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Uniwersum S.T.A.L.K.E.R., dotychczas identyfikowane nad Wisłą głównie z serią 

gier komputerowych i amatorskimi tekstami kultury (fan fiction,gadżety, pośród których 

nie brak map, umieszczane na forum strony Stalker.pl1), ogłaszanymi w sieci interneto-

wej, doczekało się znaczącego „rozszerzenia” w postaci trzech utworów literackich: Ślepej 

plamy Wiktora Noczkina (2013) i powieści Michała Gołkowskiego Ołowiany świt (2013) 

i Drugi brzeg (2014). Znaczące pozostaje, że wymienione tu utwory „Fabryka Słów” opu-

blikowała w osobnej serii „Fabryczna Zona.pl”; nie tylko bowiem dzięki tej decyzji rozsze-

rzony został supersystem rozrywkowy (określenie Marshy Kinder), ale i utrzymana została 

jednolita szata graficzna kolejnych tomów, co wprawdzie nie jest istotne z perspektywy 

lekturowej, lecz może przyczynić się do wzrostu sprzedaży, który przełoży się z kolei na 

decyzję o druku kolejnych opowieści o świecie Zony2. W tej sytuacji należałoby oczekiwać, 

że „Fabryka Słów” szczególnie rozważnie będzie dobierać potencjalnych autorów, którzy 

mieliby stać się odpowiedzialni za rozwój uniwersum S.T.A.L.K.E.R. Czy Michał Gołkowski 

spełnia te ‒ biorąc pod uwagę popularność gier ‒ wygórowane kryteria? 

Jest to z pewnością twórca szczególny, bowiem nie tylko pisze, ale i przetłumaczył 

powieść Noczkina (w swojej książce oddał mu zresztą hołd w postaci przywołania jed-

nego z elementów folkloru Zony, tj. dowcipów o stalkerze Pietrowie; pozostaje jedynie 

 
 Recenzja książki Michał Gołkowski, Drugi brzeg, Lublin: Fabryka Słów 2014, ISBN:978-83-7574-993-9, ss. 

389. 

 
1 Zob.: http://forum.stalker.pl [dostęp: 30.04.2014]. 
2 O tym, że wzmiankowane tu zapotrzebowanie czytelnicze istnieje, świadczy petycja umieszczona w ubie-
głym roku na stronie miesięcznika „CD Action”; zob.: http://www.cdaction.pl/news-30496/ksiazki-z-uni-
wersum-stalker-w-polsce-jest-petycja-do-podpisania.html. Zarówno powieści Noczkina, jak i Gołkow-
skiego można traktować jako reakcję rynku na ową potrzebę; została ona wprawdzie zaspokojona przez 
inne wydawnictwo (w petycji wspomniane jest „Insignis”), to jednak kwestia osobna. Z perspektywy ryn-
kowej interesująca jest zresztą nie tylko sama petycja, lecz i reakcja na nią internautów, której wyrazem 
pozostają umieszczone pod wnioskiem komentarze. 
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wyrazić nadzieję, że kiedyś ukażą się one w postaci osobnej publikacji, choćby jako doda-

tek do kolejnej opowieści o Zonie3). W ten sposób mógł stworzyć świat przedstawiony 

własnych powieści, wzorując go na rosyjskojęzycznych utworach, z czego skwapliwie 

zresztą korzysta, odwołując się do ‒ właściwej również Noczkinowskiej Ślepej plamie ‒ 

poetyki skazu4. 

Wybór ten nie pozostaje obojętny zarówno w kontekście ciągłości stylistycznej ko-

lejnych odsłon przygód stalkerów w Zonie, jak i powiązań utworów literackich z grami5. 

Pierwszoosobowa perspektywa, której podporządkowane są działania gracza, kierują-

cego awatarem w trakcie rozgrywki, w trakcie przekładu intersemiotycznego, niezbęd-

nego dla procesu nowelizacji pierwotnego tekstu kultury (tj. gry komputerowej), zyskuje 

kształt „opowieści naocznego świadka” wydarzeń. Oczywiście zaproponowana przez Goł-

kowskiego stylistyka nie jest jedyną możliwością prezentowania zdarzeń; jednakże ‒ bio-

rąc pod uwagę charakter opowieści ‒ wybór ten zdaje się najtrafniejszy (a przynajmniej 

tworzący najbardziej naturalną sytuację komunikacyjną). Interesujące byłoby zresztą 

przeprowadzenie eksperymentu, polegającego na zaaranżowaniu odpowiednika slamu li-

terackiego w stosownym, postindustrialnym, otoczeniu. Sposób, w jaki Gołkowski wyko-

rzystuje imitację mówionej odmiany języka, sprawia zresztą, że łatwo byłoby „przełożyć” 

powieść zarówno na audiobook, jak i słuchowisko (wyobraźmy sobie przeżycia emocjo-

nalne, towarzyszące jego odsłuchaniu w stosownych warunkach i przy zachowaniu odpo-

wiedniego entourage’u). 

Jednak nie tylko ‒ i nie przede wszystkim ‒ styl opowieści decyduje o tym, że Drugi 

brzeg to powieść warta lektury. Stanowi ona bezpośrednią kontynuację Ołowianego 

świtu;akcja pierwszej powieści kończy się w momencie, gdy protagonista decyduje się 

odejść do Zony, pragnąc odnaleźć źródło niepokojących go snów; Drugi brzeg rozpoczyna 

opis wędrówki do Prypeci. Mimo to zmienia się całkowicie nastrój opowieści – w Drugim 

brzegu nie ma już miejsca na kombatancko-junackie opowieści o walce z żywiołami Zony. 

Wraz z zagłębianiem się w świat poddany prawom obcej fizyki, znika beztroska pewność 

 
3 Dotychczasowa próba stworzenia takiej antologii, siłami internautów, spełzła ‒ niestety ‒ na niczym; zob.: 
http://forum.stalker.pl/viewtopic.php?f=123&t=22465 [dostęp: 30.04.2014]. 
4 Zob. O. J. Osmuchina, Сказ, „Знание. Понимание. Умение” 2007, nr 4, s. 236-237. 
5 Wzmiankowane tu nawiązania nie ograniczają sie zresztą do wprowadzenia protagonistów utworów lite-
rackich w świat przedstawiony gier (zarówno w powieściach, jak i grach miały miejsce dwa wybuchy reak-
tora, które doprowadziły do powstania Zony), oraz osobliwości fizycznych, związanych z funkcjonowaniem 
skażonych terenów (tożsame w utworach i grach pozostają np. anomalie). Można napotkać zarówno loka-
cje, jak i postacie znane z serii gier (m.in. Dr, będący zaopatrzeniowcem). Pojawia się również motyw tajem-
niczego znamienia, znany graczom ze S.T.A.L.K.E.R.-a: Cienia Czarnobyla. 
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siebie bohatera. W trakcie lektury w coraz większym stopniu poddajemy się wraz z nim 

metafizyce Zony, sama zaś wędrówka poprzez jej osobliwości okazuje się pielgrzymką 

w głąb siebie; nie bez znaczenia dla takiej lektury utworu Gołkowskiego są mikroopisy 

sytuacji protagonisty, wykraczające poza jednostkowość okoliczności, które stały się jego 

udziałem. Odczytywane z perspektywy mikroświatów tekstowych mogą być tyleż świa-

dectwem tendencji do zrefleksjonowania przez bohatera własnej sytuacji, co próbą 

(pop)filozoficznego spojrzenia na świat Zony, który ‒ wbrew pozorom ‒ wcale nie jest 

epistemologicznie odległy od późnej nowoczesności, w której funkcjonuje czytelnik (zna-

czące są pod tym względem przede wszystkim uwagi na temat fenomenu podróży, s. 66). 

Oczywiście powieść Gołkowskiego to przede wszystkim utwór reprezentujący nurt roz-

rywkowej fantastyki postapokaliptycznej (jakkolwiek określenie to brzmi niczym lo-

giczny oksymoron) i trudno doszukiwać się w niej pogłębionej refleksji egzystencjalnej 

jednostki postawionej w obliczu Nieznanego. 

Horyzont filozoficzny pozostaje jednak dla odczytania Drugiego brzegu na tyle 

istotny, że warto zwrócić na niego uwagę. Jest to zresztą właściwość pisarstwa Gołkow-

skiego zbieżna z tendencjami charakterystycznymi dla rosyjskojęzycznej fantastyki, w 

której nierzadko sensacyjna fabuła podporządkowywana bywa namysłowi nad conditio 

humana; próbę wprowadzenia rozważań zbędnych z perspektywy rozwoju akcji można 

też odczytywać jako hołd złożony przez pisarza utworowi, stanowiącemu archetekst su-

persystemu rozrywkowego ‒ Piknikowi na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich (tytuł 

tej powieści jest zresztą w Drugim brzegu przywołany expressis verbis,stając się dla Goł-

kowskiego pretekstem do sugestii interpretacyjnej, którą można odczytywać jako wska-

zówkę, odnoszącą się zarówno do ontologicznej wykładni istoty Zony, jak i miejsca czło-

wieka we Wszechświecie6. 

 
6 Nawiązań literackich jest zresztą w książce więcej i mają one różny charakter. Prócz przywołanej powieści 
Strugackich i Noczkina pojawia się aluzja do jednego z opowiadań Karla Edwarda Wagnera (s. 307); ma ona 
jednak charakter zagadki, którą samodzielnie rozwiązać musi czytelnik: wbrew sugestii protagonisty Goł-
kowskiego nie chodzi bowiem o opowiadanie, lecz tytuł rozdziału Ofiarowania (zob.: [w]: tenże, Wichry 
nocy,przekł. S. Demkowicz-Dobrzański, Gdańsk 1991, s. 113‒168). Odwołanie to, wbrew pozorom, wcale 
nie jest przypadkowe i nie służy jedynie zabawie literackiej; przywołanie postaci Wagnerowskiego boha-
tera, Kane’a, można odczytywać jako poszukiwanie przez bohatera Drugiego brzegu punktu odniesienia dla 
własnej sytuacji egzystencjalnej w momencie, gdy przekonuje się on, że nie potrafi poskromić morderczych 
instynktów, których ofiarą pada jeden z towarzyszących mu stalkerów. Owszem, można uznać, że taka alu-
zja pozbawiona jest finezji, jednak ‒ biorąc pod uwagę zarówno obieg, w ramach którego funkcjonuje roz-
rywkowa fantastyka apokaliptyczna, jak i samoświadomość kulturową protagonisty ‒ należy zadać sobie 
pytanie, czy nie jest ona jak najbardziej naturalna? 
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Podróż bohatera dylogii Gołkowskiego zakończyła się, a on sam powrócił do 

punktu wyjścia, zagadkę snów rozwiązawszy jedynie połowicznie. Czy jest to sugestia, że 

należy oczekiwać ciągu dalszego? Jak ułożą się relacje bohatera opowieści z poznaną nie-

gdyś dziewczyną? Jakie jeszcze tajemnice kryje w sobie Zona? Czy Patyk i inni stalkerzy 

nie uznają protagonisty za zbyt niebezpiecznego, by pozwolić mu żyć? 

Miejmy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania przyjdzie nam rychło poznać. I że 

kolejny tom przygód stalkera Miszy dostarczy równie wiele satysfakcji lekturowej, co do-

tychczas. Tymczasem jednak możemy powrócić do Zony zarówno dzięki dołączonej do 

powieści mapie (jest ona potrzebna tym bardziej, że bohater cały czas wędruje, toteż uła-

twia wizualizację przebytej przez niego drogi), jak i zakupom w reklamującym się na trze-

ciej stronie okładki sklepie „Red Zone”, w którym ‒ prócz replik umundurowania ‒ można 

też uzupełnić kolekcję powieści, nabywając utwory Noczkina i Gołkowskiego7 

 

 
7 Zob.: http://redzone.com.pl/k22,nasza-zona.html [dostęp: 30.04.2014]. Aby nie zostać posądzonym o 
kryptoreklamę sklepu, w którego dochodach piszący te słowa nie ma żadnych udziałów, pozwalamy sobie 
jedynie zauważyć, że ‒ zgodnie z informacją właściciela ‒ od 26 kwietnia br. w sklepie funkcjonuje nowy 
dział: „ZONA”, w ramach którego oferowane są zarówno powieści osadzone w uniwersum S.T.A.L.K.E.R., jak 
i gadżety pozwalające poczuć klimat tych opowieści. 


