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Misja – odrodzenie 
 

 Po burzliwej przeszłości, Wielkie Księstwo Solardii przechodzi całościową odbudowę, 
której efekty już można dostrzec. Lecz czym byłoby pisanie o odrodzeniu bez rozmowy  
z bezpośrednim władcą państwa? Oto i wywiad z Morfeuszem Lucjuszem Tylerem czyli 
Wielkim Księciem Solardii, z którego czytelnicy dowiedzą się trochę o przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. 
 
Zacznijmy od tego co było. Z historii wynika, iż Wielki Książę trafił do państw wirtualnych  
w roku 1997, więc minęło już dość sporo czasu od tej daty. Czy były to skromne początki,  
czy od razu działania z rozmachem? 
 
WKS: W ‘97 idea państw wirtualnych w Polsce jeszcze nie istniała, a Evilstone, do którego 
wtedy trafiłem, było ledwie zalążkiem tego ruchu. Moje początki były nadzwyczaj skromne  
ze względu na panującą sytuację, a dokładniej czas upadku wolnego miasta. Byłem turystą, 
mieszkańcem lub po prostu odwiedzającym. Karierę rozpocząłem dopiero w Dreamlandzie. 
 
Wczytując się w czasy zamierzchłe, dowiedziałam się, iż wtedy powstała też Solardia. Czy to 
przypadek, czy osobista ingerencja Księcia? 
 
WKS: Do Dreamlandu trafiłem w sumie przez przypadek. Mam chyba dziwną przypadłość 
trafiania do wirtualnych państw w czasie ich upadania. Dreamland wtedy także upadał  
i ówczesne władze rzutem na taśmę zdołały przeprowadzić kampanię reklamową na jednym 
portalu. Dodam, że skutecznie, bo dzięki niej dotarłem tam ja oraz wielu znamienitych 
obywateli. Przypadkiem udało mi się zdobyć stanowisko Namiestnika w prowincji samego 
króla. A że króla nie było i kryzys szalał, Senat postanowił przekształcić tę prowincję  
w pełnoprawną jednostkę, co w połączeniu z asymilacją Evilstone, dało początek Solardii.  
W kolejnych miesiącach ukonstytuowało się w autonomiczne Księstwo Solardii. 
 
Lecz nie była to jeszcze jednostka suwerenna. Jak doszło do utworzenia Wielkiego  
Księstwa Solardii? 
 
WKS: Od zawsze Solardia była solą w oku centralnych władz Dreamlandu ze względu na,  
ich zdaniem, zbytnią autonomię. W pewnych okolicznościach mnie i ówczesnego króla 
poróżniło tak wiele, iż dalsza współpraca nie była możliwa, co skutkowało usunięciem mnie  
ze stanowiska osobistą decyzją monarchy. Decyzja ta przez Solardyjczyków uznana została  
za atak na ich autonomię, co przyczyniło się do rozwiązań siłowych, a w efekcie secesji.  
Po około 3 tygodniach walk nastał rozejm, Solardia uzyskała niepodległość, a obywatele 
przywrócili mnie na stanowisko Księcia. W tych okolicznościach, Księstwo przekształcone 
zostało w Wielkie Księstwo. 
 
Co się stało, że Solardia upadła i teraz trzeba ją na nowo odbudować? 
 
WKS: Przyczyną tego jest seria konfliktów wewnętrznych, począwszy od roku 2007. Najpełniej 
jest to opisane w historii na stronach internetowych. Nie od dziś wiadomo, że wojna wyniszcza. 
W naszym przypadku skutkowało to utratą bardzo dużej ilości aktywnych obywateli,  
a to właśnie aktywna społeczność tworzy istotę państwa wirtualnego. 
 
Nawiązując do teraźniejszości. Jaka jest misja Wielkiego Księcia Solardii w tym procesie 
odbudowy? 
 
WKS: W wirtualu 75% kierunku rozwoju państwa zależy głownie od zdolności i pracowitości 
jego władcy. Pamiętając o tej zasadzie, staram się jednak  w mniejszym stopniu narzucać 
kierunek rozwoju, a bardziej aktywizować samodzielnych obywateli wspomagając ich 
kreatywność. Zdając sobie jednak sprawę z technicznych wymagań, jestem też zobąwiązany, by 
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dopilnować funkcjonowania stron i środków komunikacji. 
 
Obecnie widać już jakąś aktywność mieszkańców,  
ale to wciąż mało. Jak Książe ma zamiar pozyskiwać nowych 
obywateli i zachęcać ich do aktywności? 
 
WKS: Dotychczas odbywało się to poprzez wszelakiego 
rodzaju reklamy w środkach masowego przekazu, ale niestety 
efektem było, iż trafiało tu bardzo dużo postaci infantylnych. 
Aby zapobiec pajdokracji, obecnie skupiamy się: w pierwszej 
grupie na osobach polecanych przez będących już 
mieszkańcami, co pozwala na sprowadzenie tych faktycznie 
zainteresowanych życiem w wirtualnym państwie, w drugiej 
grupie – ponownie na reklamach i ogłoszeniach, jednak  
aby były skuteczne musimy dokończyć odbudowę państwa. 
 
Teraz może nieco o sprawach technicznych. Niedawno 
wystartowała strona Księstwa Cyberii. Kiedy ujrzymy 
odsłonę Korony? 
 
WKS: Na dniach. 
 
Co z nieaktywnymi grodami, takimi jak Sargentis i Zistar? 
Czym są w zamyśle? 
 
WKS: Te grody już istniały, nie mają nowych planów, mają 
swoje charaktery. Zistar to gród sportów wszelakich i mogę 
zapewnić, że Książę Mroku, mimo iż ciałem nieobecny, 
pracuje nad jego uruchomieniem. Natomiast Sargentis jest 
miastem z przywilejem szlacheckim, czyli ma tam wstęp 
tylko szlachta, i miejmy nadzieję znajdzie się osoba, która  
w tym klimacie odbuduje cały gród. 
 
Doszły mnie słuchy na temat narzędzia zwanego „poczta 
solardyjska”. Na jakich zasadach będzie ona działać i kiedy 
będzie gotowa do użytku? 
 
WKS: Trwają testy nad tą funkcją. Podobnie jak całe 
Forumix, narzędzie to łączy dobre cechy tzw. prywatnej 
wiadomości na forum oraz komunikacji e-mail. Obecnie 
będzie dostępne w panelu mieszkańca, w przyszłości będzie 
zorganizowana w działającą osobną instytucję. 
 
Tak na koniec chyba najważniejsze pytanie. Jakie są, zdaniem 
Księcia, realne szanse by Solardia odrodziła się na nowo  
i zajaśniała w świecie państw wirtualnych niczym  
flagowe słońce? 
 
WKS: Szczerze powiedziawszy, obecnie mija rok  
od rozpoczęcia pełnej reaktywacji Solardii i powątpiewałem 
w realizację tego planu do tego stopnia, że przygotowana już 
była moja abdykacja. Teraz już widzę efekty rocznej pracy,  
co pozwala na realne myślenie o rozwoju. Osobiście mam 
pełną głowę świeżych pomysłów, a Książę Cienia – następca 
tronu, póki co nie widzi sensu w forsowaniu zmiany władcy. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Z Wielkim Księciem Solardii Morfeuszem Lucjuszem 
Tylerem rozmawiała Jovita Vanhelsing. 
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 Mała wyspa, duży potencjał 
 

W Wielkim Księstwie Solardii powoli widać zmiany. 
Niedawno otworzono nową stronę Księstwa Cyberii  
i z racji tego faktu pozwoliłam sobie przeprowadzić 
interesującą rozmowę z jej władcą, Księciem Cyberii Mario 
Riiną Natim. Przedstawiam zatem wszystkim czytelnikom 
pełny wywiad z trzymającym pieczę nad wyspą. 

 
Myślę, że zanim przejdziemy do rozmowy na temat 
nowych stron Cyberii, warto przybliżyć czytelnikom osobę 
władcy tej wyspy. Kim zatem był Mario Riina Nati zanim 
otrzymał tytuł Księcia Cyberii? 
 
KC: Przygodę z państwami wirtualnymi rozpocząłem  
1 marca 2004 roku w Dreamlandzie. Później trafiłem  
na strony Konfederacji Juweńskiej i tym sposobem  
do Solardii. Kiedy znalazłem się tu, były już niepokoje 
społeczne, bunty, wakaty na stanowiskach w miastach,  
a także w sejmie jeden wakat, dzięki czemu objąłem posadę 
posła i jednocześnie zostałem wybrany na Kanclerza. 
 
Z burzliwej historii wyspy wynika, iż pewną przepustkę  
do władzy dało Księciu małżeństwo. Jak więc doszło  
do zaślubin z jedną z władczyń Cyberii, a mianowicie 
Margeritą Vivian Vasco? Romans czy czysta polityka? 
 
KC: Księżną Margeritę Vivian de Vasco poznałem kiedy 
byłem już Kanclerzem. Nie połączyła nas polityka, w ogóle 
w naszych kontaktach znajdowała odległe miejsca, gdyż 
Księżna jako władczyni Cyberii a ja jako kanclerz Korony 
nie mieliśmy zbytnio wspólnego języka w tej materii.  
Tak więc romans rozpoczął się z pewnością od czystego 
uczucia, zakończył dość zaskakującym małżeństwem, 
przez co zostałem Księciem i tym samym zyskałem prawa 
do tronu Cyberyjskiego. 
 
Zdaje się, że Księżna skorzystała z prawa nominacji  
i wybrała na swojego następcę bynajmniej nie męża.  
W jakich więc okolicznościach to Książę otrzymał władzę 
nad Cyberią? 
 
KC: Tak, to prawda. Księżna na swojego następcę wybrała 
Rhadmora Ravendorffa, lecz w tym czasie nasilił się bunt 
obywateli i Książę abdykował nie wskazując następcy. 
Wtedy Księżniczka próbowała dokonać secesji wyspy,  
w efekcie czego skazana została na banicję. I tak Cyberia 
trafiła pod zarząd Wielkiego Księcia Solardii. Zanim 
otrzymałem do niej prawo po ex-małżonce, próbowałem 
ratować Wielkie Księstwo, które było pogrążone  
w stagnacji i znikło z map mikronacji. Dopiero kiedy 
odkryto iż inne państwo wysłało ekspedycję na Cyberię  
i postanowiło ją zająć jako niezamieszkaną, wygłosiliśmy 
odezwę do obywateli i tak rozpoczęło się powstanie 
społeczne całego Księstwa Solardii przeciw najeźdźcy- 
Stołockowi. W tym czasie właśnie otrzymałem  
nominację Książęcą. 
 
Teraz może tak nieco bardziej humorystycznie.  
W porównaniu do całej Solardii, Księstwo Cyberii jest 
jedynie maleńką wyspą, zatem skoro władcą zwierzchnim 
jest Wielki Książę a drugą po nim osobą w Cyberii jest jej 
zarządca, to czy można zwać Księcia Cyberii -  
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„Mały Książę”? 
 
KC: Jeśli brać pod uwagę moje działania patriotyczne 
odnośnie całej Cyberii oraz Księstwa Solardii to mogę być 
"Małym Księciem". 
 
Przejdźmy teraz do Cyberii samej w sobie. Skąd pomysł  
na taki wygląd strony jaki jest dostępny? 
 
KC: Postanowiłem iż utrzymamy tradycję, bo na fladze jest 
zieleń i żółć. Było też założenie by w efekcie uzyskać coś  
na wzór słońca - czyli tak jak jest w Koronie, tylko że tam 
zamiast zieleni jest kolor niebieski. 
 
Cyberia w nowej odsłonie na tle Solardii wygląda dość 
futurystycznie jak chodzi o projekt. Czy ma to jakiś związek  
z kulturą i atmosferą na wyspie? Czy Cyberia jest nowoczesną 
częścią Wielkiego Księstwa? 
 
KC: Obecne czasy to odbudowa Księstwa Solardii, stąd ten 
futurystyczny projekt strony Księstwa Cyberii - stawiamy  
na tradycję w porównaniu z nowoczesnością. 
 
Wnikliwie czytając, zauważyłam iż Księstwo Cyberii 
odznacza się romantycznym szacunkiem do kobiet. Są także 
odznaczenia z których dwa na trzy dotyczą traktowania dam. 
Czy jest to jedynie wymysł któregoś z władców, czy też  
w Cyberii praktycznie będzie stosowane wyjątkowe 
traktowanie kobiet? 
 
KC: Romantyczny szacunek do kobiet oraz owe odznaczenia 
nie są wymysłem, jest to tradycja, ponieważ trzy z pierwszych 
władczyń były kobietami: Magdalena Hasse, Magdalena II 
Cymeryjka i w końcu Margerita Vivian de Vasco. Istnieje 
także wiele niepisanych, lecz przestrzeganych praw, jak np.  
to które objęło i mnie: gdy kobieta nałoży chustę na głowę 
skazanego mężczyzny i wypowie słowa "Mój Ci on" - 
mężczyzna zostaje ułaskawiony. Także i ja zamierzam 
pielęgnować tradycję. 
 
Wracając do historii lecz wciąż nie odbiegając od tematu 
poruszonego w powyższym pytaniu – jak zostało 
wspomniane, kobiety odegrały dużą rolę w przeszłości 
Księstwa Cyberii, a cała Solardia odznacza się wysokim 
współczynnikiem feminizacji na tle innych wirtualnych 
państw. Czy ta, nazwijmy to też tradycja, będzie 
kontynuowana i płeć piękna odegra dużą role w przyszłości 
wyspy? Czy też zostanie ona zdominowana przez mężczyzn? 
 
KC: Bardziej nastawiam się by w Cyberii było więcej kobiet 
na stanowiskach kierowniczych, nie skreślamy mężczyzn,  
ale z góry mówię iż chodzi o kontynuowanie tradycji  
by kobiety były naszą "większością". Oczywiście każdy 
zostanie przyjęty ciepło, jednak zostanie utrzymana jak  
to pani mówiła "atmosfera romantyzmu i szacunku  
wobec kobiet". 
 
Prócz stolicy wyspy jaką jest Valtaria, są także dwa pozostałe 
miasta: Cymeria i Libertania. Kiedy można się spodziewać  
że strony tych grodów ruszą? 
 
KC: Kiedy włączone zostały strony Cyberii planowałem 
napisać informację iż poszukujemy zarządcy owych miast, 
jednak z braku czasu tego nie zrobiłem. Liczę, iż znajdzie się 
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jakaś osoba, ponieważ chcę dać szansę wykazania się, 
stworzenia czegoś z innego punktu widzenia. Aktualnie 
skupiamy się na głównych stronach Księstwa Solardii  
oraz Cyberii, a także na systemach, dlatego strony Cymerii 
oraz Libertanii nie są na tę chwilę potrzebne, chociaż 
dobrze by było aby rozwój i kontynuacja nastąpiły  
już teraz. 
 
Tak na koniec, chyba pytanie którego Książe się spodziewa 
- jakie plany na przyszłość? 
 
KC: Oczywiście spodziewałem się tego pytania. Na chwilę 
obecną chcemy dokończyć systemy, zaktualizować stare 
strony oraz stronę Korony. Później bank, poszukiwanie 
mieszkańców, chociaż teraz też szukamy, w niedalekiej 
przyszłości powstanie także system gospodarczy.  
W skrócie: rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Z Księciem Cyberii Mario Riiną Natim rozmawiała Jovita 
Vanhelsing. 
 

Pustka w krainie mroku 
 

             Jak powszechnie wiadomo, Evilstone – była stolica 
Solardii, to mroczny gród o niespotykanej atmosferze.  
Jest to miejsce odznaczające się na tle pozostałych 
należących do Korony i Cyberii. Swoją wyjątkowością 
powinno przyciągać tłumy, gdyż jest tu wiele ciekawych 
miejsc do odwiedzenia. Znajduje się tu ogromna Czytelnia, 
której dzieła zaspokoją potrzeby intelektualne, jest 
wspaniała Galeria, której obrazy mogą zaspokoić poczucie 
estetyki, jest Tawerna Cienia gdzie można się zrelaksować 
i pogawędzić z innymi mieszkańcami, Pracownia 
Alchemika pełna różnych dziwów oraz dumnie wznoszący 
się nad grodem Zamek Kruka, otwarty nie tylko dla elity 
ale także zwykłych zjadaczy chleba. 

Mroczne miasto Evilstone jest absolutnie godnym 
polecenia miejscem, lecz obecnie pustym. Powinno się roić 
od mieszkańców i przyciągać rzesze podróżnych, w tym 
także tych z artystyczną duszą. Powinno, lecz fakty 
niezaprzeczalnie dowodzą, iż miasto tonie w pustce. Nawet 
mający piecze nad Krainą Mroku, do której przynależy 
Evilstone, mianowicie Książe Mroku, jest nieobecny  
i niedostępny. Z tego też powodu, nie mogę zadać mu 
ważnych pytań i przedstawić, zakładam, dających 
czytelnikom nadzieję odpowiedzi. Na tę chwile 
przedstawię jedynie prawdę obiektywną. Czy potencjalni 
mieszkańcy mogą się tu realizować? Do czytelni nie można 
dodawać nowych dzieł, galerii nie można wzbogacić 
nowymi obrazami - z resztą, któż chciałby wystawiać prace 
w formacie mikroskopijnym? W Pracowni Alchemika 
czcigodny pan chyba usnął z nudy, Tawerna Cienia 
natomiast jest zamknięta na cztery spusty. 

Z podanych mi informacji wynika, iż jest to główne 
miejsce spotkań towarzyskich, można się tu odprężyć  
i zrelaksować, można zasmakować w dobrym winie  
lub piwie lub przekąsić coś smacznego. Nasuwa się jeden 
wniosek – nie ma tawerny, nie ma ludzi. Dnia 21 listopada 
2011 roku Wielki Książę Morfeusz Tyler zapowiadał 
przebudowę tego miejsca. Mamy marzec 2012 roku,  
a tawerna nadal nie działa. Rozumiem, że rządzący mają 
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pełne ręce roboty, ale jeśli sprawy będą toczyć się tak wolno, 
cała kraina może doszczętnie opustoszeć. Większa ilość 
aktywnych mieszkańców z pewnością odciąży nasze zacne 
władze i pomoże przywrócić życie krainie z tak długą historią. 
Zatem tawerna powinna być jednym z pierwszych punktów 
na liście naprawczej państwa, bo to w tym miejscu będzie 
najbardziej tętnić życie. W chwili obecnej na pochwałę 
zasługuje jedynie mroczny Zamek Kruka, który wręcz 
przyciąga swoją architekturą i panującą wokół  
atmosferą grozy.  

Nie będąc jednak aż tak surowa, przyznam iż mimo 
kilku braków, Evilstone wciąż posiada tę magicznie 
przyciągającą moc, na co dowodem jest wypowiedź jednej  
z nowych mieszkanek grodu, Roselle Daliemdesurreal - Istoty 
zewsząd lubują przebieranki słowne.. Spragnione gładzą nimi 
swe umysły. Nienasycone suną nimi jakoby były piórkiem  
na jedwabistej skórze dlategoż w owym miejscu wszystek 
wygłodzenie zostaje ujarzmione, wszelaki rodzaj głodu 
wykrzyczysz niemo. Tu dowolność mamidlana, niezmierzony 
ocean widma myślowego. Ty, Płócienności w bieli nadaj 
sobie barwę i kształt dowolny i zawiśnij w komnacie ogromu! 

Czy można wyrazić lepszą zachętę? Zatem, niech 
poruszą się tłumy a mroczne miasto wróci do swoich  
lat świetności. 

 
Jovita Vanhelsing 

 

Bilet w jedną stronę 
 

Wielkie Księstwo Solardii w trosce o swoich 
mieszkańców zadbało, aby podróże między grodami były 
przyjemne. W tym celu powstał bilet, który każdy chętny  
do zwiedzania miast może nabyć, a raczej otrzymać za darmo. 
Przyjrzyjmy się bliżej działaniu owego biletu. 

Wcielając się w rolę zwiedzającego, wyruszyłam  
w podróż. Zaczęłam od Evilstone i skończyłam również  
na Evilstone. Spotkałam się z absurdem, który uniemożliwił mi 
dalszą podróż i chociaż miała ona odbyć się bez kosztów – 
czuję znaczne straty w portfelu. Tajemnicą biletu jest to,  
iż można go wykorzystać tylko raz na dzień, co oznacza podróż 
w jedno miejsce bez możliwości powrotu na noc. Oczywiście, 
zasięgnęłam informacji czy istnieje opcja kupna kolejnego 
biletu, dzięki czemu każdy podróżnik mógłby wrócić do domu 
lub jechać dalej, ale jest to niestety niemożliwe. 

Zdaniem Wielkiego Księcia - nadal jesteśmy na etapie 
reformy, więc bank mimo, że jest sprawny pozostaje 
wyłączony, a waluta nie jest sprecyzowana ważną ustawą.  
Po zakończeniu etapu reanimacji wszystkich stron Solardii, 
przystąpimy do uchwalenia ustawy dotyczącej waluty  
oraz dostosujemy i włączymy bank, co umożliwi kupno 
dowolnej ilości biletów.  

Jest więc nadzieja na poprawę sytuacji. Do tego czasu 
jednak, podróżni będą skazani na wycieczki w jedną stronę  
na dzień. Jak zdołałam obliczyć na podstawie pobytu  
w Evilstone, obecnie każdy zwiedzający wyda na wojaże około 
4 libertów – wliczam w to posiłki oraz nocleg w hotelu. Jak 
wiadomo, mimo niesprecyzowanej waluty, za usługi płacić 
trzeba, a ceny zdaje się nie należą do niskich. Mogę więc z całą 
uczciwością stwierdzić, że cena mojego darmowego biletu 
wynosiła właśnie 4 liberty. Brzmi absurdalnie, ale takie  
są fakty. 

Do czasu zmian, wszystkim oszczędnie podróżującym 
radzę zabrać ze sobą prowiant na drogę by zmniejszyć wydatki, 
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opcjonalnie śpiwór by spędzić noc pod gołym niebem, 
dzięki czemu unikną jakichkolwiek kosztów. 
 

Jovita Vanhelsing 
 

Śpiący szpital 
 

W mieście stołecznym Viktoria znajduje się 
przybytek, do którego chyba nikt nie wybiera się 
dobrowolnie – mowa oczywiście o naszym szpitalu. Można 
tam poznać interesujące fakty dotyczące solardyjskiej 
służby zdrowia.  

Po pierwsze, w naszym szpitalu od miesięcy leży 
czternaście osób. Co ciekawe, wszyscy są pogrążeni  
w śpiączce z niewiadomych przyczyn. Po drugie, lekarz 
prowadzący te przypadki nie jest lekarzem lokalnym – 
zjawia się w Solardii bardzo rzadko, gdyż pochodzi  
z innej krainy. Z resztą, to samo można powiedzieć  
o reszcie personelu medycznego, o ile on w ogóle istnieje.  

Zapytany o stan służby zdrowia, Wielki Książę 
Morfeusz Tyler wyjaśnia - przyjęta reforma jest wdrażana 
zgodnie z planem, a ponieważ mamy wyższe priorytety niż 
akurat ta dziedzina, służba zdrowia niestety jeszcze kuleje. 
Docelowo, jak uda się zapełnić wakaty, będzie to jedna  
z efektywniejszych instytucji w państwie.  

Póki co, cały szpital jest w opłakanym stanie. 
Pocieszeniem, chociaż marnym, może być jedynie fakt,  
iż nie gości zbyt wymagających pacjentów, a skoro oni się 
nie skarżą to pewnie nie należą do grupy „wyższych 
priorytetów”. Wracając do stanu chorych, według 
lekarskiego wywiadu, przed samym zapadnięciem  
w śpiączkę u danych osób nie występowały żadne 
symptomy zbliżającej się choroby. Co więcej, osoby które 
obecnie przebywają pod aparaturą szpitalną należały  
do grona wręcz idealnie zdrowych. Nie ma odpowiedzi  
na pytania co spowodowało ów dziwny stan i czy pacjenci 
w ogóle się obudzą.  

Jest to swojego rodzaju ewenement, którym władze 
Solardii powinny się zainteresować, tak jak i całą 
solardyjską służbą zdrowia. Być może potrzebny jest tu 
specjalista, być może bardziej zaawansowana aparatura. 
Może trzeba zastanowić się nad możliwością przeniesienia 
chorych do innych placówek. A może trzeba rozważyć 
kwestie eutanazji. Należyte decyzje pozostawiam  
władzom Księstwa. 
 

Jovita Vanhelsing 
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