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Kaliningrad oczami mieszkańca. Z Surenem Cormudianem  

rozmawia Adam Mazurkiewicz 

 

Adam Mazurkiewicz: Jest Pan w Polsce pisarzem zupełnie nieznanym. Czy możemy 

prosić o kilka informacji o sobie? 

Suren Cormudian:  Przede wszystkim chciałbym serdecznie powitać polskich czytelni-

ków i podziękować za wybór mojej książki. 

 Urodziłem się w 1978 roku w dalekim Władywostoku, a całe moje dzieciństwo 

minęło w garnizonach wojskowych, ponieważ mój ojciec był oficerem. Po Władywostoku 

mieszkałem na Kamczatce. To piękny region Pacyfiku i przez dziewięć lat z mojego okna 

widziałem podwodne łodzie atomowe.  W końcu ojciec został przeniesiony do służby po 

drugiej stronie kraju, w obwodzie kaliningradzkim, i w ten sposób znalazłem się tutaj. Po 

ukończeniu szkoły w 1996 roku zostałem wcielony do wojska, a gdy skończyłem 

służbę  obowiązkową, zdecydowałem się zostać w armii i nadal służyć na kontrakcie. Więc 

służyłem ponad trzynaście lat i ostatecznie zostałem zwolniony w związku z reformami 

wojskowymi. Podczas służby studiowałem zaocznie i otrzymałem dyplom z psychologii. 

Zaangażowałem się także w działalność pisarską, na co miałem ochotę od dziecka. Na po-

czątku po prostu pisałem opowiadania, które publikowałem w internecie. Jedno z nich 

zostało zauważone w 2008 roku i wydane w antologii opowiadań osadzonych w uniwer-

sum STALKER. 

W tym samym czasie zacząłem pracować nad dużą powieścią Wtorowo szansa nie 

budiet’: napisałem jeden rozdział i umieściłem go w sieci. Powieść szybko zyskała wielu 

fanów, którzy czekali na nowy rozdział jak na odcinek ulubionego serialu. W znacznej 

mierze dzięki Wtorowo szansa… od razu zostałem zauważony przez wydawców, a w 2010 

roku w różnych wydawnictwach zostały opublikowane niemal jednocześnie dwie z moich 

książek. To powieść Strannik w Uniwersum Metro 2033 i właśnie Wtorowo szansa nie bu-

diet’. Teraz piszę kolejną książkę. 
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A.M.: Nie jest Pan literacko związany tylko z projektem „Metro 2033”. W swoim 

kraju opublikował Pan również inne utwory. Czy jest coś, co je łączy? 

S.C.:  Dotychczas ukazało się osiem moich książek i również kilka opowiadań w antolo-

giach. Niektóre książki są ze sobą związane, a jeśli czytelnicy są zainteresowani, powiem 

o tym bardziej szczegółowo. 

Przede wszystkim napisałem dwie powieści z serii „Metro 2033”. Pierwsza, opu-

blikowana w 2010 roku, to wspomniany już Strannik, a druga to Dziedzictwo przodków, 

wydane w 2012 roku. Łączy je postać Rity Gzel. Główny bohater Strannika, Siergiej Mało-

malskij, to ten sam Siergiej, którego Rita wspomina w Dziedzictwie przodków. Także w 

Stranniku pojawia się Kazimir, mentor i nauczyciel Siergieja oraz ojciec Rity. Oprócz niego 

są tu moskiewscy nacjonaliści, a jeden z ich przywódców marzy, aby dostać się do Kali-

ningradu i odnaleźć mityczne dziedzictwo Trzeciej Rzeszy.  

Inne moje książki, niezależne od „Metra 2033”, to, po pierwsze,  Wtorowo szansa 

nie budiet’ i związana z nią Otrażiennije wo mgle. To ten sam typ powieści postapokalip-

tycznej, w której trwa zima, nie ma słońca, ponieważ chmury nie ustępują nigdy i nigdzie. 

Początkowo planowałem ją dla serii „Metro 2033” o podziemnym mieście Nowosybirsk, 

ale podczas pracy nad nią dowiedziałem się, że o tym mieście są już książki innych auto-

rów. Wtedy zdecydowałem się nie przeszkadzać i zacząłem przebudować swoją powieść 

pod kątem świata Wtorowo szansa nie budiet’ (który czasami nazywamy VSHNB). W re-

zultacie książka została opublikowana pod tytułem Wtorowo szansa nie budiet’ – Otrażien-

nije wo mgle.  

Chciałem jeszcze wspomnieć o Czaszy Pierwoboga. To moja próba wyjścia poza 

ramy postapokalipsy, w której dałem się poznać, i też próba napisania książki w stylu fan-

tasy, ukazania średniowiecznego świata rycerzy, księżniczek i królów. Nie ma elfów i ma-

gicznych pierścieni, ale są intrygi, szlachetność, podłość, obce kraje z różnymi stylami ży-

cia, mistyka, a nawet dinozaury, zwane smokami-nielotami. Pierwsza część została opu-

blikowana i wkrótce powinna pojawić się kontynuacja. Oznacza to, że ta książka jest roz-

pisana na serię, której części następują po sobie jak sezony serialu. 

A.M.: Jaka była Pana droga do projektu „Metro 2033”? 

S.C.: Och, to było bardzo nieoczekiwane, ponieważ początkowo nic nie wiedziałem o pro-

jekcie i nie próbowałem brać w nim udziału. Kiedy ukazały się dwie książki Glukhovskiego 

– Metro 2033 i Metro 2034 – i nie była to jeszcze seria, jak wspomniałem już wcześniej, 

pisałem wtedy w internecie Wtorowo szansa nie budiet’. Opublikowałem ją w częściach na 
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stronie dla początkujących autorów i, żeby więcej osób ją przeczytało, na różnych forach 

linkowałem rozdziały. Tak samo postąpiłem na starej stronie „Metro 2033”: na jej fo-

rum bardzo szybko moja książka zyskała czytelników i stała się najczęściej dyskutowa-

nym tematem. A potem ktoś umieścił hasła o mnie i powieści w Wikipedii, mimo że w tym 

czasie książka nie była jeszcze zakończona.  

Pod koniec 2009 roku otrzymałem list z propozycją, aby ją włączyć do nowej serii 

„Metro 2033”. Odmówiłem, bo nie miała ona nic wspólnego ze światem apokalipsy i z „Me-

trem 2033” wiązała ją tylko  postapokaliptyka. Nie chciałem zmienić książki i dostosować 

jej do czyichś przepisów. Jednak kiedy poproszono mnie, abym napisał nową książkę do 

serii „Metro 2033”, postanowiłem spróbować i po kilku miesiącach powstał Strannik: po-

wieść kochana przez wielu, nawet przed publikacją, a po umieszczeniu jej na portalu „Me-

tro 2033”. W 2010 roku weszła do pierwszej trójki cyklu, po książkach Diakowa i 

Wroczka. Jakiś czas później Dmitrij Glukhovski zaprosił mnie do Moskwy na wielką im-

prezę: spotkanie pisarzy i fanów serii „Metro 2033”. Zasugerował też, żebym napisał o 

Kaliningradzie, i ta rozmowa dało początek powieści Dziedzictwo przodków. Była ona dla 

mnie trudniejsza i pisałem ją dłużej niż Strannika. Ale mam nadzieję, że wyszło jej to na 

dobre.  

A.M.:  Właśnie, Dziedzictwo przodków to druga z powieści, której akcja została osa-

dzona w uniwersum wymyślonym przez Dmitrija Glukhovskiego. A o czym była 

pierwsza, czyli Strannik? Czy nawiązywała do najnowszej? 

S.C.:  Kiedy pisałem Strannika, nie miałem jeszcze w planach Dziedzictwa przodków. Ale 

wyszło na to że te obie powieści są połączone. 

W  Stranniku jest mowa o stalkerze – Siergieju Małomalskim. Nie jest zwykłym 

stalkerem, lecz człowiekiem, który przede wszystkim wyszukuje książki na powierzchni i 

znosi je do metra. Jest samotny i, by nie było mu zbyt smutno i straszno podczas wypraw, 

dużo żartuje – dlatego powieść Strannik jest zarazem zabawna i tragiczna. Pewnego razu 

Siergiej spotyka dziwnego człowieka, który na coś patrzy, ale niczego nie potrafi wyjaśnić: 

wydaje się niedorozwinięty i nie potrafi mówić lepiej niż roczne dziecko. W tym samym 

czasie w metrze dochodzi do serii dziwnych morderstw i staje się jasne, że poszukiwanie 

tego tajemniczego człowieka jest związane z zabójstwami. Siergiej decyduje się iść z tym 

dziwnym gościem do metra, tym bardziej że podczas kolejnej wyprawy na powierzchnię 

znajduje książkę Mein Kampf i postanawia sprzedać ją nazistom. W czasie podróży Siergiej 

i wędrowiec stają się prawdziwymi przyjaciółmi i zostają wciągnięci w plątaninę przygód 
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związanych z zagrożeniem wiszącym nad wszystkimi mieszkańcami podziemia. Okazuje 

się, że dziwny wędrowiec próbuje temu zagrożeniu zapobiec. To książka o przyjaźni i 

wspaniałomyślności, a także o ludzkich przywarach. 

W ten sposób związałem Strannika z Dziedzictwem przodków. W Stranniku jest 

wspomniane, że Siergiej tęskni za swoją dziewczyną, Ritą, która zginęła, jak sądzi Siergiej, 

w katastrofie. Wspomina często, że idzie pod dom i spogląda w czarne okna. I czasem wy-

daje mu się, że jest w nich światło. Jego stary mentor – Kazimir, który stracił nogę w po-

tyczce z mutantami na powierzchni, jest ojcem Rity. W Dziedzictwie przodków natomiast 

Rita żyje. Mieszka w Kaliningradzie i też często wspomina Siergieja.  

A.M.: Jak współpracowało się Panu z Dmitrijem Glukhovskim przy pisaniu powie-

ści? Czy pomysłodawca projektu ingerował w Pana pomysł osadzenia fabuły poza 

korytarzami metra? 

S.C.: To było dla mnie nowe i ciekawe doświadczenie, ale nie obeszło się bez sporów z 

Dmitrijem. Wtrącał się w prace nad Strannikiem i czasami bardzo mi to przeszkadzało, 

jednak zdałem sobie sprawę, że na jego miejscu ja sam bym tak postąpił. Kłóciliśmy się 

dużo, ale znaleźliśmy kompromis. Zrobił korekty w moim tekście, a potem ja zrobiłem 

korekty jego korekt. Nie zawsze było to łatwe, ale za to bardzo ciekawe i użyteczne. Nato-

miast w Dziedzictwo przodków już nie ingerował. Najwyraźniej sukces Strannika, jak i za-

angażowanie Dmitrija, pozwoliło mi wydać powieść w takim kształcie, jaki zaplanowałem 

początkowo. 

A.M.: Jakie miejsce w Pańskiej biografii zajmuje Kaliningrad? Czy ma Pan szcze-

gólny sentyment do tego miasta? 

S.C.: W obwodzie kaliningradzkim mieszkam od 1990 roku. To znaczna część mojego ży-

cia. Tak wyszło, że wychowałem się i mieszkałem w małych garnizonach wojskowych i 

nie lubię dużych miast. Kaliningrad jest optymalnej wielkości miastem, którego nie po-

strzegam jako wielkie i z tego powodu przyjemne ‒ mimo że nie mieszkam w nim, lecz w 

niewielkim mieście Baltijsko. I kocham Kaliningrad. Podoba mi się jego historia i stara 

architektura. Ogólnie od dzieciństwa fascynuje mnie architektura starej Europy. Z tego 

powodu z dużą radością sześć lat temu odwiedziłem piękny Kraków. Na pewno dlatego, 

że czasami przypominał mi Kaliningrad i również utrzymał romantyczną atmosferę prze-

szłości. 
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A.M.: Do jakiego stopnia żywa jest w Kaliningradzie pamięć o wojnie? Czy miasto 

ma swoje współczesne legendy (tzw. urban legends), związane z tym okresem? Py-

tam, ponieważ jedna z bohaterek wspomina o Bursztynowej Komnacie, która rów-

nież w Polsce rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów. 

S.C.: . Takimi rzeczami była porywana przede wszystkim młodzież, ale teraz młodzież jest 

inna. Interesuje się komputerami i grami, internetem i wszystkim, co z nim związane. Jed-

nak w latach dziewięćdziesiątych było wielu pasjonatów tych tajemnic i nawet w telewizji 

lokalnej były audycje im poświęcone. W tym wszystkim było dużo fikcji: była mowa o 

konspiracji, o całej sieci tajnych podziemnych miast i fabryk. O tunelach, które rozciągają 

się do Gdańska. Tych mitów było tak wiele, że trudno było zorientować się, co jest fikcją, 

a co prawdą. W latach dziewięćdziesiątych również temat Bursztynowej Komnaty był 

szczególnie popularny nie tylko w Kaliningradzie, ale także w Rosji. W prasie pojawiało 

się wiele artykułów o tym, czym była ta komnata. Raz nawet Borys Jelcyn powiedział, że 

wie, gdzie ona jest.  

Za to pamięć o wojnie jest wciąż żywa. Osobiście znam poszukiwaczy, którzy są 

zaangażowani w szukanie szczątków żołnierzy i wciąż je znajdują. Poza tym bardzo często 

można się jeszcze natknąć na niebezpieczne przedmioty. Sam kilka razy uczestniczyłem 

w rozminowywaniu starej amunicji. Niektóre budynki pozostają do dziś nieodbudowane, 

na przykład te dziwne wieże podobne do smutnych kaczek. Jedną z nich sfotografowałem 

i można ją zobaczyć na polskiej stronie „Metro 2033” na Facebooku. Pamięć jest wciąż 

żywa dzięki dużej grupie zajmującej się rekonstrukcją walk. W dniach rocznic odgrywają 

bitwę w forcie i innych budowlach, przebrani w mundury niemieckie i sowieckie. Są lu-

dzie, którzy mają mundury Wojska Polskiego. Ogólnie rzecz biorąc, pamięć żyje i Dzień 

Zwycięstwa – 9 maja – jest jednym z najbardziej znanych świąt. 

  

A.M.: A jakie miejsce zajmują w świadomości mieszkańców fortyfikacje, których nie 

brak w rejonie metropolii? Czy wiążą się z nimi jakieś szczególne opowieści, przy-

wołane w Dziedzictwie przodków? 

S.C.: Wiele z rzeczy, o których mowa w tej książce, jest prawdziwa. W piątym forcie jest 

obecnie muzeum. Na lotnisku Dewai zaś każdy chętny może skoczyć ze spadochronem. I 

ja też tam skakałem z samolotu. Jednak bardzo wiele miejsc znajduje się na terenie jedno-

stek wojskowych, a wojskowi w obwodzie kaliningradzkim nadal korzystają z wielu bu-

dynków po Trzeciej Rzeszy, w tym także z tych podziemnych. Oczywiście nie każdy może 
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się tam dostać. I nawet dzisiaj wojskowi na swoim terytorium znajdują jakieś ukryte po-

mieszczenia lub drzwi, o których wcześniej nikt nie wiedział.  

Te miejsca, które można zwiedzać, ludzie odwiedzają z przyjemnością. Przecież na-

wet gdy się patrzy na stare ceglane mury fortów i pozostałości budynków, czuć jakąś 

wielką zagadkę. Mówi się, że wcześniej w wielu fortach znajdowały się znaki ostrzegaw-

cze, że wejście do środka grozi niebezpieczeństwem. Było też wiele opowieści, że znikają 

tam ludzie. Ale teraz czasem tylko przejście jest zablokowane ścianą, a co jest za nią – wie 

niewiele osób. Na przykład w Kaliningradzie jest tak zwany Dom Kultury Żeglarzy. To 

centrum miasta i malownicze miejsce. Przez wiele lat w tym domu zajmowano się róż-

nymi działaniami, a teraz znajduje się tam dyskoteka dla młodzieży. Osiem lat temu 

Niemcy dali Kaliningradowi stare dokumenty i okazało się, że pod tym budynkiem jest 

kilka podziemnych pięter, na których mieścił się zakład produkujący panzerfausty. Pod-

czas odwrotu wojska niemieckie zalały piwnice, a nasze władze później zabetonowały 

wejście. Niestety, wiele budynków jest obecnie w bardzo złym stanie, chociaż niektóre są 

stopniowo remontowane. Na przykład została przywrócona świetność wioski rybackiej i 

Bramy Królewskiej. I wszyscy kaliningradzcy nowożeńcy w dniu ślubu jadą w te miejsca, 

żeby zrobić zdjęcia do albumu ślubnego.  

A.M.: W Dziedzictwie przodków silnie zaznaczone są akcenty patriotyczne. Czy nie 

obawia się Pan, że konwencja literatury popularnej może wpłynąć na trywializację 

tej istotnej społecznie problematyki? 

S.C.: Jestem patriotą. A czegóż boi się patriota? I czy powinienem się wstydzić swojego 

światopoglądu? Moi dziadkowie walczyli z nazistami. Być może obawiali się śmierci, ale 

nie bali się iść po zwycięstwo. I wygrali. Co więcej, jeden z moich dziadków był w niewoli 

niemieckiej, ale uciekł i wrócił do Armii Czerwonej, by dotrzeć do Berlina. I doszedł. Czy 

mam być gorszy od moich przodków? Tak byłem wychowany. Obecnie w Rosji są różni 

ludzie i różne siły, które sugerują, że patriotyzm jest głupi i „niecywilizowany”. Wiadomo, 

że pewne dobrze znane techniki zatruwają umysły ludzi, a potem ci ludzie niszczą 

wszystko wokół siebie, obalają konstytucyjny i publiczny porządek, a także kraj. Dlatego 

uważam, że w książkach i filmach jest potrzebny patriotyczny akcent. Myślę, że kochający 

wolność Polacy zrozumieją mnie w tej kwestii. 

Oczywiście, czasami zdarzają się zjawiska ekstremistyczne, które ktoś stara się 

przedstawić jako patriotyzm, a tym samym go zdyskredytować. Mój patriotyzm objawia 

się nie tylko w moim stosunku do Rosji, Rosjan i kultury, ale także w szacunku dla innych 
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narodów świata. To nie jest jakiś fanatyczne przywiązanie do polityki, ale wiara w siebie 

i ludzi. Wszak politycy rozgrywają swoje gry, a zwykli ludzie w każdym kraju mają bardzo 

podobne codzienne troski.  

Lecz, powtórzę, społeczeństwo nie może być zdrowe i poprawiać jakości życia 

wokół siebie, jeśli nie ma w nim zdrowego patriotyzmu, który nie tylko pozwala kochać 

swą Ojczyznę, ale także szanować sąsiadów. Przecież jeśli człowiek nie kocha ojczyzny, 

może ją stracić. 

I cieszę się, mogąc reprezentować Rosję właśnie jako patriota i człowiek, którego 

patriotyzm niesie szacunek i współczucie dla ludzi w innych krajach. Mam nadzieję, dro-

dzy przyjaciele, że mnie rozumiecie i podzielacie moje poglądy. 

A.M.: Czy ‒ na wzór innych pisarzy, współtworzących Uniwersum Metro 2033 ‒ 

współpracował Pan z autorami wcześniej wydanych opowieści, dopracowując 

szczegóły świata przedstawionego własnego utworu? Pytam o to, ponieważ przy-

wołuje Pan postacie funkcjonujące w innych opowieściach. 

S.C.: Znam wielu autorów i mogę powiedzieć, że to wspaniali ludzie. W wydaniu jednej z 

powieści miałem nawet okazję uczestniczyć na prośbę Dmitrija Glukhowskiego. To po-

wieść Igora Vardunasa Liedanoj Pljen. Wyszła przed Dziedzictwem przodków i była w 

pierwszej trójce najlepszych książek w 2011 roku. Rzecz w tym, że początek powieści 

Igora również dzieje się w obwodzie kaliningradzkim. W tym czasie pracowałem nad 

Dziedzictwem przodków, a że szczegóły naszych książek nie są ze sobą sprzeczne, pozwo-

lono mi wnieść do tekstu Igora moje poprawki. Tak zrobiłem. Później poprawiłem tekst i 

Dziedzictwa przodków, wspominając kolonię w Pioneer i głównego bohatera powieści Lie-

danoj Pljen ‒ dziewczynę o imieniu Lera. 

W Stranniku odnoszę się do niektórych postaci z oryginalnej powieści Dmitrija 

Glukhovskiego. Są tam zawarte również wskazówki, że ci ludzie przetrwali w Piterze, co 

subtelne odnosi się do nowej powieści Szymuna Wroczka Piter. 

A.M.: „Metro 2033” to ‒ mimo licznych publikacji, które ukazały się drukiem ‒ 

przede wszystkim projekt funkcjonujący w sieci internetowej. Do jakiego stopnia 

ta jego specyfika wpłynęła na Pańską twórczość? Czy opinie miłośników Uniwer-

sum były dla Pana wiążące? 

S.C.: Internet ma silny wpływ na twórczość. Przecież, jak już wcześniej wspomniałem, do 

pisarstwa trafiłem właśnie z internetu. Wielu autorów z „Metra 2033” przeszło tę samą 
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drogę. Wydaje mi się, że interaktywność projektu i jego wielki rozwój w internecie mają 

wpływ na jego sukces i odkrycie nowych autorów.  

Opinie czytelników są oczywiście ważne, gdyż główną wartością autora jest jego 

publiczność. Ich zdanie zawsze było i pozostanie dla mnie cenne. Inną kwestią jest to, że 

przy tym wszystkim pisarz musi być autorem i nie starać się zadowolić wszystkich naraz. 

To go zniszczy jako twórcę. Ale często opinie i recenzje pomagają. Szczególnie ważne, gdy 

czytelnik przedstawia swoje zdanie pięknie i interesująco. To daje do myślenia i pomaga 

w rozwoju twórczym pisarza.  

A.M.: Do jakiego stopnia internetowa krytyka może stanowić element szkoły pisa-

nia? Czy brak profesjonalizmu czytelników, wygłaszających własne sądy, niepo-

parte doprecyzowaną metodologią, nie stanowi przeszkody w dopracowywaniu 

własnego dzieła? A może siła tej krytyki tkwi w tym, że wyraża oczekiwania wobec 

literatury zwykłego czytelnika, a nie specjalisty-literaturoznawcy? 

S.C.: Krytyka w internecie ma swoją specyfikę. Na pewno wiele wypowiedzi jest nieprofe-

sjonalnych. Co więcej, w internecie można łatwo znaleźć obelgi pod swoim adresem z zu-

pełnie niezrozumiałych powodów. Taki jest internet. Czasem są w nim ludzie, którzy w 

realnym życiu niczego sobą nie reprezentują i starają się realizować właśnie w internecie, 

obrażając wszystkich dookoła. Na nich nie należy zwracać uwagi. Co do krytyki, czasami 

ludzie mówią o pewnych niedociągnięciach książki, ale nie potrafią tego uzasadnić.  Pisarz 

potrzebuje wsparcia, a czasem pojawiają się krytyczne uwagi, bo po prostu ludzie mają 

bardzo różne gusta. Znam ludzi, którzy nie lubią kawioru. Czy to czyni kawior złym? Inną 

rzeczą jest, kiedy ktoś świadomie pisze artykuł, w którym wskazuje niedostatki, błędy, ale 

i zalety powieści. Przy tym dokonuje dość głębokiej analizy tekstu i poddaje go krytyce. 

Takie głosy są dla mnie ciekawe i wracam do ich lektury. Wiele z tych krytycznych opinii 

czytałem przez kilka lat. Są rzeczywiście ważne i pomagają w dalszej pracy,. Także ze 

względu na oczekiwania czytelnika mogę powiedzieć, że są z pewnością istotne, ale nie 

zawsze uzasadnione. Dlatego, jak już powiedziałem, ostatecznie to pisarz pozostaje auto-

rem i wszystkich naraz nie może zadowolić. I, jak sądzę, nawet nie powinien.  

A.M.: Paweł Podmiotko, który przełożył Pana powieść na język polski, współpraco-

wał również z innymi autorami współtworzącymi projekt „Metro 2033”. Jak ukła-

dała się Panów współpraca? 

S.C.: Jestem pewien, że Paweł Podmiotko doskonale przetłumaczył tekst dla polskich czy-

telników. Nie wątpię w jego doświadczenie. Poza tym nasze języki tradycyjnie mają wiele 
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wspólnego i Pawłowi było o wiele łatwiej poradzić sobie z moim tekstem niż naszym nie-

mieckim kolegom.  

Byłem w ogóle mile zaskoczony stosunkiem do mnie jako do autora. Wysłano 

mi  okładkę, wiele bannerów, opinii oraz linków. I nadal są wysyłane. To jest bardzo miłe. 

Niestety, nie każde rosyjskie wydawnictwo może pochwalić się taką samą postawą wobec 

autora. Okładki niektórych moich książek widziałem po raz pierwszy, gdy czytelnicy je 

kupili i wysłali mi zdjęcie. Jestem więc bardzo wdzięczny polskim wydawcom i Pawłowi 

Podmiotce za pracę. 

Natomiast listy przychodzą do mnie w języku angielskim i muszę prosić o pomoc 

mojego przyjaciela, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale to nawet zabawne. Do-

daje prostej rozmowie pewien element przygody. 

A.M.: I na koniec standardowe pytanie o Pana dalsze plany pisarskie. Czy dane bę-

dzie nam powrócić do zniszczonego atomową pożogą Kaliningradu i jego mieszkań-

ców? A może planuje Pan ich wyprawę do Chile? Zakończenie pozostaje przecież 

otwarte, a dziedzictwa przodków neofaszystów nie zniszczono. 

S.C.: Planów jest, oczywiście, dużo. Ale ciężko je zrealizować w Rosji ze względu na pirac-

two elektroniczne. Wielu obcokrajowców uważa, że Rosja nie jest wolnym krajem. Zapew-

niam was, że jest bardzo wolna. Czasem wręcz nad wyraz wolna. Po opublikowaniu 

książki już kilka dni później w internecie rozprzestrzenia się jej piracka wersja. U nas to 

norma. Nie mam nic przeciwko, aby podzielić się swoją kreatywnością. To szlachetne, ale 

zabija drukowanie w kraju. Zmniejsza popyt i wydawnictwa odmawiają publikowania 

kontynuacji już wydanej, ciekawej książki. 

 Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że w Polsce książka żyje i odnosi sukcesy. 

Ale plany mam nadal. Po pierwsze, nie zaczynając od serii „Metro 2033”, chcę 

kontynuować mój cykl fantasy Czasza Pierwoboga. .. Poza tym bardzo wielu czytelników 

chce kontynuacji Wtorowo szansa nie budiet’ ‒ uważam, że to jedna z najbardziej udanych 

i największych moich prac, która jest nawet dodrukowywana. Jednak będzie ciężko napi-

sać jej ciąg dalszy, bo to duża książka i powiedziałem w niej wszystko, co chciałem powie-

dzieć. Tej powieści zawdzięczam fakt, że zostałem zauważony i zacząłem publikować. 

Więc, siłą rzeczy, mam plany pisania kontynuacji, a także bardzo dużego prequela.  

Właśnie współpracuję z przyjacielem, który mieszka w Los Angeles. Napisał cie-

kawą historię o zderzeniu równoległych światów, które nastąpi w Ameryce. Dokładniej – 

w Los Angeles. Nazwiska współautora nie wymienię, ponieważ możliwe, że będzie chciał 
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użyć pseudonimu, gdy książka trafi do mediów. Teraz przekształcamy jego szkic w pełno-

wymiarową powieść. Naszą wspólną książką zaczęli się też interesować amerykańscy 

producenci filmowi. O kilku innych projektach nie mogę natomiast rozmawiać. To sekret! 

Ale jedno powiem, mam też w planach coś z historii Ameryki, poświęcone życiu piratów 

w XVII wieku. W tym projekcie jest najprawdziwszy galeon z tego czasu, który niedługo 

będzie mógł wypłynąć w rejs po Morzu Karaibskim i odwiedzi liczne miejsca związane z 

historią piratów. Różne telewizje będą na nim kręcić materiały dokumentalne, między in-

nymi pod wodą, a ja prawdopodobnie będę pracował nad książką o tej podróży, prowa-

dząc tak zwany „dziennik rejsu pirackiego galeonu”.  

A teraz wracamy do „Metra 2033”. Tak, oczywiście zarówno Strannik, jak i Dzie-

dzictwo przodków zakończyły się w sposób, który pozwalał na dalszy rozwój tych historii. 

I w głowie roi mi się wiele pomysłów. Można połączyć te powieści i wysłać Siergieja ze 

Strannika na poszukiwania Rity z Dziedzictwa przodków. Lub wysłać wyprawę do Chile. 

Jest wiele możliwości dla nowych historii. Na razie jednak jeszcze się nie zdecydowałem. 

My, autorzy, którzy głośno zadeklarowaliśmy się w Uniwersum Metro 2033, musimy się 

trochę przesunąć i zrobić miejsce dla nowych pisarzy ze świeżymi i ciekawymi pomy-

słami. A w serii takich sporo. Ogólnie – czas pokaże, jak należy postąpić z możliwością 

kontynuacji mojej historii w Uniwersum Metro 2033. A tak przy okazji, byłbym bardzo 

zadowolony, gdybyśmy dołączyli książki polskich autorów o Polsce. A może ktoś napisze 

o smoczej jamie i Smoku Wawelskim?! Poza tym wiele podziemnych schronów Trzeciej 

Rzeszy jest na polskiej ziemi, na przykład bunkier Hitlera w Wilczym Szańcu w wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim.  

Myślę, że Polska może znaleźć poczesne miejsce w Uniwersum Metro 2033. I nie 

mam wątpliwości, że są u Was utalentowani ludzie, którzy mogą nam opowiedzieć nie-

jedną fascynującą historię.  

A.M.: W imieniu Czytelników „Creatio Fantastica” dziękujemy za rozmowę. 

S.C.: Ze swojej strony pragnę wyrazić wdzięczność za tę rozmowę i za możliwość opowie-

dzenia o sobie moim polskim czytelnikom, którym życzę wszystkiego najlepszego!  

 


