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Trzynaście obliczy Wolsunga
 

Wyobraźcie sobie świat fantasy, do którego zawitała Magiczna Rewolucja Przemysłowa. 

Uniwersum podobne do naszego, ale zamieszkane przez fantastyczne rasy i potwory, pełne nie-

zwykłych miejsc i wynalazków. Miejsce, gdzie postaci z książek Tolkiena spotykają bohaterów 

Verne’a, Herkules Poirot jest niziołkiem, a Indiana Jones walczy ze strzygami pragnącymi wskrze-

sić Nieumarłą Rzeszę. Wyobraźcie sobie świat, w którym długowieczne smoki walczą dla najwięk-

szych mocarstw, gdzie powstają kabalistyczne maszyny liczące, a golemy służą zarówno w woj-

sku, jak i jako służący 

 

– pisze we wstępie do pierwszego tomu Antologii Wolsung przedstawiciel wy-

dawcy i koordynator projektu – Michał Stachyra. I to właśnie ta wypowiedź idealnie od-

daje charakter i specyfikę świata Wolsunga, rozbudza wyobraźnię czytelnika sięgającego 

po książkę i zachęcają go do lektury – nawet jeśli słyszy o tym uniwersum po raz pierw-

szy. Zdecydowałam się na przytoczenie jej na wstępie właśnie dlatego, że żadne moje 

słowa nie byłyby tu trafniejsze i bardziej na miejscu. 

Hasło „Wolsung” jest dobrze znane przede wszystkim fanom gier fabularnych. 

System RPG autorstwa Artura Ganszyńca osiągnął ogromny sukces nie tylko w kraju, to 

również pierwsza duża polska gra fabularna wydana w USA, a w tym roku ma pojawić 

się również na rynku niemieckim. Swoje powodzenie zawdzięcza ona przede wszystkim 

niezwykłemu bogactwu i oryginalności fikcyjnego świata – świetnie dopracowanego, 

fantastycznego uniwersum w nietypowy sposób przedstawiającego alternatywną topo-

grafię i historię Europy, osadzonego w realiach będących nietuzinkowym połączeniem 

klimatu klasycznego fantasy i steampunku. 

Systemy RPG często tworzone są jako adaptacje znanych i lubianych dzieł literac-

kich, tym razem zdarzyło się jednak zupełnie na odwrót – to świat wykreowany na po-
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trzeby gry fabularnej został przeniesiony na karty książki. Stało się tak dzięki zupełnie 

nowemu na polskim rynku wydawcy – Van Der Book (jakże trafnie dobrana nazwa!), 

firmie powołanej do życia przez fanów, z czystej pasji i prawdziwej, naturalnej miłości 

do fantastyki. Antologia Wolsung to pierwszy projekt tego młodego wydawnictwa, w 

którym wzięli udział zarówno znani i lubiani pisarze rodzimej fantastyki, jak i debiutanci 

– laureaci zorganizowanego przez Van Der Book konkursu, a także dziewięciu młodych, 

pełnych pasji ilustratorów.  

Po takiej mnogości autorów można spodziewać się olbrzymiej różnorodności sty-

lów, wizji i tematyki, ale również... nierównego poziomu tekstów. Na szczęście w prakty-

ce sprawdza się tylko połowa tej hipotezy. Owszem – każdy z twórców zaprezentował 

zupełnie inne podejście do znanego z gry fabularnej uniwersum, teksty bardzo mocno 

różnią się między sobą nastrojem, dominującymi cechami gatunkowymi i poruszaną 

problematyką. Każdy z pisarzy ma  własny pomysł, indywidualny styl i posługuje się in-

nym językiem. Podstawową zaletą niektórych tekstów jest doskonały humor, innych re-

fleksyjny ton, jeszcze innych wartka akcja, umiejętnie budowane napięcie, niepokojący 

nastrój grozy, zgrabnie snuta intryga, wciągający wątek kryminalny czy też świetne za-

rysowanie bogactwa świata przedstawionego. Poziom literacki jednak jest tutaj dość 

wyrównany, a często trudno ocenić, które teksty są autorstwa bardziej doświadczonych 

pisarzy, a które stworzyli laureaci konkursu dla debiutantów. Wprawdzie kilka opowia-

dań wybija się ponad standard i zachwyca bardziej niż inne, jednak z czystym sumie-

niem mogę przyznać, że w antologii nie ma tekstów kiepskich, nudnych czy źle napisa-

nych. W efekcie czytelnik otrzymuje trzynaście obliczy Wolsunga – każde inne, a jednak 

wszystkie interesujące, sprawnie skonstruowane, dopracowane i dobre warsztatowo. 

Każde z nich zasługuje na uwagę i odznacza się oryginalnymi, indywidualnymi walora-

mi.  

Antologię otwiera Archibald Compton i zaginione miasto Enli-La Krzysztofa Pi-

skorskiego – znanego jako autora świetnych pozycji właśnie w klimatach steampunko-

wych. Pisarz rzuca czytelnika in media res, bez zbędnych wstępów odmalowując grote-

skowy obraz dżentelmena jadącego bicyklem po dachu płonącego pociągu pełnego nie-

umarłych. Już sama ta parafraza pierwszego zdania tekstu mogłaby służyć za cały opis, a 

także najlepszą reklamę opowiadania Piskorskiego. Po tym autorze spodziewałam się 

wprawdzie czegoś zupełnie innego – być może bardziej nastrojowego, charakterystycz-

nej dla niego mieszanki stylów i gatunków, nie mogę jednak powiedzieć, bym nie była 
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zadowolona z tekstu, który otrzymałam. A dostałam dużą dawkę humoru – chwilami „po 

angielsku” abstrakcyjnego, momentami jednak nieco infantylnego, na szczęście nie na 

tyle, by kilka mniej błyskotliwych żartów było w stanie zepsuć mi zabawę. Archibald 

Compton i zaginione miasto Enli-La to sympatyczna przygodowa historyjka z toczącą się 

w zawrotnym tempie akcją i barwnie odmalowanym światem przedstawionym. Ot, ste-

ampunkowy Indiana Jones w stylu beletryzowanej przygody do gry fabularnej. Rasowy 

Wolsung pełną gębą!  

Autorem drugiego opowiadania jest Igor Myszkiewicz, będący jednocześnie 

twórcą jednej z ilustracji do antologii. Okazało się, że artysta plastyk i grafik przejawia 

również talent literacki. Już od pierwszych zdań wiadomo, że ten tekst będzie utrzymany 

w zupełnie innej konwencji niż poprzedni. Pierwszoosobowa narracja z perspektywy 

głównej bohaterki, melancholijny, nieco niepokojący nastrój, styl przywodzący na myśl 

raczej klasyczną space operę lub hard SF. Mocny, konkretny, dość oszczędny język, filo-

zoficzny ton dialogów i element grozy. Z pozoru mogłoby się wydawać, że taki pomysł 

niekoniecznie pasuje do świata Wolsunga, jednak nic bardziej mylnego – Myszkiewicz 

wprowadził do znanego z gry uniwersum coś zupełnie nowego i świeżego, a efekt okazał 

się zadziwiająco udany. Królowa Atlantydy – krótki, ale mocny i poruszający utwór pozo-

stał w mojej pamięci na naprawdę długo i trudno mi było się z niego otrząsnąć. Opowia-

danie Myszkiewicza to zdecydowanie jeden z moich faworytów w tym zbiorze.  

Dalej – Ostatnia praca Perfoklesa Durronta pióra Pawła Majki. Obecność w anto-

logii tego autora szczególnie mnie ucieszyła, ponieważ w każdej pracy zbiorowej z jego 

udziałem, jaką czytałam, to właśnie utwór Majki okazywał się jednym z tych, które naj-

mocniej zapadały mi w pamięć. Tym razem było podobnie. Pisarz nie zawiódł moich 

oczekiwań – jego specyficzny styl także i tutaj łatwo dał się rozpoznać, a świat Wolsunga 

widziany jako ponura, dystopijna rzeczywistość, w której powoli rozwija się afera kry-

minalna, ma w sobie wiele uroku. Intrygująca jest tutaj nagła zmiana języka i sposobu 

narracji, która następuje w pewnym momencie opowieści, zachodzi ona jednak płynnie. 

Pisarz puszcza też oko do fanów powieści detektywistycznych i typowego angielskiego 

humoru. Ostatnia praca Perfoklesa Durronta jest utworem pełnym aluzji, nawiązań i in-

tertekstów, a główny bohater to niecodzienna hybryda Herkulesa Poirota z berserkerem 

w ciele... starego trolla.  

Kolejny autor to Mateusz Bielski – podobnie jak Igor Myszkiewicz – laureat kon-

kursu i grafik. Warto nadmienić, że Bielski jest również twórcą dwóch wspaniałych ilu-
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stracji do pierwszego tomu wolsungowej antologii oraz genialnie oddającej klimat i spe-

cyfikę książki grafiki okładkowej. Okazało się, że zdolny artysta potrafi sobie także cał-

kiem nieźle poradzić na polu literackim. W krótkim utworze zatytułowanym Colossus 

skupił się przede wszystkim na odmalowaniu bogactwa i różnorodności świata Wolsun-

ga, powraca też specyficzny, RPG-owy klimat. Tekst zasługuje według mnie na miano 

sztandarowego utworu literackiego osadzonego w tym uniwersum, zawiera wszystkie 

charakterystyczne dla niego elementy i idealnie oddaje jego oryginalność. Jest tu steam-

punk i technomagia, mnogość koegzystujących ze sobą ras, nekromancja i nawiązanie do 

modnego nurtu „nazistów w fantastyce”, tajne organizacje, wytworne damy i eleganccy 

dżentelmeni na salonach, a wszystko to ubrane w zgrabny płaszczyk afery szpiegow-

skiej. Do tego ciekawa, błyskotliwie skonstruowana i konsekwentnie poprowadzona in-

tryga. Czysta esencja wolsungowości! 

Jeździec wiwern Michała Studniarka – kolejny tekst, kolejny autor i... kolejna nagła 

zmiana klimatu. Autor zdecydował się na dość odważną konwencję, zauważalnie, lecz 

umiejętnie i nienachalnie wplótł w wartką fabułę opowiadania głębsze rozważania egzy-

stencjalno-filozoficzno-społeczno-historyczne. Nawiązał do powojennej sytuacji Pola-

ków biorących udział w bitwie o Anglię, delikatnie i z przymrużeniem oka odwołując się 

przy tym również do współczesnych, aktualnych problemów. Utwór ma w sobie coś 

bardzo swojskiego, rodzimego; świat Wolsunga nic jednak nie traci na tym posunięciu, 

wprost przeciwnie – wiele zyskuje. Jeśli dodać do tego oryginalny styl autora i dyna-

miczną historię, którą po prostu szybko i przyjemnie się czyta, spośród tak wielu do-

brych opowiadań wyłania się mój następny faworyt.  

Szósty tekst to najkrótszy utwór w całym zbiorze – Przebudzenie debiutanta Ka-

rola Woźniczaka. Autor zaimponował mi, jak każdy pisarz, który naprawdę potrafi  two-

rzyć krótkie formy, co uważam za nie lada sztukę. Rzadko zdarzają się zaledwie kilku-

stronicowe utwory wystarczająco mocne, poruszające i zapadające w pamięć, by mogły z 

powodzeniem konkurować z ekscytującymi, złożonymi fabułami i barwnymi narracjami 

dłuższych form. A tekst Woźniczaka właśnie taki jest! Refleksyjny, pełny niepokojącego 

nastroju i narastającej grozy, silnie oddziaływający na emocje, z zaskakującym, mocnym 

zakończeniem. Utrzymany w konwencji klasycznego horroru, ale takiego ze zdecydowa-

nie wyższej półki i wpasowujący się w uwielbiany przeze mnie modny „nurt nazistow-

ski”. Przebudzenie to zupełnie inna strona uniwersum Wolsunga – ciemna, przerażająca i 

niepokojąco melancholijna zarazem. Nie ma tu wiele steampunku, intryg salonowych i 
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przygody, jest za to porządna dawka grozy, ciekawy element psychologiczny i dylemat 

moralny. Jest też pytanie o istotę człowieczeństwa i naturę wolności. Jest bohater miota-

jący się w zamkniętej przestrzeni i jego monolog wewnętrzny – prawdziwie dystopijny 

teatr jednego aktora. Mój następny faworyt – utwór, który odbił się we mnie echem, za-

padł głęboko w pamięć i pozostawił jakiś gorzki posmak.  

Krąg de Berville’a Marcina Rusnaka to klasyczna historia kryminalna w dobrym 

brytyjskim stylu powiązana z wątkiem podróży w czasie i motywem sztuki – według 

mnie połączenie genialne. Do tego ostry, naturalistyczny język i ponury, ciężki klimat. 

Tutaj świat Wolsunga zyskuje kolejną, nową i niezwykle oryginalną stronę – już nie tę 

barwną salonową, ani też nie przygodowo-awanturniczą, ale brudną, brzydką i cuchnącą 

XIX-wieczną siecią wodociągową, ulicą, brutalnością półświatka i szemraną przestępczą 

magią. Okazuje się, że konwencja staroświeckiej powieści detektywistycznej, która nigdy 

nie wychodzi z mody, doskonale pasuje również do uniwersum Wolsunga. Tekst Rusna-

ka jest jednak inny niż opowiadanie Pawła Majki (także z wątkiem kryminalnym) – 

mniej aluzyjny i pozbawiony humoru, natomiast odznaczający się dojrzalszym stylem. 

Czwarty z faworytów, między którymi za nic nie potrafię wybrać tego jedynego.  

Annie Wołosiak-Tomaszewskiej, kolejnej laureatce konkursu, udało się stworzyć na pe-

ryferiach świata Wolsunga klimat rodem ze skandynawskich horrorów. Tym razem ak-

cja toczy się w nietypowych, mroźnych rejonach uniwersum, z dala od wielkich cywiliza-

cji, a fabuła osnuta jest wokół tajemniczej ekspedycji. Czuć tu wyraźne echa fascynacji 

prozą podróżniczą, inspiracji literackimi wizjami przerażających i groźnych „białych 

plam na mapie”. Na uwagę zasługują również dwie perspektywy narracyjne – forma pa-

miętnikarska przeplata się z drugą pierwszoosobową narracją, prowadzoną przez po-

czątkowo enigmatyczną postać, której tożsamość może zaskoczyć czytelnika. Tekst 

trzyma w napięciu, zachwyca aurą tajemniczości, umiejętnie budowanym nastrojem 

grozy i niepokoju oraz poetyckością języka. Dziennik Doktora Augusty to coś w rodzaju 

gry w mafię w ekstremalnych warunkach, utwór pozornie „z zupełnie innej bajki”, moim 

zdaniem jednak pasuje do różnorodnych obliczy Wolsunga zaprezentowanych w antolo-

gii. 

Barona Nuchternkopfa tryumf potrójny to opowiadanie autorstwa Simona Zacka – 

znanego w fandomie self-publishera i „wirtualnego pisarza” kojarzonego z zamiłowa-

niem do zabaw konwencją. Lekka i zabawna opowiastka ma w sobie mnóstwo „wolsun-

gowego klimatu”, a czyta się ją szybko, łatwo i przyjemnie. Tekst bawi ironią, ciętym acz 
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hermetycznym dowcipem i przesympatycznym akcentem regionalnym. Barona Nuch-

ternkopfa tryumf potrójny to jednak nie tylko „Wolsung z przymrużeniem oka”, w utwo-

rze można doszukać się również drugiego dna i odczytać go jako podany w lekkiej, za-

bawnej formie tekst o przyjaźni i odwadze. Na szczególną uwagę zasługuje tu jednak 

motyw typowo steampunkowy – uważam tekst Zacka za najlepszy ze wszystkich w całej 

antologii właśnie pod względem jakości opisów wymyślnych maszyn parowych i ele-

mentów charakterystycznych dla realiów „wieku pary”.  

Sylwia Finklińska, kolejna laureatka konkursu, autorka Tajemnicy Kwadratu Ha-

miltońskiego, wprowadziła do świata Wolsunga wyraźne inspiracje klasyką fantastyki 

naukowej, jak również tak chętnie eksploatowanymi przez współczesną popkulturę 

wątkami katastroficznymi. Tekst czyta się przyjemnie i lekko dzięki jego prostocie i nie-

skomplikowaniu. Intryga jest tu może nieco zbyt przewidywalna, a język i warsztat Fin-

klińskiej nie odznaczają się niczym szczególnym, jednak utwór nadrabia sprawnie i kon-

sekwentnie prowadzoną narracją oraz obecnością ciekawych, dających się polubić boha-

terów. Autorka ma łatwość opowiadania i lekkie pióro, ale chyba nie zdążyła jeszcze wy-

robić sobie indywidualnego stylu pisarskiego.  

Głód Huberta Sosnowskiego to z kolei czarny kryminał z wątkiem fantastycznym 

w wolsungowej oprawie. Konwencja miejscami przywodzi na myśl inspirację weird fic-

tion, ale jednocześnie kojarzy się z mroczną wariację na temat superbohaterskiego nurtu 

współczesnej popkultury. Podczas lektury nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że gdzieś 

tam w tle pobrzmiewa delikatnie i subtelnie Edgar Allan Poe. Głód to utwór ciężki, bru-

talny, ponury i naturalistyczny. Akcja jest wartka i dynamiczna, ale bez fajerwerków – i 

dobrze, bo to nie ona jest najlepszym, co można odnaleźć w tekście Sosnowskiego. 

Barwne, soczyste opisy, konsekwentnie prowadzona intryga oraz doskonale budowany 

nastrój grozy i tajemnicy to najważniejsze walory tego utworu. Autor snuje swoją fabułę 

na dobrze znanych, popularnych motywach, jednak robi to umiejętnie i okrasza wła-

snym, indywidualnym stylem. Bardzo cieszy fakt, że tak świetny tekst wyszedł spod pió-

ra bardzo młodego człowieka z dorobkiem literackim w postaci zaledwie kilku opowia-

dań publikowanych w czasopismach. Można by przypuszczać, że przed Hubertem So-

snowskim – jeśli pójdzie za ciosem i będzie pracował dalej – maluje się świetlana przy-

szłość, a na jego czytelników czeka jeszcze niejeden kawałek solidnej, soczystej prozy. 

Zbigniew Szatkowski to następny debiutant zaskakujący pomysłem i warsztatem. 

Jego krótki utwór zatytułowany. Dobre zakończenie to świetna, przezabawna groteska 
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pełna czarnego, miejscami abstrakcyjnego humoru, swoisty świat na opak w uniwersum 

Wolsunga. Motywem przewodnim opowiadania – który, gdy dobrze zrealizowany, nie-

zmiennie mnie fascynuje – jest „pisanie o pisaniu”. Autor świetnie wykorzystał możliwo-

ści krótkiej formy – tekst zapada w pamięć, nie przechodzi bez echa. Ten rodzaj humoru, 

jaki prezentuje Szatkowski, należy do moich ulubionych – błyskotliwy, nieinfantylny, 

oparty na grze absurdu i makabry. Poszukując pozycji rozrywkowej, przy której od-

pocznę i ubawię się, ale przy okazji się nie „odmóżdżę”, chętnie wybiorę właśnie coś w 

stylu Dobrego zakończenia. Mam nadzieję, że autor nie spocznie teraz na laurach, bo ja 

chcę przeczytać więcej jego utworów!  

Antologię zamyka Maciej Guzek ze swoimi Czarnymi jaskółkami – piątym z moich 

niepodważalnych faworytów. Tekst najbardziej swojski z całej antologii, w prawdziwie 

rodzimych, dobrze znanych polskiemu czytelnikowi klimatach. Pojawia się tu sprawa 

stosunków polsko-śląskich – dla zainteresowanych tematem, a przede wszystkim dla 

samych Ślązaków, utwór z pewnością jest nie lada rarytasem. Czarne jaskółki zostały 

jednocześnie doskonale osadzone w wolsungowym uniwersum i znakomicie nawiązują 

do współczesnych realiów oraz aktualnych problemów. Takie połączenie to prawdziwy 

majstersztyk! Autor zgrabnie i umiejętnie wkomponował w tekst cały szereg aluzji i na-

wiązań, zarówno kulturowych i społecznych, jak również stricte intertekstualnych, odsy-

łających między innymi do sztandarowych utworów rodzimej fantastyki. Gdzieś w tle 

można też wyczuć mój ukochany, specyficzny klimat młodopolski. Wszystko to sprawia, 

że w ostatnim opowiadaniu wolsungowej antologii zakochałam się bez reszty, co dodat-

kowo potęguje doskonałe wrażenie, jakie pozostawił po sobie ten zbiór.  

Książka nie byłaby jednak tym samym, gdyby zabrakło w niej przepięknej oprawy 

graficznej. Każdy z tekstów opatrzony jest idealnie odzwierciedlającą treść ilustracją, co 

prawdopodobnie świadczy o świetnej jakości współpracy między autorami a grafikami. 

Opowiadania trzynastu pisarzy utrzymują się na w miarę wyrównanym poziomie arty-

stycznym i dokładnie to samo można powiedzieć o pracach dziewięciu ilustratorów. Z 

kolei grafika okładkowa to prawdziwa kwintesencja różnorodności i bogactwa uniwer-

sum Wolsunga. Zarówno zawartość literacka, jak i graficzna genialnie ze sobą współgra-

ją i tworzą spójną, idealnie harmonijną całość.  

Twórcy tej wyjątkowej antologii udowadniają, że wspólny wysiłek wielu ludzi z 

prawdziwą pasją i zamiłowaniem do tematu ma szansę zaowocować wspaniałą książką. 

Antologia Wolsung to projekt fanowski, ale zrealizowany ze wszech miar profesjonalnie. 
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Efekt wręcz epatuje naturalną, autentyczną miłością do literatury, fantastyki i samego 

Wolsunga. Oby więcej takich przedsięwzięć! A tymczasem trzeba uzbroić się w cierpli-

wość, bo przed nami jeszcze drugi tom zbioru wolsungowego, na który niestety przyj-

dzie czytelnikom trochę poczekać. Ale nic to – niecierpliwe oczekiwanie wzmaga apetyt, 

a po przeczytaniu pierwszej części jestem przekonana, że po drugą też warto będzie się-

gnąć. 


