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Długo wyczekiwany ciąg dalszy nastąpił 

Wydawnictwo Fabryka Słów zmusiło miłośników rosyjskojęzycznej fantastyki do 

długiego oczekiwania na kontynuację opowieści o świecie Przygranicza.  Pierwszy tom 

cyklu — Sopel (2006; wydanie pol. 2008) wzbudził zapewne niemałe zainteresowanie, 

skoro oficyna zdecydowała się na publikację w kolejnych latach następnych tomów cy-

klu; dotychczas w Polsce ukazała się cała pierwsza tetralogia, na którą — prócz Sopla —  

składają się: Śliski (2006; wydanie pol. 2009), Czarne sny (2008; wydanie pol. 2012) oraz 

Czarne południe (2008; wydanie pol. 2012). Biorąc jednakże pod uwagę walory arty-

styczne (niemałą rolę odegrał pod tym względem przekłady, zwłaszcza autorstwa An-

drzeja Sawickiego) i koncepcję świata przedstawionego, w  ramach którego osadzone są 

opowieści cyklu, trudno się owemu sukcesowi dziwić.  

Dziwi za to decyzja wydawnictwa, by odłożyć tak udanie zapoczątkowaną opo-

wieść na prawie trzy lata, skoro pierwodruk mającej właśnie premierę nad Wisłą Lodo-

wej cytadeli ukazał się już w 2011 roku nakładem prestiżowej oficyny Альфа-Книга, 

specjalizującej się w fantastyce militarnej. Być może na taką politykę wydawniczą zna-

czący wpływ miało wprowadzenie na polski rynek innego, znacznie bardziej rozbudo-

wanego medialnie, „supersystemu rozrywkowego”, jakim jest „S.T.A.L.K.E.R.”. Oczywiste 

bowiem, że konkurowanie obu opowieści raczej przyniosłoby Fabryce Słów dość wy-

mierne straty finansowe; łatwiej przecież jest rozłożyć koszty zakupu w czasie, niż ku-

mulować je, rozpraszając zarazem czytelniczą satysfakcję, płynącą z możliwości lektury 

opowieści osadzonych w tak niepospolitych uniwersach1. Jednakże trzy lata, jakie upły-

 

 Recenzja książki: Paweł Kornew, Lodowa cytadela (Ледяная Цитадель), przekł. Rafał Dębski, Lublin: 

Fabryka Słów 2015, ISBN: 978-83-7964-093-5, ss. 556. 

1 O tym, iż możliwa jest taka, jak naszkicowana tu, motywacja jest przeniesienie Lodowej cytadeli z serii 
„Obca krew” do „Fabrycznej Zony”, dotychczas jednoznacznie kojarzonej z seria powieści utrzymanych w 
„Uniwersum S.T.A.L.K.E.R.”. W konsekwencji nie została utrzymana jednolita szata graficzna i projekt 
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nęły od wydania Czarnego południa, to czas nazbyt jednak długi, by można było liczyć na 

czytelniczą pamięć; tym bardziej, że  upłynęły one pod znakiem rynkowego zastoju, a i 

inne wydawnictwa nie próżnowały; dość wspomnieć, że Insignis sukcesywnie przybliża 

amatorom fantastyki katastroficznej powieści osadzone w "Uniwersum Metro 2033". 

A jednak, mimo wielości oferowanych atrakcji lekturowych, warto powrócić do 

świata Przygranicza. Lodowa cytadela poziomem nie odstaje od wcześniejszych powie-

ści, zachowując jednocześnie własny charakter. Opowieść pozostaje związana z losami 

garstki postaci, z którymi odbiorca zdążył zapoznać sie już wcześniej. Warto sobie zresz-

tą tę znajomość odświeżyć, bowiem wydarzenia składające sie na fabułę Lodowej cytade-

li stanowią bezpośrednią kontynuację Czarnego południa.  

Zarazem najnowszą odsłonę opowieści o Przygraniczu odróżnia od wcześniej-

szych bardziej kameralny charakter. Jest to w pełni zresztą usprawiedliwione konstruk-

cją cyklu; czytelnik zdążył przecież zapoznać się z osobliwościami świata przedstawio-

nego i jego historią, zna też  najważniejsze postacie współtworzące fabułę i potrafi roz-

poznać relacje pomiędzy nimi. Teraz zatem pisarz mógł skoncentrować się an samej ak-

cji; uczynił to zresztą w dość przewrotny sposób, bowiem poprowadził dwa wątki fabu-

larne (poszukiwanie tytułowego artefaktu oraz serię zamachów na głównego bohatera) 

tak, że wzajemnie wyjaśniają się już w pierwszych partiach historii, toteż czytelnikowi 

pozostaje nie tyle dociekanie, co łączy je z sobą, a raczej, w jaki sposób (i jakim kosztem) 

protagonista zdoła wybrnąć z tarapatów. 

Dzięki tak skonstruowanej akcji mamy możliwość odwiedzić wraz z bohaterami 

nie tylko zaułki Fortu i lodowe pustynie oraz ruiny Strefy Przemysłowej, ale i... obcą pla-

netę, będącą — być może — ojczyzną konstruktorów Piramidy. Wojaż ten należy jednak 

uznać za najmniej satysfakcjonujący poznawczo — był to raczej (wymuszony okoliczno-

ściami) przystanek, niż rekonesans. Jednakże już sama możliwość przemieszczania się 

pomiędzy światami napawa nadzieją, że — być może — w którejś części wątek ów zo-

stanie rozszerzony. Jakkolwiek statek międzyplanetarny został zniszczony, już sama 

 

okładki. Co więcej: jeśli uznany, że postać na okładce to główny bohater powieści Kornewa (a nie ma po-
wodu, dla którego nie mielibyśmy tego czynić — tym bardziej, że strój i rozmieszczenie elementów wypo-
sażenia podpowiada opisowi), pojawia się irytująca rozbieżność w opisie uzbrojenia: Jewgienij Apostoł — 
o czym jednoznacznie informuje tekst powieści — wyszedł z Fortu uzbrojony w myśliwską dubeltówkę (s. 
174), bowiem nawet sajga była dlań zbyt skomplikowana w obsłudze.  Tymczasem na okładce widnieje 
broń przypominająca wyglądem tyleż sajgę model 12K030, co zmodyfikowany Karabinek AK zbliżony do 
modelu AKS. 
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możliwość takich wędrówek stwarza duże możliwości fabularne. Tego zaś, że Kornew 

potrafi z wyczuciem wykorzystać szanse, które sam stwarza, dowodzi sposób, w  jaki 

autor pogłębia wątki związane z walką o władzę różnych frakcji politycznych Przygrani-

cza. W Lodowej cytadeli starcia te zostały ukazane zarówno poprzez odwołanie do zna-

nych czytelnikowi z poprzednich tomów podziałów, jak i zwrócenie uwagi na tarcia we-

wnętrzne jednego z najsilniejszych graczy w politycznej rozgrywce — Gimnazjonu. We-

wnętrzne spory i tymczasowe alianse, które zostają odkryte przed odbiorcą wskazują na 

możliwość odczytania wątku politycznego cyklu w duchu tradycji antyutopijnej. Pozwa-

lają też — retrospektywnie — na zrozumienie niektórych decyzji, podejmowanych przez 

decydentów w poprzednich tomach opowieści. W świetle nowej wiedzy na temat poli-

tycznych realiów Przygranicza nie wydają się one już tak osobliwe.   

Powieść, niewątpliwie utrzymująca wyrównany poziom poprzednich części, nie 

pozbawiona jest jednak wad, które wynikają tyleż z obranych przez tłumacza rozwiązań, 

co szczególnej specyfiki stylu narracji. Rafał Dębski, który jako tłumacz Kornewa zade-

biutował już w Śliskim, uległ w Lodowej cytadeli chyba nadmiernie urokowi opowieści, 

decydując się na translację idiomu nie uwzględniając specyfiki tego fenomenu języko-

wego. Toteż wyrażenie „nawijać makaron na uszy”, które pojawia się w powieści kilka-

krotnie (m. in. na s. 56, 230, 396) brzmi niezrozumiale dla odbiorcy niezaznajomionego 

ze specyfiką języka rosyjskiego; co więcej: Dębski pozostaje niekonsekwentny  o tyle, że 

na s. 144 pojawia się zwrot „wciskać kit”, który można uznać za semantyczny odpowied-

nik przywoływanego uprzednio zwrotu. Do pewnego stopnia decyzja ta może być uspra-

wiedliwiona silnym zakorzenieniem powieści Kornewa we współczesnej rosyjskojęzycz-

nej popkulturze (jego wyrazem pozostają przywoływane przez jednego z bohaterów 

cytaty z kręgu piosenki popularnej). Tym niemniej jest to gra kulturowa na tyle nieprzej-

rzysta, że może uchodzić za translatorski lapsus. 

 

 

 

 


