywistości tajnej podziemnej Moskwie i bunkrze Stalina. A gdy 

znalazłem w internecie pierwszą wersję Metra 2033 Dmitrija Glukhowsky’ego, postatomową i 

podziemną w jednym, zdałem sobie sprawę, że po prostu nie mogę trzymać się z daleka. Z 

niesłabnącym zainteresowaniem śledziłem tworzenie drugiej wersji powieści i aktywnie 

uczestniczyłem w omówieniu każdego nowego rozdziału. Właśnie wtedy, w kwietniu 2005 roku, 

napisałem i opublikowałem w sieci swój pierwszy fanfik: Wsieliennoj mietro.  

Co do drugiego pytania, to niewątpliwie myślę o sobie jak o części czytelniczej braci i nie uważam 

siebie za pisarza, wolę zwrot: Autor książki.  

 

A.M.: Z dostępnych w Polsce informacji prasowych wynika, że nie jest Pan pisarzem 

profesjonalnym, utrzymującym się ze sztuki słowa. W jaki sposób godzi Pan obowiązki 

zawodowe z tym szlachetnym hobby? A może nosi się Pan z zamiarem przejścia na „pisarskie 

zawodowstwo”? Czy też raczej bliższa jest Panu sztuka słowa pojmowana jako sposób na 

oderwanie się od rzeczywistości i – w związku z tym – rozgranicza Pan czas przeznaczony na 

pracę i odpoczynek, który spędzany zostaje na wymyślaniu fabularnych perypetii, będących 

udziałem Tarana i Gleba? 

 

A.D.: To prawda, dla mnie pisanie to hobby, sposób na ucieczkę od pracy i codziennych zajęć. 

Nawiasem mówiąc, obecnie w Rosji praktycznie nie da się zarabiać na życie pisaniem. To udaje się 

tylko nielicznym. Przyczyną tego są niejasne przepisy i, w konsekwencji, szerzenie internetowego 

piractwa, negatywnie wpływającego na sprzedaż książek. Dlatego moja fascynacja pisaniem 

pozostanie tylko fascynacją. I ja tego nie żałuję. 
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A piszę przeważnie po nocach, dlatego że rano i w ciągu dnia zajmuję się główną pracą, wieczory 

zaś (o ile nie jestem w następnej podróży) przeznaczone są wyłącznie dla rodziny – żony i syna, 

który, nawiasem mówiąc, ma na imię Gleb. 

 

A.M.: Czy lubi Pan podróże metrem? To w ich trakcie powstał pomysł na utwór osadzony w 

ramach świata Metra 2033? 

 

A.D.: Tak, lubię korzystać z metra. W młodości często patrzyłem w okno kolejki, starając się 

wypatrzyć w mroku tajemnicze, prowadzące nie wiadomo dokąd techniczne korytarze. Częściowo 

takie przejazdy były powodem zainteresowania Uniwersum Metro 2033. Należy również 

powiedzieć, że moja praca jest związana z ciągłymi wędrówkami po całej Rosji. I po jedenastu 

latach takich podróży nazbierała się masa doświadczeń, które stały się źródłem inspiracji do 

stworzenia serii książek, zwłaszcza ostatniej części trylogii pt. Za horyzont. Miałem okazję 

odwiedzić wszystkie miasta opisane w tej książce, i bez wątpienia osobiste wrażenia były bardzo 

pomocne w pracy nad książką. 

 

A.M.: Ze skąpych informacji, zamieszczonych na polskich portalach internetowych i w prasie 

adresowanej do miłośników fantastyki można dowiedzieć się o meandrach Pańskiego debiutu 

powieściowego (krótka notka była dołączona również do książki Do światła). Przypomnijmy, 

iż ta powieść (Do światła 2010, wydanie pol. 2012) powstała pierwotnie jako fan-fiction, 

osadzona w Uniwersum Metro 2033, którego nazwa została zaczerpnięta z tytułu 

bestsellerowej powieści Dmitrija Glukhovsky’ego. W jakim stopniu taki początek kariery 

pisarskiej – zresztą bardzo obiecujący, biorąc pod uwagę fakt, iż utwór ten uhonorowany 

został nagrodą „Najlepsza książka Uniwersum Metro 2033 za rok 2010” – staje się 

znamienny dla naszych czasów? Innymi słowy: czy internet i oferowane przez sieć możliwości 

dotarcia do szerokich rzesz odbiorców wpływają w istotny jakościowo sposób na szanse 

zaistnienia w czytelniczej świadomości początkujących autorów? Czy też może łatwość 

dostępu – paradoksalnie – ogranicza ich, zmuszając do zabiegania o uznanie potencjalnych 

czytelników? 

 

A.D.: Dla mnie komunikacja z czytelnikami podczas tworzenia była bardzo pomocna i 

motywująca. Każdy nowy rozdział szybko umieszczałem na portalu Uniwersum Metro 2033 i z 

ciekawością obserwowałem oceny czytelników. Gdy uczyłem się pisarskiego rzemiosła, każda 

krytyka z zewnątrz była bardzo pożyteczna. Natomiast internet i kontakt na żywo pozwalają w 
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przybliżeniu przewidzieć reakcje czytelników na książkę jeszcze na etapie jej powstawania i, w 

miarę możliwości, poprawić ujawnione niedociągnięcia.  

 

A.M.: Pomysłodawca projektu Metro 2033 odniósł się życzliwie do Pańskiego rozwinięcia 

pierwotnego pomysłu. Czy pozostawił jednak swobodę twórczą? Czy przeciwnie, może 

uzgadniali Panowie między sobą szczegóły wizji świata, zawartego w trylogii? Czy 

kontaktował się Pan również z innymi pisarzami, biorącymi udział w tym projekcie, m.in. 

znanym w Polsce z powieści Piter Szymonem Wroczkiem? Do jakiego stopnia wizja 

postapokaliptycznej rzeczywistości z kart trylogii koresponduje z ich realizacjami? Pytam o 

to, gdyż w powieści Za horyzont odwołuje się Pan do wydarzeń opisanych przez innych 

współtwórców Uniwersum Metro 2033 (miejmy nadzieję, że rychło dane będzie poznać je 

również polskiemu odbiorcy). 

 

A.D.: Dla tych, którzy chcą wziąć udział w projekcie Uniwersum Metro 2033, istnieje szereg 

przepisów, które mają być przestrzegane. Na przykład „prawo pierwszego”. Każdy kolejny autor 

musi trzymać się opisu lokacji lub stacji metra już przed nim odsłoniętej/odkrytej. Jeszcze lepiej, 

żeby wydarzenia w książce działy się w miejscach, o których inni autorzy dotychczas nie pisali.  

To swego rodzaju blokada informacyjna, by zostawić innym autorom swobodę dla twórczości i 

fantazji. Istnieje jeszcze tak zwana „chmura wojny” (termin z gry) – autor powinien opisywać 

tylko te miejsca, w których znajduje się bohater, a nie mówić o tym, co się stało w innych miastach 

czy na innych stacjach. Nie wolno także wspominać w swoich książkach postaci stworzonych 

przez innych autorów, bez porozumienia z nimi. Natomiast najważniejszą regułą jest, aby nie 

dawać w książce odpowiedzi na pytanie, kto pierwszy zaczął wojnę. 

Reszcie autorów projektu dano pełną swobodę działania, nawet w wyborze gatunku książki; w serii 

jest ponad czterdzieści książek, znajdą się i wojenne, i thrillery, i romanse, i horrory, i kryminały. 

Jeśli chodzi o interakcje między samymi pisarzami, to z pewnością istnieją, ponieważ jeden z 

głównych celów projektu polega na tym, żeby za pomocą interakcji wiele książek opisało cały 

postapokaliptyczny świat. Na przykład wraz z Szymonem Wroczkiem dość ściśle 

współpracowaliśmy podczas pisania Do świtu i moje zadanie polegało na tym, żeby nie zmienić, 

lecz dopełnić setting ponuklearnego metra w Petersburgu, opisanego w powieści Piter.  

Nawiasem mówiąc, w mojej drugiej książce (W mrok) jest scena, w której główny bohater ratuje 

jedną z postaci z powieści Piter. Myślę, że uważni czytelnicy domyślą się, o kim mowa. Pomysł 

„eksportu” postaci wyszedł od Szymona Wroczka, a ja go entuzjastycznie poparłem i po 

zakończeniu wysłałem dany fragment Szymonowi do uzgodnienia.  
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A.M.: Do polskiego wydania powieści Do światła dołączony został pseudoapokryf, stanowiący 

fabularnie rozdział Metra 2033 Glukhovsky’ego. Czym podyktowana była, Pana zdaniem, 

taka decyzja? 

A.D.: To jest pytanie do wydawcy, a nie do mnie, ale jak rozumiem, chodzi o historię Ewangelii 

według Artrema. Ta historia została napisana przez Dmitrija Glukhovsky’ego nie tak dawno temu, 

jako posłowie do powieści Metro 2033 i, moim zdaniem, jest obowiązkową lekturą dla wszystkich 

tych, których zainteresowała oryginalna książka. Widocznie opowiadania zostały dodane do mojej 

książki. W rzeczywistości ci, którzy wybrali moją książkę, czytali też oryginalne Metro 2033. 

 

A.M.: Czytając Do światła, trudno oprzeć się wrażeniu, że powieść ta „domagała się” 

kontynuacji. Czy już na początkowym etapie planował Pan jej rozwinięcie? W jaki sposób 

Pańską wizję artystycznego i fabularnego kształtu utworu zmodyfikowało entuzjastyczne 

przyjęcie przez odbiorców? Czy „wymusili” oni rozwinięcie pierwotnego pomysłu na 

pojedynczą powieść do rozmiarów cyklu, czy też może sam utwór wydawał się Panu 

„niedokończony” artystycznie i stąd decyzja o ukazaniu dalszych losów Tarana i Gleba 

(dowodem entuzjastycznego przyjęcia utworu są opinie zamieszczone na portalu „LiveLib”, 

http://www.livelib.ru/book/1000448313)? 

 

A.D.: Początkowo nie planowałem pisać sequela, ale Dmitry Glukhovsky i czytelnicy ciepło 

przyjęli pierwszą książkę, upewniali się, że nie zatrzymam się za wcześnie. Potem przyszedł 

pomysł stworzenia pełnej trylogii. Ale nie od razu zamierzyłem się na realizację marzenia Gleba – 

podróż przez cały kraj do Władywostoku – bałem się, dlatego druga część stała się swego rodzaju 

przygotowaniem do dalekiej podróży, opisanej w Za horyzont. W mrok jest powieścią, której 

postaci zostały stworzone wyłącznie na potrzeby trzeciej książki. 

 

A.M.: Przyzwyczailiśmy się myśleć o przygodach Gleba jako trylogii. Jednakże ostatni jej 

tom pozostawia otwarte zakończenie. Czyżbyśmy mogli oczekiwać kontynuacji przygód 

protagonistów? A może ktoś inny opisze postapokaliptyczną rzeczywistość Władywostoku? 

 

A.D.: Zawiązanie fabularne trzeciej części było takie, żeby zakończyć misję bohaterów pełnym 

sukcesem – czyli wnieść do Uniwersum Metro 2033 nieodwracalne zmiany, których zabraniają 

zasady uczestnictwa w projekcie (odpowiedzieć bardziej jasno nie mogę, inaczej nie obeszłoby się 

bez spoilerów). 

http://www.livelib.ru/book/1000448313
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Jednocześnie nie chciałem kończyć historii tragiczną nutą, charakterystyczną dla 

postapokaliptyczej literatury rozpaczą – strasznie nie chciałem. Dlatego postanowiłem dać 

czytelnikom możliwość zdecydowania, jakiego losu jest godny bohater książki. 

Nie planuję już uczestniczyć w tym projekcie. I, oczywiście, nie tracę nadziei, że jest autor z 

Władywostoku, który napisze w tej serii powieść o swoim mieście. Władywostok to naprawdę 

niesamowite miasto o bogatej i ciekawej historii, godne co najmniej jednej książki, a jeszcze lepiej 

całej trylogii. 

 

A.M.: Tym, co zwraca szczególną uwagę podczas lektury cyklu, jest sugestywna wizja 

postapokaliptycznej rzeczywistości, inspirowanej popkulturowym imaginarium communis. 

Trudno jednak zarazem – i to świadczy o celności obranych rozwiązań artystycznych – 

traktować te powieści jako kalkę wizji świata po zagładzie à la Hollywood. W czym tkwi 

sekret wyważenia między atrakcyjnością wykorzystywanych schematów fabularnych a 

potraktowaniem ich w sposób pretekstowy tak, aby stały się punktem wyjścia do czytelniczej 

refleksji nad zjawiskami wykraczającymi poza świat przedstawiony w rzeczywistość 

pozatekstową? 

 

A.D.: Projekt Uniwersum Metro 2033 jest wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że czytają ją 

miłośnicy fantastyki w każdym wieku, nie tylko młodzi ludzie. Pomimo postapokaliptycznego tła i 

świata pełnego niebezpieczeństw jest to przede wszystkim książka o ludziach: ich marzeniach i 

nadziejach, wadach, ambicjach, lękach i pasjach. O ludziach, działaniach i emocjach, 

podyktowanych realiami nowego świata i koniecznością przetrwania z dnia na dzień, godziny za 

godziną.  

Otrzymałem wiele komentarzy, w których czytelnicy przyznawali się, że przyszli do Uniwersum 

Metra 2033, poszukując rozrywki, ale odkryli znacznie więcej: możliwość refleksji na poważne 

tematy. 

Twórcy Uniwersum Metro 2033 nie mieli recepty na skuteczną książkę z jasną, pewną równowagą 

składników filozofii i rozrywki. Autorzy serii mieli możliwość pokazać swój punkt widzenia, 

podzielić się własną filozofią życia i dlatego książki z projektu okazały się różne, nieszablonowe. 

Być może dlatego projekt jest tak popularny – że każdy znajdzie tu książki dobrane do nastroju i 

gustu. 

 

A.M.: Do niezaprzeczalnych walorów powieści należy galeria postaci bohaterów. Ich sposób 

bycia, język, którym się posługują, miotające nimi emocje – sprawiają, że łatwo się z nimi 

utożsamić. Wiarygodni psychologicznie są jednak nie tylko protagoniści, lecz również 
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postacie drugoplanowe i epizodyczne. Czy w ich kreacji inspirował się Pan znanymi sobie 

ludźmi? A jeśli tak, to czy rozpoznawali oni siebie na kartach powieści? 

 

A.D.: Wszystkie postacie w trylogii wymyśliłem od podstaw. I to było, zaiste, najbardziej 

skomplikowane w pracy nad książkami – tchnąć w bohaterów życie, samemu w nich uwierzyć. 

Byłem krytykowany za niewystarczające ujawnienie charakterów postaci drugoplanowych w 

pierwszym tomie i starałem się to naprawić w dwóch kolejnych. Starałem się, żeby każda postać 

przed końcem trylogii „przeszła osobistą drogę”.  

 

A.M.: Do jakiego stopnia wybory bohaterów trylogii są Pana wyborami? Czy utożsamia się 

Pan ze swoimi bohaterami? 

 

A.D.: Nie przypominam żadnej postaci w trylogii, choć z pewnością warto być kategorycznym i 

stanowczym jak Taran – dzielić świat na czarne i białe, dobre i złe, bez odcieni i półtonów. 

Czyny postaci, czasem wzniosłe i godne szacunku, a czasem impulsywne i porywcze, starałem się 

motywować charakterami bohaterów, ich systemem wartości, namiętnościami, relacjami, wiekiem, 

okolicznościami. A stawianie siebie w sytuacji bohatera i rozmyślanie, co by się samemu wtedy 

zrobiło, uważam za złą technikę. Przecież postać w książce „ożywa” tylko wtedy, gdy prowadzi się 

odpowiednio stworzony dla niej model i w postępowaniu kieruje się ona swoim życiowym 

doświadczeniem, a nie doświadczeniem autora książki.  

 

A.M.: Wykreowany przez Pana świat jest okrutny, a jednak zarazem – paradoksalnie – 

dający nadzieję, że człowiek będzie potrafił ocalić swoje człowieczeństwo nawet w tak 

niesprzyjających warunkach. Czy istotnie bliskie jest Panu to przesłanie? A może raczej to 

właśnie wtedy objawia się wielkość człowieka? 

 

A.D.: Wszyscy ludzi są różni. I w sytuacjach, gdy ze względu na przetrwanie przyjdzie 

zlekceważyć normy etyczno-moralne, każdy zachowa się zgodnie z własnymi wyobrażeniami 

człowieczeństwa i sumienia. Ale jestem pewien, że zawsze znajdą się tacy, którzy ocalą je w 

każdych warunkach. 

 

A.M.: Dla fantastyki rosyjskojęzycznej charakterystyczne pozostaje pogłębienie wymiaru 

egzystencjalnego literatury. W najcelniejszych realizacjach (np. w Pikniku na skraju drogi 

Arkadija i Borysa Strugackich, 1972; wyd. pol.: 1974) sensacyjna fabuła jest pretekstem do 

rozważań metafizycznych nad istotą człowieczeństwa. Nie inaczej rekwizytornię 
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fantastyczno-apokaliptyczną traktuje m.in. Tatjana Tołstoj w Kysiu (2000, wyd. pol.: 2004). 

Tożsamą z przywołanym tu utworem Strugackich i Tołstoj problematykę można dostrzec w 

Do światła, np. w wątku społeczeństwa kanibali. Jest to zresztą tendencja, którą można 

zaobserwować w odniesieniu do literatury dotychczas uznawanej za rozrywkową. Czy Pana 

zdaniem przemiany te wpisują się w zjawisko określane przez Clifforda Geetza mianem 

„gatunków zmieszanych”, tj. takich, w których badawczy namysł nad kondycją człowieka, 

cywilizacją i kulturą może być wyrażany za pośrednictwem środków właściwych „literaturze 

gatunków”? 

 

A.D.: Oczywiście, dość często podczas czytania książek Uniwersum Metro 2033 powstaje uczucie, 

że ta czy inna scena to projekcja niektórych wydarzeń codziennych i problemów współczesnego 

społeczeństwa. Nie należy zapominać, że Uniwersum Metro 2033 to przede wszystkim twórczy 

warsztat: więcej niż połowa uczestników projektu składa się z „nieustraszonych” nowicjuszy z 

„nieprzemyślanym” poglądem na literaturę. Warsztat, na którym niekiedy organizuje się nader 

ryzykowne eksperymenty, poruszają istotne, kłopotliwe pytania. I zupełnie możliwe, że ten projekt 

nie byłby tak ciekawy, gdyby Dmitry Glukhovsky nie dał autorom możliwości odstąpienia od 

klasycznych kanonów gatunku i podniesienia w książkach tematów niepokojących współczesnych 

ludzi.  

Obiema rękami podpisuję się pod mieszaniem gatunków i wszelkimi eksperymentami, które 

zwiększają wartość duchową książki. 

 

A.M.: Inną, szczególną cechą fantastyki zza wschodniej granicy, zdaje się łączenie refleksji 

antropologicznej z perspektywą religijną. Ślady tego mariażu dostrzeżemy również w Pana 

trylogii. Na ile jest tendencja zgodna z trendami obserwowanymi przez Pana wśród kolegów 

po piórze, do jakiego zaś stopnia wynika z Pana osobistych przekonań dotyczących istoty 

prozy fantastycznej? 

 

A.D.: Ja bym mimo wszystko nie zaczynał tutaj śledzić jakiś tendencji. Sam aspekt religijny jest 

bardzo istotny w kraju takim jak Rosja, gdzie wyznaje się wiele religii. Całkiem logiczne, że 

namysł rosyjskich pisarzy fantastyki na temat wiary i boskiej natury w jakiś sposób przejawia się w 

ich pracy, ale obowiązkowym atrybutem heroic fantasy, jak zresztą i każdej innej literatury, 

pozostaje wiara człowieka we własne siły. 
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A.M.: Podczas lektury polskiego przekładu (autorstwa Pawła Podmiotki) zwraca uwagę 

maestria, z jaką tłumacz oddał atmosferę oryginału. Jak układała się współpraca pomiędzy 

Panami? 

 

A.D.: Jestem oczywiście zadowolony ze współpracy i z dalszej pracy Pawła po wykonaniu 

przekładu. Pozostaje tylko podziękować mu za jego sumiennego podejście do warsztatu i życzyć 

dalszych sukcesów. 

 

A.M.: W Polsce jest Pan znany właściwie jedynie jako autor trylogii rozpoczętej powieścią Do 

światła. Jednakże w ramach projektu Uniwersum Metro 2033 ogłosił Pan wiele, przyjętych 

entuzjastycznie przez czytelników i krytykę, krótszych form prozatorskich. Kiedy będą mogli 

zapoznać się z nimi czytelnicy znad Wisły? Czy Wydawnictwo Insignis, dzięki któremu polscy 

czytelnicy mają możliwość zapoznania się z powieściami tworzącymi Uniwersum Metro 2033, 

sygnalizowało Panu taką możliwość? 

 

A.D.: W ramach Uniwersum Metro 2033, oprócz trzech książek, napisałem jeszcze trzy fanfiki. 

Jednak zostały one stworzone na długo przed napisaniem książek. Jak już wspomniałem wcześniej, 

zacząłem eksperymentować z twórczością w 2005 roku, a jakość tych historii jest daleka od 

doskonałości. Dwie z nich zostały później opublikowane w zbiorach prac przez uczestników 

portalu Uniwersum Metro w ramach danej serii. Kolejna została dostosowana i dołączona do 

książki Do światła. Jeśli czytelnicy pamiętają spotkanie głównych bohaterów z „władcą 

marionetek”, to ta historia wcześniej istniała w formie osobnego opowiadania, w nieco innej 

interpretacji.  

Polscy czytelnicy projektu mają szansę poznać dwa opowiadania (Sławo stalkera i Kodjeks 

stalkera), jeśli zostanie podjęta decyzja o przekładzie i publikacji w Polsce zbiorów opowiadań 

wydawanych w ramach tej serii w Rosji.  

 

A.M.: I na koniec standardowe pytanie o najbliższe plany pisarskie.  

 

A.D.: Zawsze interesowałem się fantastyką poruszającą problemy ksenoarcheologii. Obecnie 

opracowuję fabułę horroru science fiction. Coś w stylu filmu Prometeusz i entourage’u 

rewelacyjnej gry Dead Space. W tej książce postaram się dać własne wyjaśnienie pochodzenia 

hieroglifów na płaskowyżu Nazca.  

 

A.M.: W imieniu Czytelników „Creatio Fantastica” dziękujemy za rozmowę. 
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A.D.: Dziękuję za interesujące pytania! Przy tej okazji przekazać serdeczne pozdrowienia polskim 

czytelnikom projektu Uniwersum Metro i wszystkim miłośnikom fantastyki! 

Do następnego razu! 

Przekład z języka rosyjskiego: Kinga Stanaszek-Bryc 

Pytania na język angielski przełożyła Anika Radzka-Nowaczewska 


