


Pamiętam, jak wymyśliliśmy sytuację z naszej opowieści Piknik na skraju drogi. To było w Komorowie pod Lenin
gradem. Spacerując po lesie, natknęliśmy się na resztki po automobilowym pikniku: puszki po konserwach, popiół 
z ogniska, jakieś szmaty, zużyty filtr oleju, butelki, wyczerpane bateryjki od latarek, złamany widelec. .. I spróbowa
liśmy wyobrazić sobie, jak by to wszystko mogły przyjąć leśne zwierzęta. Co myślałyby sobie o tym, jeśliby oczywi
ście mogły myśleć. Tak powstała sytuacja Pikniku ... [ ... ]Sytuacja okazała się pojemna, z licznymi możliwościami. 
Pozwoli/a wymyślić świat, z którym ciekawie było pracować. 

BORIS STRUGACKIJ 

Obraz grzebiącego w kosmicznym śmietnisku człowieczeństwa, w pełni oryginalny (mimo sporego oczytania 
w fantastyce nie przypominam sobie jakiegoś literackiego pierwowzoru), posłuży/ ponadto Strugackim do 
załatwienia kompleksu spraw związanych z tematem niedojrzałości cywilizacyjnej człowieka. Tzn. przeprowadzili 
w Pikniku ... szereg psychologicznych i etycznych eksperymentów oraz szczególnie jaskrawo zobrazowali pewne 
socjologiczne prawidłowości zachodzące w ramach kapitalistycznego, konsumpcyjnego społeczeństwa - jak 
go sobie wyobrażali. Smietnikowa wizja okazała się również dogodnym tłem i pretekstem dla zasugerowania 
czytelnikom pewnych pesymistycznych, historiozoficznych wniosków aktualnie ważnych. ów komunikat, rzecz 
jasna, był starannie zaszyfrowany; wśród ostentacyjnie podsuwanych (opierających się na schematach znanych 
radzieckim odbiorcom z dziełek propagandowych) sugestii nt. społeczeństwa kapitalistycznego i członka tego 
społeczeństwa - archaicznego socjologicznego troglodyty, przemycono smutne prawdy o kondycji człowieczej. 

( ... ) 
Strugaccy osiągnęli (posłużę się fragmentem eseju Stanisława Lema, ktory Piknik na skraju drogi w posłowiu do 
przekładu polskiego dogłębnie skomentował) efekt ukazywania przez powieść „w migawkowych ujęciach procesu 
obrastania Sfery, jako obcego ciała wbitego w żywy organizm ludzki, tkanką sprzecznych interesów( ... ). To obra
stanie strefy pierścieniem gorączkowej działalności ukazane jest z wielką trafnością socjologiczną." 
Lem wysoko cenił powieść. Za szczególne jej sukcesy uznał trafny domysł na temat istoty „obrastania" Strefy dzia
łalnością charakterystyczną dla społeczeństwa konsumpcyjnego, oraz zamysł ukazania [lncepcji] (więc bardzo 
doniosłego w historii ludzkości wydarzenia) z punktu widz~nia Shoeharta, „ ludzkiej mrówki; bo ukazywanie wiel
kich historycznych przełomów z perspektywy „drugiej strony medalu~ otaczającej je ludzkiej nędzy, jest nieczęste. 

„ [lncepcja] w Pikniku to nie dziwność dla dziwności, lecz ustanowienie wyjściowych warunków dla eksperymentu 
myślowego w zakresie „doświadczalnej historiozofii" i na tym polega wartość tej książki - konkludował. 

Krytycy radzieccy natomiast (rozbieżność to znacząca) nie zwrócili uwagi na dzieje asymilowania Strefy przez 
człowieczeństwo, które z początku zareagowało histerycznie, potem próbowało teren odizolować, by w końcu 
przejść nad wydarzeniem do porządku i starać się wyciągnąć zeń materialną korzyść. Zarysowany przez Strugac
kich obraz, w jego socjologicznych treściach był dla nich statyczny, a już żadnej wielkiej metafory człowieczego 
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losu nawet mimochodem nie dostrzegli. Sytuacja była dla nich tak pospolita, że nawet się nie warto dłużej nad nią 
zastanawiać - ot! typowy przykład antyimperialistycznej groteski typizującej w złośliwym skrócie logikę kapita
lizmu .• ( ... )Piknik na skraju drogi dowodzi, że cudowny magazyn wiedzy kapitaliści wykorzystaliby jako miejsce, 
wokół którego korzystnie zakładać burdele."( ... ) Za to zachwyt ich wzbudzi/a (z kolei przez Lema pominięta) 
ewolucja Shoeharta, mająca być dowodem na prawdziwy awans całego fantastycznonaukowego gatunku. Na
reszcie pojawił się „zdeterminowany społecznie" i ewoluujący bohater, więc wedle reguł socjalistycznego realizmu 
- pełnoprawna literacka osobowość. Co więcej, postać jego została skonstruowana wedle chwytu: .ukazanie 
sprzeczności między szlachetnym charakterem postaci, a jego kompletną społeczną ignorancją~ charakterystycz
nego tylko dla literatury poważnej. 
(„ ,) 

Kto ma rację? Mam lekturę Lema za bardziej uprawnioną. 
( ... ) 
Jeśli rozumieć [Piknik na skraju drogi] Strugackich jako powieściowe przetestowanie za pomocą szczypty fan
tastyki człowieczeństwa (a nie tylko kapitalistycznego społeczeństwa) na okoliczność umiejętności uczenia się, 
krytycznego myślenia i analizowania zjawisk rzeczywiście nowych - to bez zdziwienia rzec trzeba, że ów egzamin 
ludzkość sromotnie oblewa. 
WOJCIECH KAJTOCH 

To ja powinienem był ją napisać. 
STANISŁAW LEM o Pikniku na skraju drogi 

Tracimy orientację w natłoku światowych zajść, ( ... )nie potrafimy rozpoznać ich realnej hierarchii - rozróżnić 

ustopniowania ich wagi dla naszego aktualnego i przyszłego losu. Czujemy, że cywilizacja w potężnym ruchu 
odrywa się, że jest odrywana od swych korzeni tradycyjnych, historycznych, że dlatego musi sondować swoją 
przyszłość, że musi podejmować dziś decyzje, których skutki uratują bądź porażą nasze dzieci i wnuków. Ten stan 
jest ponad nasze siły i zwie się go nieraz future shock, więc - porażeniem wizjami nieogarnionej, rozdartej sprzecz
nościami, a zarazem nieuchronnie nadciągającej przyszłości. Ten stan rzeczy zastał literaturę oraz Science Fiction 
nieprzygotowanymi. To, o czym dziś prawi beletrystyka „normalna~ jak i to, co opowiadają kolorowe książki SF, 
rozchodzi się i rozwodzi się ze światem, który jest, i tym bardziej ze światem, który się staje( ... ) .Zwykła" literatura 
często zamyka się w samej sobie lub uchodzi w mutacje mitologiczne( ... ) - a Science Fiction umyka w pseudo
naukową bajeczkę lub straszy nas uproszczonymi wizjami przyszłych koszmarów cywilizacyjnych. Obie więc 
skłaniają się do( ... ) rezygnacji z działania, które nadało literaturze godność, a które J. Conrad nazwał „wymierza
niem sprawiedliwości widzialnemu światu~ Lecz aby sprawiedliwość wymierzyć, trzeba pierwej zrozumieć racje 
sądzonych stron; toteż nic nie może być ważniejsze ponad wysiłek zrozumienia, dokąd świat nasz zmierza, i czy 
mamy mu stawiać opór, czy też, akceptując ten ruch, aktywnie w nim uczestniczyć. 
STANISŁAW LEM 

UZALEŻNIENIE med. stan psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiają
cy się przymusem jego przyjmowania w oczekiwaniu na efekty działania tego środka lub dla uniknięcia objawów abstynencyj

nych; np. uzależnienia: lekowe, toksykomanie, lekomanie, narkomanie, nikotynizm; niekiedy za uzależnienia uznaje się wszyst

kie nawykowe zachowania z zatraceniem indywidualnej niezależności (np. uzależnienie od mody, telewizji, komputera). 
Encyklopedia PWN 

W Stalkerze na miano fantastycznej zasługuje tylko sytuacja wyjściowa. Dzięki niej możliwe było plastyczne, 
reliefowe ukazanie podstawowego konfliktu moralnego. Przeżycia bohaterów nie mająjednak z fantastyką nic 
wspólnego. 
Często bylem pytany o Zonę i jej znaczenie symboliczne, prezentowano mi także różne nieprawdopodobne przy
puszczenia na jej temat. Doprowadza/o mnie to do wściekłości i rozpaczy. Zona( ... ) niczego nie symbolizuje: Zona 
jest tylko Zoną, Zona jest życiem, przez które człowiek może przejść zwycięsko lub zostać pokonanym. Zwycięstwo 
zależy od jego osobistej godności, od umiejętności odróżnienia rzeczy ważnych od przemijających. 
ANDRIEJ TARKOWSKI 

ARKADIJ NATANOWICZ STRUGACKI (urodzony 28 sierpnia 1925 w Batumi, zm. 12 października 1991 w Mo

skwie) i BORIS NATANOWICZ STRUGACKI (urodzony 15 kwietnia 1933 w Leningradzie) to rosyjscy pisarze 
science fiction. Wychowali się w inteligenckiej rodzinie. Arkadij ukończył szkołę artyleryjską i japonistykę, 

Borys uzyskał dyplom z astronomii. Zaczęli pisać (w zdecydowanej większości przypadków wspólnie) już pod 
koniec lat pięćdziesiątych, ale wielkie uznanie i międzynarodowy rozgłos zdobyli dopiero w latach siedem

dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Ich twórczość zdecydowanie wyróżnia się na tle większości powieści 

science-fiction. Wykorzystywali oni bowiem podróże w kosmos, czy fantastyczne przedmioty i zjawiska do 

zadawania fundamentalnych pytań z dziedziny moralności, etyki czy socjologii. Obok bardzo wciągających 

i dobrze napisanych wątków przygodowo-rozrywkowych, kładli oni nacisk na próbę zrozumienia istoty 

dobra i zła, natury człowieka, mechanizmów władzy czy kierunku rozwoju współczesnego świata. Ich powie
ści - pełne pełnokrwistych i interesujących bohaterów - są złożone, niejednoznaczne i często niepokojąco 

pesymistyczne. Twórczość braci Strugackich to dziś klasyka powieści science-fiction, która na stałe wpisała 

się również do historii literatury światowej. Ich najważniejsze powieści to Trudno być bogiem, Przenicowany 
świat, Koniec eksperymentu „Arka", tuk w mrokiwsku i oczywiście Piknik na skraju drogi. Na podstawie tego 

ostatniego tytułu Strugaccy napisali scenariusz do wspaniałego filmu Stalker Andrieja Tarkowskiego; także na 
motywach tej powieści powstała seria bardzo cenionych gier komputerowych pod tytułem S.T.A.L.K.E.R. 

Cytowane teksty pochodzą z: 

Boris Strugackij, wypowiedzi w : Bol'śe neverojatnogo v edinicu vremeni. Beseda za roboćim sto/am (wywiad, który przeprowa

dziła G. Sili na), w: Literaturnaja gazeta 1985, 7 sierpnia 

Wojciech Kajtoch Bracia Strugaccy Kraków 1993 

Stanisław Lem Rozprawy i szkice Kraków 1975 

Encyklopedia PWN 

Andriej Tarkowski Czas utrwalony tlum. Seweryn Kuśmierczyk, Warszawa 2007 
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