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Kolejne twarze Wolsunga 

Pierwsza część antologii opowiadań ze świata Wolsunga urzekła mnie różnorod-

nością, a zarazem zaskakująco wyrównanym poziomem artystycznym przedstawionych 

tekstów. Oczekując na drugi tom zbioru, zastanawiałam się, czy kolejnym twórcom uda 

się utrzymać tę tendencję.  

Często zdarza się, że kolejne części dowolnych dzieł kultury nie są już tak rewela-

cyjne, jak ta pierwsza. Można to zauważyć także w Antologii Wolsung. Ciężko mi jednak 

stwierdzić jednoznacznie, czy rzeczywiście nie udało się utrzymać AŻ TAK (podkreślam 

– „aż tak”!) wysokiego poziomu, jak w pierwszym tomie, czy to może mój entuzjazm 

zdążył już odrobinę opaść i spojrzałam na drugi zbiór bardziej krytycznie. Nie oznacza to 

jednak, że drugi tom nie jest dobry, a nawet bardzo dobry. Tylko nie wywarł na mnie tak 

ogromnego wrażenia jak pierwszy.  

Tym razem objętość zbioru jest większa – znalazło się w nim aż osiemnaście 

opowiadań. Pojawiło się wśród nich kilka naprawdę wybitnych tekstów, jednak za-

mieszczono też więcej utworów „po prostu dobrych”, niż miało to miejsce w tomie 

pierwszym. Panuje też nieco mniejsza różnorodność w konwencjach i klimacie poszcze-

gólnych tekstów oraz sposobach przedstawienia świata Wolsunga. Wielu spośród auto-

rów podeszło do tematu mniej eksperymentalnie i bardziej przewidywalnie niż ich ko-

ledzy i koleżanki, których utwory zostały opublikowane w pierwszej części antologii.  

Za to oprawa graficzna okazała się wciąż tak samo genialna. Znów każde opowia-

danie ozdobiono ilustracją – świetną pod względem estetyki i wykonania oraz idealnie 

harmonizującą z treścią utworu. Ogromną i przemiłą niespodzianką jest natomiast gra-

fika okładkowa. Szczery entuzjazm wzbudziło we mnie odkrycie, że oprawy obu tomów 

 

 Recenzja książki: Wolsung. Antologia tom II, Kraków: Van Der Book 2015, ISBN: 978-83-64473-42-5, ss. 

420. 



2 

 

antologii – gdy ustawi się je obok siebie – tworzą spójną całość. Grafiki są bowiem w 

rzeczywistości dwiema częściami jednego obrazu.  

Reasumując: grafikom należą się ogromne brawa, natomiast nie wszystkim pisa-

rzom, których utwory znalazły się w tym tomie, udało się mnie zachwycić, ale nie znaczy 

to wcale, że któryś z nich mnie zawiódł – także i w tym zbiorze wolsungowych opowia-

dań nie ma tekstów słabych.   

Drugi tom antologii otwiera Jakub Ćwiek z opowiadaniem pt. Sześć minut Roberta 

Carlsona. Generalnie nie przepadam za twórczością tego autora, jednak tym razem  po-

zytywnie mnie zaskoczył. Tekst stanowi sympatyczne wprowadzenie do kolejnej odsło-

ny wolsungowego zbioru, czyta się go lekko i przyjemnie. Sprawna narracja prowadzona 

jest w gawędziarskim tonie, a klimat Wolsunga mocno wyczuwalny. A do tego akcja osa-

dzona w moim ulubionym zakątku tego uniwersum – Lyonesse. Pojawia się też mnó-

stwo, charakterystycznych dla twórczości Ćwieka, odniesień do popkultury, autor czer-

pie z niej pełnymi garściami, zgrabnie nawiązuje do znanych i lubianych dzieł. Ma to 

niewątpliwie swój urok i świadczy o oryginalnym, indywidualnym stylu pisarza, którego 

dałoby się rozpoznać nawet, gdyby publikował anonimowo. Sześć minut Roberta Carlso-

na potrafi też zaskoczyć zwrotami akcji. Ćwiek przemycił do swojego utworu także na-

wiązania do problematyki współczesnej, umiejętnie odziewając je w wolsungowy ko-

stium. Udało mu się przy tym na szczęście uniknąć irytującej maniery, która zwykle 

sprawia, że nie podchodzę do jego tekstów z entuzjazmem.  

Kolejne opowiadanie to Spełnione marzenie Karoliny Day autorstwa debiutantki, 

laureatki zorganizowanego przez Van Der Book konkursu, Anny Dominiczak. Pozornie 

lekkie opowiadanie o wybrykach znudzonych dam na salonach w rzeczywistości dotyka 

uniwersalnego problemu, o którym warto mówić (i pisać) – hipokryzji. Lekki, zgrabnie 

skonstruowany i dobry warsztatowo tekst czyta się przyjemnie i szybko. Największym 

atutem Spełnionego marzenia Karoliny Day okazuje się jednak zakończenie. Rzadko zda-

rza się, by uwagę czytelnika przykuło tak naprawdę głównie ostatnie zdanie i by to wła-

śnie ono pozostało na długo w jego pamięci. Tutaj zmieniło ono całkowicie wydźwięk 

utworu oraz jego recepcję, a także pozostawiło po sobie nieznośne uczucie niepokoju. 

Annie Dominiczak należą się ogromne brawa za uzyskanie właśnie takiego nietypowego 

efektu.  

Duże wrażenie zrobiło na mnie także Banalnie proste zadanie Artura Olchowego. 

Świetnie pomyślany i napisany tekst z pogranicza sci-fi, grozy i prozy militarnej w wol-
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sungowej otoczce przykuwa uwagę. Błyskotliwe pomysły, zgrabnie poprowadzona nar-

racja, żywi, barwni bohaterowie i zaskakujące zakończenie. Ku mojej ogromnej radości, 

autor nie dość, że nawiązał bardzo dosłownie do systemu RPG, wprowadził do swojego 

utworu także nagromadzenie moich ukochanych wolsungowych motywów – jest tu 

„technomagiczny internet”, wojna z Nieumarłą Rzeszą i swojski slawijski akcent. Wi-

sienkę na torcie stanowi natomiast kilka dobrze wyważonych i doskonale wykorzysta-

nych żartów historycznych.  

Dalej także miłe zaskoczenie. Głód żelaza Kornela Mikołajczyka to krótka, nieco 

ironiczna historyjka detektywistyczna utrzymana w lekko humorystycznej konwencji. 

Mnie jednak najbardziej zaciekawiły w niej, zgrabnie przemycone przez autora, rozwa-

żania na temat natury poezji i roli poety. Dlaczego? Bo ja po prostu kocham modernizm, 

a tutaj znajduję świetne, błyskotliwe nawiązanie do typowej dla tego nurtu problematy-

ki. Dokładnie tak, w Głodzie żelaza widzę podane z humorem i udaną ironią studium 

modernizmu oraz ciekawy współczesny komentarz do stylu życia i tworzenia artystycz-

nej bohemy przełomu XIX i XX wieku. A wolsungowa otoczka? Doskonale współgra z 

wybraną przez Mikołajczyka tematyką i daje ogromne pole do popisu. Pomysł genialny! 

Wykonanie też nienajgorsze, choć niektóre żarty wydały mi się nieco infantylne i topor-

ne.  

Nie-Gracz Karoliny Cisowskiej to z kolei przede wszystkim – całkiem udana – za-

bawa narracją. Tekst jest niewątpliwie nietypowy, a pomysł oryginalny. Tu także można 

znaleźć odniesienie do problemu roli literatury i pisarza oraz procesu tworzenia. Opo-

wiadanie Cisowskiej będzie też z pewnością nie lada gratką dla wszystkich, których fra-

puje tajemnica lyonesskiej mgły. Ze względu na niezwykle udane i pomysłowe odniesie-

nie do RPG-owego Wolsunga, a także ogólnie idei gier fabularnych, tekst na pewno spo-

doba się fanom systemu, a jego twórcy powinni chyba uznać go za swoisty rodzaj hołdu. 

Zrozumienie zamysłu autorki może sprawić jednak problem osobom niegrającym w gry 

fabularne. Z drugiej strony... czy – nomen omen – „nie-gracze” sięgną po tę antologię?  

Tematyka literatury i jej roli jest chyba najczęściej podejmowanym problemem w 

drugim tomie „Antologii Wolsung”. Dotyka jej także Krzysztof Ceran, autor opowiadania 

Pragnienie. Przywołuje ją jednak w nieco innym kontekście i w zdecydowanie innej for-

mie niż poprzednicy. Kolejny z laureatów wolsungowego konkursu usiłuje pokazać czy-

telnikom, co literatura może robić z ludźmi. Opisuje niezwykle sugestywny przykład 

zatracenia się w wyimaginowanej opowieści i wpadnięcia w sidła fascynacji ulubioną 
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postacią. Odpowiada na pytanie, jak daleko można posunąć się w utożsamieniu z boha-

terem literackim. Pomysł jest niewątpliwie ciekawy, a tekst lekki, przyjemny i godny 

uwagi, autor musi jednak jeszcze popracować nad warsztatem, by dorównać większości 

pozostałych twórców tej antologii. Pióro ma bowiem lekkie, a język całkiem zgrabny, ale 

wyraźnie nie zdążył jeszcze wyrobić sobie indywidualnego stylu, jego dziełu brakuje 

„tego czegoś”. Mimo niewielkiej objętości tekstu, Ceranowi zdarzyły się również wpadki 

fabularne, takie jak rewolwer pojawiający się „znikąd” w kieszeni płaszcza bohaterki 

(nie ma wcześniej wzmianki o tym, by go do niej chowała). Odniosłam też wrażenie, że 

autor gdzieś się spieszył, pracując na tekstem, albo może było mu szkoda czasu na pisa-

nie. Minimalistyczny styl i oszczędność w słowach mogą być atutem, tutaj jednak wywo-

łują raczej poczucie jakiegoś braku, niedosytu. Najbardziej irytujący okazał się jednak 

niepotrzebnie ocenzurowany (wykropkowany!) wulgaryzm, wcale nieciężkiego kalibru. 

Nie popieram takich rozwiązań, uważam, że wulgaryzmy należy albo zapisywać normal-

nie, albo ich unikać w ogóle.  

Szczęśliwa siódemka, mój pierwszy bezsprzeczny faworyt tego tomu antologii, to 

Wołanie (Nocą) Grzegorza Gajka. Lubię prozę tego autora, ma on niezwykle lekkie pióro, 

wyważony styl i potrafi odnaleźć się w wielu różnych konwencjach. Doskonale lawiruje 

między bardzo naturalną, czasem kolokwialną mową potoczną, lirycznymi opisami a 

subtelnym dowcipem, a gdy trzeba, potrafi budować nastrój prawdziwej grozy. Tutaj 

również Gajek mnie nie zawiódł. Historia pechowego malarza należy do moich ulubio-

nych w tej części zbioru. Tym razem nie została poruszona tematyka literatury, ale sze-

rzej – sztuki – i owszem. A dokładniej, jej mocy sprawczej. Osadzenie w świecie Wolsun-

ga jest wprawdzie dość luźne, ale widać, że to zabieg celowy – autor postawił na samą 

opowieść, nie zaś na płynięcie na fali popularnego, lubianego systemu RPG. Wartka i dy-

namiczna akcja, zręcznie skonstruowane opisy i błyskotliwe, naturalne dialogi sprawia-

ją, że utwór „sam się czyta”. Pozornie lekka, obyczajowa historyjka przeradza się nagle w 

zaskakującą i przerażającą opowieść grozy, a nastrój w jednej chwili zmienia się o 180 

stopni. Pisarz niebywale płynnie i naturalnie przechodzi z jednego stylu w zupełnie inny. 

To naprawdę robi niesamowite wrażenie!  

Ciekawym tekstem jest także Nowy gracz Macieja Kaźmierczaka. Charakteryzują-

ce się bardzo niepokojącym nastrojem, stylizowane na starą, dobrą grozę przełomu XIX i 

XX wieku, przykuwa uwagę. Steampunkowy Frankenstein? Technomagiczne sztuczne 

inteligencje? Eksperymentalne mechaniczne androidy? Brzmi interesująco, prawda? Do 
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tego oniryczno-surrealistyczna otoczka w stylu klasycznych weird tales. Opowiadanie 

zostało też bardzo pomysłowo osadzone w świecie Wolsunga. To jedno z najbardziej 

oryginalnych obliczy uniwersum w tej części antologii. Szalone wizje autora zmrożą 

krew zapewne nawet czytelnikowi o mocnych nerwach. Ten utwór pewnie nie każdemu 

odbiorcy przypadnie do gustu, ponieważ jest naprawdę specyficzny. Ja jednak lubię takie 

klimaty i w mojej pamięci Nowy gracz pozostanie na długo.  

Filip Kopij w swojej Latającej wyspie sięgnął po ciekawe i aż proszące się o to, by 

z niego skorzystać, nawiązanie. Wolsungowa wersja W 80 dni dookoła świata to sympa-

tyczna, krótka przygodówka. Dzieło Juliusza Verne’a wydaje się jakby stworzone do 

przerobienia na wolsungowe realia. Pomysł jest więc dość oczywisty, jednak konse-

kwentnie i sprawnie zrealizowany. Atutem utworu są plastyczne opisy, barwne, cieka-

wie wykreowane postacie i dowcip przywołujący na usta szczery uśmiech. To lekkie, 

przyjemne i nieco humorystyczne opowiadanie porusza jednak również głębszą, uni-

wersalną problematykę – motyw utopii i antyutopii oraz fanatyzmu ideologicznego. 

Moim kolejnym faworytem – obok Wołania (Nocą) Grzegorza Gajka – jest Lalka 2 

(Miłość Wieku Pary) autorstwa Witolda Jabłońskiego. Kolejne odniesienie do klasyki lite-

ratury, znów zresztą do pozycji, która idealnie pasuje do wolsungowego uniwersum. 

Lalka Bolesława Prusa inspiruje wielu współczesnych twórców, wśród których warto 

wymienić przede wszystkim autora o pseudonimie (a jakże!) Aleksander Głowacki i jego 

świetny Alkaloid czy Romana Praszyńskiego z Córką Wokulskiego. Tekst Jabłońskiego 

także wpisuje się w popularny w ostatnich latach nurt „sequeli Lalki”, jednak nie powiela 

znanych schematów, jest oryginalny i pomysłowy. Autor nie imituje też na szczęście sty-

lu Prusa ani go nie parodiuje, porusza się sprawnie pomiędzy oryginałem, uniwersum 

Wolsunga a własną wizją artystyczną. Zakończenie zaś naprawdę zaskakuje.  

Szarada Pawła Kontka także wpasowała się w trend kulturowych nawiązań. Tym 

razem czytelnik dostaje coś w rodzaju przygód Jamesa Bonda w uniwersum Wolsunga. 

Agenci specjalni, dużo akcji, mnóstwo gadżetów, pościgi, strzelaniny i elfia arystokracja. 

Niewątpliwie jest widowiskowo – latające peleryny, katapulty w siedzeniach paramobili 

i wtykanie odpalonego od cygara dynamitu w gacie przeciwnika. Główny bohater – Win-

landczyk, tajny agent-dżentelmen we fraku. Brzmi znajomo, prawda? I dobrze! Być może 

właśnie tego typowo amerykańskiego, popkulturowego klimatu brakowało wśród róż-

norodnych obliczy Wolsunga. Historia jest ciekawa, zgrabnie poprowadzona i lekka, jed-
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nak zakończenie rozczarowuje – jest zbyt otwarte, przez co opowieść wydaje się jakby 

urwana, niedokończona.   

Jednym z lepszych utworów drugiej odsłony wolsungowej antologii jest Teterski 

Aeroklub Dżentelmena Adama Podlewskiego. To świetna groteska, ironiczna i pełna ab-

surdalnego humoru. Autor przedstawia uniwersalny i wciąż aktualny problem bezdusz-

nej biurokracji w krzywym zwierciadle. Bohater – urzędnik państwowy – z uporem ma-

niaka, w myśl zasady „dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf” szuka haka na 

założyciela nietypowego klubu dżentelmena. Gdzieś tam pobrzmiewa echo Schultza... 

Opowieść ubarwiają wątki poboczne, osadzające ją ściśle w uniwersum Wolsunga – 

świetne opisy działania systemu maszyn liczących uznanych za rodzaj sztucznej inteli-

gencji czy dziwaczne i niekoniecznie przydatne wynalazki ekscentrycznego technomaga.  

Jan Madejski to z kolei autor, o którym można powiedzieć, że z powodzeniem do-

równuje swoim kolegom po piórze z pierwszej części antologii w kwestii krótkich form. 

Jego Brudna dola to nieco groteskowy opis napadu na pasażerski liniowiec i niezwykle 

kulturalnego rabunku dokonanego przez powietrznych piratów-dżentelmenów. Pierw-

szoosobową narrację zgrabnie i dowcipnie prowadzi sympatyczny kapitan pirackiego 

sterowca. Bohater jest charakterystyczny i daje się polubić. Fabuła wydaje się z początku 

banalna, jednak zakończenie przynosi nagłą zmianę klimatu. Rozwiązanie finalne zasko-

czyło mnie. Krótkie formy mają to do siebie, że muszą być mocne i zapadać w pamięć. 

Brudna dola nie jest może majstersztykiem, jednak z pewnością spełnia te wymagania.  

Mój kolejny faworyt to alternatywna historia Marii Konopnickiej autorstwa Emila 

Strzeszewskiego, zatytułowana Szalona Maria. Tytułowa bohaterka to gnomia slawijska 

emancypantka, która wraz z feministką Elizą Orzeszkową oraz innymi kobietami, wal-

czącymi o równe prawa w najbardziej patriarchalnym i konserwatywnym kraju uniwer-

sum Wolsunga, ucieka przed zamieszkami, spowodowanymi niezadowoleniem ludu z 

ich odważnych poczynań. Perypetiom emancypantek i ich najemnych ochroniarzy towa-

rzyszy mroczny, niepokojący klimat charakterystyczny dla prozy Strzeszewskiego. Zna-

ne postacie historyczne zostały tu świetnie zaadaptowane do wolsungowych realiów. 

Szalona Maria to historia dramatyczna, tragiczna, poruszająca i przygnębiająca. Autor 

doskonale buduje ponury, skrajnie pesymistyczny nastrój. Utwór porusza ważną, ale 

ciężką tematykę – feminizm, mechanizm kierujący rewolucją, konserwatywną niechęć 

do przemian społecznych. W obecnych czasach, szczególnie w Polsce, te problemy są 

wciąż aktualne, tekst pobudza więc do głębszych refleksji, skłania do myślenia.  
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Wcale nie lżejsza atmosfera panuje w Quincunx Macieja Lewandowskiego. Nie ma 

tu barwnych intryg salonowych, jest za to wolsungowy półświatek – brudny, ponury i 

brutalny. Atmosfera opowieści jest ciężka, przytłaczająca. Na największą uwagę zasługu-

je jednak świetny warsztat pisarski autora. Lewandowski pisze bardzo ambitnie i specy-

ficznie – łączy mocny, dosadny język z elementami groteski, naturalizm z surrealizmem. 

Autor jawnie odnosi się też do utworu Franza Kafki, którego twórczością czuć tu wyraź-

ną inspirację. Dla czytelników nastawionych wyłącznie na lekturę rozrywkową Quincunx 

może okazać się męczący, jednak z pewnością zauroczy odbiorców szukających ambitnej 

prozy. Jeśli natomiast ktoś, tak jak ja, cierpi na arachnofobię – niech lepiej zażyje coś na 

uspokojenie, zanim zacznie czytać.  

Nietypowy, ale arcyciekawy pomysł miał również Łukasz Radecki. Jego Ostatnia 

wprawa okazała się dla mnie nie lada niespodzianką. Autor roztacza przed czytelnikami 

niesamowicie swojską scenerię. Gęsta puszcza pełna prastarych dębów, w której ukrywa 

się leszy, strzeżona przez tubylców i ogromnego żubropodobnego zwierza, chroniona 

tajemniczym rytuałem. Stare baśnie i klechdy, ludowe wierzenia. Wyraźna inspiracja 

sarmackimi klimatami, echa Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Zamki, szabelki i slawijska 

szlachta. A pomiędzy tym wszystkim typowe steampunkowe rekwizyty – mechanizmy, 

paramobile. Ostatnia wyprawa to także nostalgiczna opowieść o starości i przemijaniu. 

Radecki zgrabnie przemycił też do swojego utworu aluzję do współczesnej problematy-

ki, przedstawił skłaniającą do refleksji diagnozę polskiej mentalności. Ustami bohaterów 

wygłosił mocno konserwatywną krytykę otwartości na nowe i obce, dialog typowo pol-

skiego nacjonalizmu z europejską otwartością. Tekst wzbudził we mnie mieszane od-

czucia, właśnie ze względu na ten nacjonalistyczny wydźwięk, nie można mu jednak 

odmówić oryginalności pomysłu i bardzo dobrego wykonania.  

Horror Vacui Przemysława Zańko to znów nagła i gwałtowna zmiana konwencji i 

nastroju. Brutalna opowieść o żołnierzach napisana prostymi, żołnierskimi słowami. 

Oszczędny, niemal ascetyczny styl nadaje temu krótkiemu tekstowi moc i ponury, dra-

matyczny nastój. To historia o okrucieństwie i tragedii wojny z magią i charakterystycz-

nymi wolsungowymi elementami w tle. Horror Vacui to również opowieść o uciekaniu 

przed przeznaczeniem i o szaleństwie technologicznych eksperymentów. Wyczuwalny 

jest tu mroczny, ponury klimat rodem z legend o tajemnicach nazistów. Świetny pomysł 

i doskonałe wykonanie. Prawdziwie mocna krótka forma, która na długo zapada w pa-

mięć.  
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Wolsungową antologię – tym razem już na dobre – zamyka Simon Marcina Ser-

giusza Przybyłka. To najdłuższy tekst w całym zbiorze, a przy tym bardzo charaktery-

styczny. Mój kolejny zdecydowany faworyt! Ciekawy pomysł, dopracowana koncepcja i 

świetny język. Barwne, plastyczne, obrazowe opisy oraz specyficzny, poruszający, prze-

sycony emocjonalnością i refleksyjnością nastrój – to największe, choć nie jedyne – atuty 

utworu Przybyłka. Moją uwagę przykuło też niezwykle ciekawe wykorzystanie możli-

wości wolsungowej technologii. Nietypowy, oryginalny bohater wzbudza sympatię, a 

konsekwentnie prowadzona fabuła wciąga. Do tego zaskakujące zwroty akcji oraz 

zmyślna, błyskotliwa, skrzętnie zaplanowana intryga. Czego chcieć więcej? Może głębo-

kiej, skłaniającej do refleksji, uniwersalnej i wciąż aktualnej problematyki? Ależ proszę 

bardzo! Tego także w Simonie nie zabrakło. Przybyłek porusza tu zarówno kwestię tole-

rancji, jak i zadaje jedno z najpopularniejszych – a mimo to wciąż nieśmiertelnych – py-

tań literatury SF: czym różni się człowiek od maszyny i czy ta druga potrafi czuć?. Poja-

wia się tu także motyw sztuki i artysty. Autor przedstawia mocny, naprawdę przerażają-

cy pomysł na szczyt awangardy i performance’u, zachęcając czytelnika do rozważań o 

sile sztuki i szaleństwie twórcy.  

Twórcy antologii po raz kolejny udowodnili, że jest to książka niezwykła, dzieło 

ludzi z pasją dla ludzi z pasją. Nawet jeśli w drugiej części znalazło się więcej utworów 

zwyczajnie dobrych, a mniej tych rewelacyjnych, i w porównaniu z pierwszym tomem 

oceniam ją o oczko niżej, nadal jest to wspaniała inicjatywa, z którą warto się zapoznać i 

którą serdecznie polecam. 


