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Ciąg dalszy opowieści — czy jednak istotnie potrzebny?  

 

Pojawienie się na księgarskim rynku kolejnej powieści, osadzonej w realiach 

znanych miłośnikom serii gier „S.T.A.L.K.E.R.” (2007-2009), autorstwa Michała 

Gołkowskiego, będzie zapewne zaskoczeniem — czy przyjemnym, to kwestia osobna. A 

czy dorównującym poprzednim opowieściom? To rzecz problematyczna. 

Przede wszystkim „trylogia Zony” — na którą składają się: Ołowiany świt (2013), 

Drugi brzeg (2014) i Droga donikąd (2014) — była dziełem koncepcyjnie skończonym. 

Poznaliśmy Strefę wraz z jej osobliwościami, doszliśmy do najtajniejszych zakątków 

Serca Zony, a nawet poznaliśmy życie głównego bohatera z czasów, zanim zdecydował 

się zostać stalkerem. To było zresztą największym atutem opowieści oprzygodach 

Sztywnego — zdawało się, że autor zdołał uniknąć pokusy „papierowej telenoweli”, w 

meandrach której, spowodowanych nadmiarem wątków pobocznych, zagubiłaby się 

wyraziście nakreślona linia fabuły.  

I oto niespodziewanie otrzymujemy kontynuację opowieści o perypetiach 

Sztywnego. Co więcej, różni się ona znacząco pod wieloma względami od poprzednich 

tomów. Tym, co zwraca uwagę już podczas najbardziej pobieżnego przekartkowania 

powieści, jest brutalizacja języka postaci. Owszem, i w poprzednich częściach Gołkowski 

nie stronił od obrazów przemocy, wyrażającej się w tendencjach do wulgaryzacji mowy 

bohaterów opowieści. Była ona jednakże w pełni uzasadniona ich kreacją; trudno 

przecież oczekiwać podporządkowania ich językowego sposobu bycia ogólnie 

akceptowanym normom społecznym. Co więcej, rozwiązanie takie należałoby uznać za 
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artystycznie chybione, jako że podważałoby psychologiczną wiarygodność postaci 

(brutalizacja ich języka to przecież pochodna świata, w ramach którego funkcjonują). 

Tymczasem podczas lektury Sztywnego nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że 

brutalizacja i wulgaryzacja jest celem samoistnym. Owszem, to wciąż świat Zony, 

nielegalnych interesów, stalkerów i przemytników. Niemniej został naszkicowany w tak 

pobieżny sposób, że raczej odpycha niż zachęca tych, którzy rozpoczęliby czytelniczą 

przygodę od omawianej tu powieści. A szkoda, bowiem poprzednie tomy — właśnie 

dlatego że tworzą zwartą, przemyślaną koncepcyjnie całość — doskonale nadawały się 

do rozpoczęcia przygody (zarówno książkowej, jak i w sferze gier komputerowych) 

zfenomenem Zony; mogły też stanowić znakomite wprowadzenie do „arche-tekstu” 

supersystemu rozrywkowego „S.T.A.L.K.E.R.”, jakim — z perspektywy czasu — okazała 

się powieść Arkadija i Borysa Strugackich Piknik na skraju drogi (1972; wydanie pol. 

1974), wraz z filmem Andrieja Tarkowskiego Stalker (ZSRR 1979).  

Tak jednak się nie stało. Gdzie jednakże leży przyczyna owej porażki? Być może 

Gołkowski „trylogią Zony” zawyżył oczekiwania wobec kolejnych odsłon przygód 

Sztywnego, a może po prostu usiłował zdyskontować powodzenie (artystyczne, ale i 

marketingowe) poprzednich utworów, toteż najnowsza powieść ukazała się nazbyt 

wcześnie, by pozostawała dopracowana na takim poziomie, do którego autor zdążył 

przyzwyczaić swych czytelników? Niezależnie od przyczyn, dla których trudno 

oczekiwać przyjęcia Sztywnego w równie entuzjastyczny sposób, co poprzednich 

opowieści, najbardziej irytująca pozostaje świadomość potencjału fabularnego utworu, 

który nie został wykorzystany w satysfakcjonujący lekturowo sposób. Postaci, zwłaszcza 

w konfrontacji z innymi, poznanymi w trakcie lektury poprzednich tomów — a trudno 

takich porównań nie czynić, skoro całość ukazała się w przeciągu ostatnich dwóch lat — 

zdają się pozbawione rysu indywidualizmu. To raczej kalki różnych bohaterów, 

typowych dla fantastyki postapokaliptycznej niż pełnowymiarowe charaktery. Co więcej 

— również sam protagonista wyblakł i stracił wiele ze swojej osobowości, w dużej 

mierze decydującej dotychczas o nietuzinkowości jego kreacji artystycznej. Zniknął też 

szczególny zmysł humoru, dzięki któremu świat stalkerów — poznawany z perspektywy 

pierwszoosobowej narracji — był tak bliski przepełnionym sarkazmem obserwacjom 

obyczajowym, które można byłoby sytuować w tradycji „szkicu fizjonomicznego”. W 

najnowszej powieści Gołkowskiego ową finezję zderzenia przeciwieństw brutalnego 
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świata Zony i postrzegania go przez pryzmat usiłujących przetrwać bohaterów zastąpił, 

pozbawiony „wisielczego humoru”, pragmatyzm działań.  

Być może takie rozwiązanie wynika z przesunięcia akcentów. W poprzednich 

częściach — zwłaszcza w Ołowianym świcie i Drugim brzegu — fabuła w przeważającej 

mierze sytuowana była w przestrzeni osobliwości Strefy, koncentrując się na ukazaniu 

jej biologicznej i fizycznej „inności”. Tymczasem w Sztywnym owa obcość świata Zony — 

z oczywistych względów — nie jest już akcentowana równie dobitnie. Zdziwienie budzi 

jednak brak zabiegów, zmierzających do oddania egzotyki osiedla przemytników i 

miejsc ich spotkań — nocnych klubów, nielegalnych fabryk narkotyków, melin i 

kryjówek. Również konflikty bohaterów — a nawet mająca ogromny potencjał 

dramatyzmu scena, jak zdrada jednego ze stalkerów — ukazane zostały bez pogłębienia 

wymiaru psychologicznego. W efekcie otrzymujemy brutalną, niezbyt porywającą 

opowiastkę z peryferii zasadniczej historii Sztywnego. 

Gołkowski usiłuje „ratować” powieść, wprowadzając brak chronologii zdarzeń; 

pozwala mu to na zaciekawienie pierwszymi akapitami utworu; również pomysł, by 

kolejne rozdziały oddzielać odliczaniem do zdarzenia inicjującego historię należy uznać 

za udane, już choćby dlatego, że umożliwia podtrzymywanie dramaturgii. Podobnie 

udana artystycznie jest decyzja, by kontynuować — wbrew czytelniczym oczekiwaniom 

— opowieść po dojściu do punktu określanego przez autora mianem „Flatline”. Można w 

zabiegu tym dostrzec pogłos pomysłu fabularnego Pawła Kornewa z cyklu Przygranicze 

(2006-2013; wydanie niepełnie pol. 2008-2012). Nie jest to oczywiście zarzut, szkoda 

jedynie, że pisarz — wzorując się na sprawdzonej artystycznie formule — nie potrafił 

wykorzystać jej potencjału. Nie tego bowiem mieliśmy prawo oczekiwać od autora, 

który trylogią Zony na trwałe wpisał się w panoramę najnowszej polskiej fantastyki 

postapokaliptycznej. 


