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ufff, ufffffff, ufffffffff... 
skończyłem! udało mi się 
złożyć kolejny „Ferment” i 
oto jest - 5. numer w wa-
szych rękach (dyskach?). 
Nie powiem - było trudno, 
ale nikt nie mówił że bę-
dzie lekko. zresztą co to 
za zabawa, gdy jest lek-
ko, łatwo i przyjemnie?

z racji tego, że sam ostatnio 
odpoczywałem, postanowi-
łem dać swojej redakcji wol-
ne - 5. numer zrobiłem więc 
niemal samemu (jedynie „Pół 
serio” zostało zrobione w 
większości przez ignacego, 
za co z serca mu dziękuję!).

Tydzień nam minął pod 
znakiem sądowania się. 
Głównym bohaterem wo-
kandy był baron byczeq, 
czyli popularny yaraeh. 
niestety, nie poszczęściło mu 
się - sąd wymierzył mu srogie 
wyroki, a może być też gorzej, 
wszystko się jeszcze okaże. 
Do grona świętoszków nie 
należę także ja - z tego 
powodu przeprosiny za-

mieszczone na stronie 2. z 
racji wyroku skazującego 
który sąd wydał na mnie.
no cóż - nobodys perfect.

Dobra, wróćmy do  tego 
po co się tu zebraliśmy.
w piątym „Fermencie” znaj-
dziecie wywiad z władzami 
uśpionej od jakiegoś czasu wsi 
nadzieja - polecam wszyst-
kim sympatykom tej niegdyś 
hiperaktywnej miejscowości.

w „Temacie z okładki” 
mamy rozważania na temat 
związków sarmacji z grami 
i jak je od siebie odróżnić.
czy zgadzacie się z tezą, że 
nie walka o wskazanie róż-
nic jest z góry przegrana?

wreszcie felieto - polemika 
z artykułem zamieszczonym 
niedawno w „Pewnej Gaze-
cie” przez „Pewnego Dzien-
nikarza”. Jeśli was zmęczy, 
to dobrze, taki mam cel.

życzę miłego czytania i za-
chęcam do głosowania na 
„Ferment” w plebiscycie na 
inicjatywę sierpnia: linK

a więc - JazDa!
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nasz ukochany andrzej 
swarzewski obchodzi swo-
ją pierwszą  sarmatnicę! 
świeżo upieczony kawaler 
z okazji swoich v-urodzin 
zorganizował ankietę z zapy-
taniem o słuszność swojego 
zamieszkiwania w Księstwie. 
Jak widać po wynikach - 
wielu z nas chce by kaw. 
swarzewski z nami został.

Do Księstwa zawitał mar-
cus vilander - znany 
z licznych kontrowersji 
i sporów wewnątrz orga-
nizacji Polskich mikronacji 
przywódca wurstlandii.
Dziś (18.09 - red.) Król mar-
cus i złożył na ręce JKm Piotra 
ii Grzegorza wniosek o we-
ryfikację uznania Królestwa 
wurstlandii przez sarmację.
czyżby znów jakieś gierki?

branża serialowa się rozwija!
Po niebywałym sukcesie 
„hacienda la sarmatia”
na rynku pojawiły się „Przy-
gody zboja racibora” 
andrzeja swarzewskiego
oraz „Przygody robota eda” 
marka lipy-chojnackiego.
nowe tytuły również
spotkały się z dużym za-
interesowaniem, lecz chy-
ba na razie nie są w stanie 
pobić legendy „hacienda 
la sarmatia”. czas pokaże.

na szybko

sąd Najwyższy unieważ-
nił  postanowienie jkm 
Piotra ii Grzegorza o 
stwierdzeniu utraty oby-
watelstwa i wydaleniu ba-
rona byczqa z sarmacji. 

w uznaniu sądu, JKm nie 
umieścił w swojej decyzji 
konkretnego powodu utra-
ty obywatelstwa przez ba-
rona byczqa, a co za tym 
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idzie, nieważne było również 
wydalenie go z Księstwa. 
również w ostatnich dniach 
wydane zostały także dwa 
wyroki, skazujące barona w 
sumie na 9 miesięcy pozba-
wienia wolności. aby nie być 
posądzonymi o stronniczość 
nadmieniamy, iż sprawa wy-
toczona przez barona  byczqa 
baronowi nowickiem zakoń-
czyła się wyrokiem skazują-

cym dla tego drugiego. inną 
sprawą jest już ułaskawienie 
go przez JKm Piotra ii Grze-
gorza. należy także nadmie-
nić, iż toczy się postępowanie 
w jeszcze jednej sprawie, wy-
toczonej przez Prefekta susz-
ka z powództwa cywilnego.
ciekawe czy i tak już długi 
barona odpoczynek od sar-
macji jeszcze się wydłuży.?

rn

złotousty ex-poseł adrian 
jasiński wystąpił z pomy-
słem utworzenia sarmac-
kiego związku sportowe-
go. 

zdaniem pana Jasińskiego 
istnieje potrzeba utwo-
rzenia ogólnokrajowej 
istytucji, której zadaniem 

Powstaje sarmacki 
Związek Sportowy

będzie opieka nad sporto-
wymi iwentami w sarmacji.
obecny stan, w którym 
wszelkie sportowe aktyw-
ności w Księstwie wynikają 
z inicjatyw prywatnych zdaje 
się być dla pana Jasińskiego
stanem nieodpowiednim.
redakcja, a w szczególności 
naczelny popiera inicjatywę 

w całej rozciągłości, gdyż 
uważa, że jest ona potrzebna, 
bo napewno jest stosowna.
Ponadto wszystkim inny-
mi sarmatom polecamy
tworzenie „inicjatyw w 
celu organizowania ini-
cjatyw do robienia inicja-
tyw”. świetna zabawa!

rn

sarmacki Parlament 
przyjął w ostatnich 
dniach szereg przepisów.

sejm zatwierdził między in-
nymi Rozporządzenie Kanc-
lerza w sprawie kryteriów 
uznawania innych mikronacji, 
wyrażono zgodę na raty-
fikację Traktatu o przy-
jaźni i współpracy pomię-

Praca sejmu wre
dzy Księstwem Sarmacji 
a Królestwem Skarlandu,
przegłosowano także Usta-
wę o zmianie Kodeksu 
Sprawiedliwości  oraz Usta-
wy o tytułach i orderach.
Dwie inne ustawy czekają na 
podpis Jego Książęcej mości 
Piotra ii Grzegorza - chodzi tu 
o ustawę o zniesieniu zaka-
zu posiadania podwójnego 

obywatelstwa oraz usta-
wę o uchyleniu i zmianie 
niektórych ustaw (uchyle-
niu przepisów o akademii 
sarmackiej i samorządzie 
terytorialnym, oraz zmia-
niach w Kodeksie sprawie-
dliwości i ordynacji wybor-
czej). by rządziło się lepiej.

rn

Wiesci

P r Z e P r o s i n y

Ja, leszek v-hr. żółtowski 
De ruth pragnę niniejszym 
przeprosić wojciecha v-hr. 
hergemona za przypisanie 
mu autorstwa słów „spier-
dalaj śmieciu”, co było nie-
prawdą i pomówieniem. 



w poniedziałek po południu 
z dachu budynku przy ulicy 
nadmorskiej w Krezie spadł 
kominiarz. mężczyzna prze-
bywa na oddziale intensyw-
nej terapii, jego stan ocenia 
się jako ciężki. Dopiero w 
sobotę udało się lekarzom 
wybudzić go ze śpiączki. 
Jak poinformował rzecznik 
Prefektury starosarmackiej 
– poszkodowany nie jest go-
towy do składania zeznań. 

morany upadek społeczeń-
stwa nie omija wandowic. 15 
września odbyłą się tam de-
monstracja filatelistów. Jak 
donosi miejsowa prasa, tłum 
zboczeńców przemaszero-
wał ulicami miasta skandu-
jąc obrzydliwe hasła nawo-
łujące do kolekcjonowania 
znaczków. Policja niestety 
nie chciała interweniować. 
czy ta plaga dotrze także do 
innych miasta starosarma-
cji? mamy nadzieję, że nie.

w ekstraklasie slP zanosi 
się na nie lada batalię. małp-
ki Grodzisk tracą do prowa-
dzących w tabeli słoników 4 
punkty, a drużyny te spotkają 
się jeszcze w przedostatniej 
kolejce (na stadionie mał-
pek). słoniki nie mogą po-
pełnić choćby najmniejszego 
błędu, ale patrząc na rywali, 
raczej się na to nie zanosi. ży-
czymy szczęścia oby teamom.

na szybko„Gell” za kratami!
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Pięć lata trwały prace 
nad budową naturalnej 
wielkości kopii alfreda 
Włodzimierza, którym 
latali wodzowie saL’ u. 

samolot zostanie zapre-
zentowany 19 września w 
muzeum sarmacji ludowej 

w wandowicach. następ-
nie model odbędzie podróż 
po największych starosar-
mackich miastach. autorzy 
dzieła (Tomasz i adam Kin-
duk oraz agata mycińska 
i wojciech Głód) zastana-
wiają się jeszcze, gdzie de-
finitywnie umieścić dzieło. 

Pierwotnie samolot miał 
znaleźć się we wspomnia-
nych wandowicach, ale dziś 
wielkie oczy stanowią cie-
kawą alternatywę. co stanie 
z alfredem włodzimierzem?

ignacy

pol serio

Tuż przed przesłaniem 
niniejszego numeru „Fer-
mentu” do druku, doszła 
nas wiadomość o specjal-
nie zwołanej przez Do-
wództwo soa konferencji 
prasowej. sobotnia konfe-
rencja zaskoczyła wszyst-
kie starosarmackie media, 
jednak tej nocy soa mia-
ło dla nas naprawdę waż-
ny komunikat. złapano 
jednego z hersztów grup 
„Dzieci słońca” – nieja-
kiego słońcumiła „Gella” 
Darżewicza, piątego naj-
bardziej poszukiwanego 
sarmackiego terrorystę.

historia zaczyna się od kon-
fliktu sTs z morvanem, o 
którym pisaliśmy w numerze 
czwartym. oddziały soa, 
które podówczas wycofano 
z terenów morvanu zosta-
ły wykorzystane w sprawie 
strzelaniny w santa ana (do-

nosiliśmy o niej w  pierwszym 
numerze „F”). od początku 
zeszłego tygodnia antyter-
roryści przetrząsali wszelkie 
zakamarki starosarmackich 
miast, a też Gór Kocich. 
„właśnie w sobotę rano na-
tknęli się na pustą jamę, 

noszącą na ścianach ślady 
zamieszkania” – powiedział 
nam rzecznik santaańskich 
oddziałów soa, podpułkow-
nik Fabio ellano Pandigas. 
wraz z groźnym przestępcą 
złapano również 10 innych 
członków „Ds”, najpraw-
dopodobniej najbliższych 
współpracowników Darżewi-
cza. Grozi im nawet 50 lat 
więzienia, choć maksymal-
na kara za ich wykroczenia 
(„Gell” przynał się miedzy 
innymi do zamachu w por-
cie ferskim z 1998 roku, jest 
też podejrzewany o próbe 
zamachu na TrizoTowers w 
Trizopolis w 2003 oraz wy-
sadzenie tajnego konwoju 
Ksz tuż przy granicy scho-
landzkiej na awarze. Daje 
to przyblizoną sumę - 2300 
ofiar i 4500 rannych przyp. 
red.)wynosi dożywocie. na 
jaką karę zdecyduje się sąd?

ignacy

RE
K
LA

M
A

na zdjęciu widać dlaczego 
trudno było złapać „Gel-
la” - dobrze się maskował

replika zabytkowego samolotu gotowa
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temat z okladki

Przed momentem wró-
ciłem z miasta. zakupy 
zrobione, w domu po-
sprzątane, trawa sko-
szona -  czas na zasłużo-
ny odpoczynek. siadam 
przed ekranem, odpa-
lam: „sarmacja - zło-
ta Wolność”, kawał po-
rządnego giercowania.

najpierw newsy - trze-
ba sprawdzić co też tam 

ludziska nowego wy-
prawiają na sarmacji. 
Potem czas i zarobić tro-
chę libertów - szybka wy-
cieczka na wioski, zbiera-
nie zboża i jazda na skup.
w innych grach są ciekaw-
sze rajdy, ale ta i tak jest 
lepsza, bo tamte są gorsze 
(Jasiński rlz) - Tibia wysiada.
Dobra, zarobiłem, teraz 
trzeba buynąć potki, żeby 
hP odnowić. u Grubego 
zbycha kupuję jakiś nowy 
eliksir, +100 do lucka.

czas poekspić. otwieram 

ekwipunek, wybieram swój 
miecz - majkrosoft Łord. 
idę do moich ziomków 
z gildi „Ferment”, zro-
bimy rajd na „czytelni-
ków” - takie troche podob-
ne do beholdera potwory,
straszne, ale dużo gol-
da wypada z nich.
nabijamy w „Fermencie” 
właśnie piąty level, chłopaki
dobrze jadą, poprawia-
my skilla w writingu.

Jedziemy dalej, poszukać  
na Forum jakiś noobów do 
roboty. wchodzę, szukam, 

dziś nic nowego nie ma, kurde. 
Tylko jak zwykle jakieś 
spamboty, motyla noga.
swarzewski najgorszy, a już 
chyba w wersji 3.0 albo i wyż-
szej nam śmiga po Forum. 
Trolli też nie brakuje, ale to jak 
wszędzie, nie da się uniknąć.
admini kolejny raz wlepili ko-
muś bana - i dobrze, nie będą 
fikać, przynajmniej przez 
jakiś czas będzie spokój.

czas zajrzeć do slP - miej-
scowej ligi piłkarskiej, fajny 
dodatek, inne mmo tego nie 
mają. na co dzień spierasz 

leszek 
żółtowski
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się i walczysz z tymi ludźmi 
na Forum czy gdziekolwiek 
indzie, robicie jakieś wspólne 
questy, a w weekendy można 
chrapnąć w gałę, miodzio.

Pora zerknąć co tam 
w moim mieście - jestem 
burmistrzem, musze dbać 
o miasto i mieszkańców. 
wypadałoby popracować 
nad czymś nowym na rzecz 
miejscowości, ale skąd tu 
wziąć czas - pomysłów bez 
liku, czasu i środków brak, 
ale zawsze jakoś to będzie.

Jak ktoś ma trochę szczę-
ścia, to może dostać się do 
gildii mistrzów gry, zwanej 
„sejmem” - ale to już wyż-
sza szkoła jazdy. Ja wła-
śnie takiego farta miałem, 
więc teraz mogę uczestni-
czyć w zmianie zasad gry 
i podobnych regulacjach.

zajrzę jeszcze raz na Forum 
(„znowu te spamboty!”), 
sprawdzę czy coś się pojawiło 
w prasie wewnątrzgiercowej, 
znów wybiorę się nazbierać 
zboża i sellnąć je na sku-
pie, a potem odpocząć od 
zgiełku wirtualnego życia.

ogólnie muszę powie-
dzieć, że gra się rewela-
cyjnie - tak rozbudowanej 
gry jeszcze nie spotkałem. 
elementy rpg, ekonomii, 
strategii, gier sportowych, 
spięte w jedną całość będą 
połączeniem symulatora 
z mmo - żyć nie umierać. 
robić można bardzo wiele 
różnych rzeczy, a nie tylko 
jak w innych, tłuc stworki 
i skillować jakieś durnoty.
zróżnicowanie questów jest 
nieziemsko ogromne - mo-
żemy otrzymywać zlecenia, 

jak też sami wymyślać sobie 
zajęcie, co komu  się podoba.
na wysokim poziomie stoją 
lokacje - Forum centralne, 
sąd najwyższy, serwis pra-
sowy czy irc wolny od jurys-
dykcji adminów, sprawiają 
wrażenie jakby żyły własnym 
życiem i były kolejnymi, 
dodatkowymi graczami.

właśnie - gracze. Fanta-
styczni, przynajmniej więk-
szość. w innych grach 
takich ze świecą szukać. 

Dobra, koniec żartów. i jak, 
brzmi strasznie czy żałośnie? 
wydaje mi się, że jakkol-
wiek by nie brzmiało, to 
jest to diablo prawdziwe.
wielu z nas słyszało pytania 

typu: „a jak się w to gra?”, 
wielu (w tym ja) odchodzi 
od zmysłów próbując wy-
tłumaczyć na czym polega 
subtelna różnica między mi-
kronacjami, a grami prze-
glądarkowymi. w czym tkwi 
problem? we wszystkim. od 
początku do końca sarma-
cja jest tworem zbyt skom-
plikowanym, przerośniętym 
i niezrozumiałym. Każdy, 
bez wyjątku, ma problemy 
z wdrożeniem się w mikro-
nacyjne realia - niektórym z 
większą łatwością przychodzi 

się przywczaić do wirtuala, 
ale raczej rzadko jest to 
całkowicie bezbolesne.
bariera wejścia zawsze 
utrudniała rozwój v-świata, 
każde państwo wirtualne 
boryka się z kłopotami de-
mograficznymi. Jest to chyba 
całkowicie naturalne i zro-
zumiałe zjawisko - w real-
nym świecie mnóstwo osób 
ma kłopoty z integracją ze 
społeczeństwem kraju do 
którego imigrują, więc nie 
ma czemu się dziwić w przy-
padku wirtuala, który jak 
wiemy, cechuje się znacznie 
dalej idącą dziwacznością.

rodzi się więc pytanie - jak 
temu przeciwdziałać, co 
możemy zrobić, by popra-
wić sytuację wirtualnych 
imigrantów. odpowiedź jest 
banalnie prosta - prawie nic. 
istnieje ważniejsze pytanie, 
może prowokacyjne - czy na-
leży cokolwiek z tym stanem 
robić? To już kwestia sporna - 
jedni mogą uważać, że tak, bo 
to poprawi naszą demogra-
fię, inni z kolei mogą sądzić, 
że jest to naturalne sito dla 
kretynizmu. osobiście sądzę, 
mam nadzieje że się zgodzi-
cie, że nie ma co się siłować z 
„barierą wejścia” - bo zaczną 
do nas trafiać ludzi, którzy 
nie będą zbyt dobrze czuli 
mikronacyjnego ducha i znik-
ną po kilku(nastu) dniach. 
sarmacja, jak też w zasadzie 
wszystkie mikronacje, jest 
jak tytułowa gra szklanych 
paciorków z powieści her-
mana hessego - skompliko-
wana tak bardzo, że nawet 
jej najwięksi mistrzowie nie 
podejmują się tłumaczenia 
jej zasad. Ta stworzona w 
wyobraźni hessego dziwna 
synteza nauk matematycz-

nych z muzyką i innymi gałę-
ziami sztuki jest doskonałym 
symbolem zawiłości tkwią-
cych u podstaw mikronacji. 
Dodatkowo jest to gra bardzo 
prestiżowa - nie ma co ukry-
wać, że państwa wirtualne, 
choć może prestiżowe nie są, 
to z pewnością mogą uchodzić 
za rozrywkę dla wybranych. 

w takim wypadku możemy 
jedynie ocierać się o  ideał ła-
twego progu imigracyjnego, 
który zawsze będzie od 
nas daleki od lata świetlne. 
wszelkie samouczki, choć-
by najlepsze, nie dadzą nam 
nigdy zamierzonego efek-

tu, choć mimo to warto je 
tworzyć - dla ocierania się o 
ideał właśnie. Podstawowym 
i najważniejszym środkiem 
dla poprawy imigracji po-
winien być aktywny odzew 
sarmatów na każdego nowe-
go mieszkańca - wsparcie, 
odpowiedź na pytanie, służ-
ba dobrą radą. my zawsze 
będziemy lepszą pomocą, 
niż najlepszy samouczek. 
Trudne, owszem, ale cza-
sem skuteczne - a warto wal-
czyć, by choćby raz w roku 
trafił się ktoś, kto zostanie 
z nami na długi, długi czas. 
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bariera wejścia 
zawsze utrudniała 
rozwój v-świata, 
każde państwo wir-
tualne boryka się z 
kłopotami demogra-
ficznymi, choć jest 
to chyba całkowicie 
naturalne i zrozu-
miałe zjawisko.

ogólnie muszę po-
wiedzieć, że gra 
się rewelacyjnie. 
elementy rpg, eko-
nomii, strategii, gier 
sportowych, spięte 
w jedną całość będą 
połączeniem symu-
latora z mmo - żyć 
nie umierać. 



naDzieJa sTriKes bacK (ever?)
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Ferment 
Kilka miesięcy temu opuści-
liście sarmację, tym samym 
pozostawiająć wieś nadzieja 
w stanie uśpienia, albo co 
gorsza - odeszła ona na za-
wsze. nie jest wam szkoda?

lukasz JakuboWski

odeszliśmy, ale jest kilka 
powodów naszego odejścia. 
wydaje się nam, że głów-
nym czynnikiem jest prawie 
że zupełny brak czasu, nie 
możemy sobie pozwolić na 
beztroskie sarmackie ży-
cie, musimy poświęcić wiele 
czasu na ułożenie naszych 

spraw w życiu realnym. Dru-
ga sprawa to lekkie zniechę-
cenie, jakie spowodowane 
jest głównie reakcjami na 
większość podejmowanych 
przez nas działań. bardzo 
nam szkoda, że nadzieja 
nie jest w stanie działać bez 
nas, mieliśmy nadzieję, że 
ludzie którzy razem z nami 
działali na rzecz nadziei nie 
pozwolą jej tkwić w letargu.
Jak tylko uda się nam wszyst-
ko ustabilizować, to mamy 
nadzieję na powrót do życia 
i odrodzenie nadziei. w 
końcu cała historia nadziei 
poprzecinana jest okresami 

upadku i wzrostu aktywności.

Ferment

śledzicie życie sarmacji od 
czasu waszego odejścia?

lukasz

oczywiście, w miarę regular-
nie sprawdzamy, co też tam 
w naszej ojczyźnie się dzieje.

Ferment

wiele wiadomości ze sta-
rosarmacji pewnie nie wi-
dzieliście - nie niepokoi 
was to, że jak widać by-
liście jedynym motorem 
napędowym prowincji?

lukasz

Jakie wiadomości masz na 
myśli?

Ferment

Jakiekolwiek - w starosar-
macji nie dzieje się prawie 
nic od czasu demilitaryzacji.

lukasz

Źle zrozumiałem pytanie. no 
tak, może i o nadziei było 
najgłośniej, ale przecież jest 
też tam wiele wiele innych 
osób, które jakby nie było, są 
w stanie sporo zrobić. Jeśli 
jednak nie dzieje się nic, to 
może czas na większe zmia-

J a ś n i e  o ś w i e c o n a  D i u c z e s s a

Calisto Cami-ChojnaCka,
w i e l m o ż n y  w i c e h r a b i a

Łukasz jakuboWski

Halo, jest tam ktoś w tej 
Nadziei? Na szczęście tak!



ny? Kiedyś już o tym pisałem 
na Forum centralnym, aby 
zlikwidować sTs i skupić 
się na tworzeniu sarmacji 
jako jednej „prowincji”, o ile 
mogę się tak wyrazić, a nie 
utrzymywać sztuczny twór, 
jakim niewątpliwie jest sTs 
i tworzyć zbędne „stołki”. Po 
co Księstwo sarmacji i sta-
rosarmacja w środku? Gdy-
by obywateli Księstwa było 
dużo, w liczbie wręcz kilku-
dziesięciu, to ok, zróbmy kil-
ka Prowincji, niech się ludzie 
wykażą. natomiast w obecnej 
sytuacji, gdzie stanowisk jest 
dużo a ludzi mało i jeśli do-
damy centralę (a sama cen-
trala jest bardzo rozbudowa-
na) oraz władze Prowincji, to 
niejednokrotnie zdarza się, 
że jedna osoba musi poradzić 
sobie z wieloma funkcjami. 
sam tak miałem, gdy byłem 
Kanclerzem, Posłem, zajmo-
wałem się sportem i jeszcze 
aktywnie działałem dla na-
dziei. To na dłuższą metę jest 
niewykonalne. w sarmacji 
na siłę próbuję się ratować 
coś, czego uratować się już 
nie da, chyba że znowu poja-
wi się wielki boom na coś, co 
zwie się mikronacjami, a na 
to w dobie wszelkich porta-
li społecznościowych, coraz 

bardziej rozbudowanych gier 
online, raczej się nie zanosi.

Ferment

Domyślam się, że pewnie sły-
szałeś o proponowanej refor-
mie samorządowej i pewnie 
ją popierasz? w jakim miej-
scu znalazłaby się nadzieja 
w sytuacji, gdzie miejscowości 
tworzą dobrowolne związki?

lukasz

uważamy, że dla nadziei 
nic by się nie zmieniło. Już 
od dłuższego czasu jeste-
śmy otwarci na współpracę 
z ludźmi, którzy niekoniecz-
nie systemowo muszą miesz-
kać w nadziei. co by się nie 
działo, nadzieja to pewna 
kultura i tradycja, to ludzie 
pragnący ją kontynuować bez 
względu na podziały i ogra-
niczenia administracyjne.

Ferment

a reszta starosarmacji? 
Jak widzisz jej przyszłość?

lukasz

Jak już wcześniej wspo-
mniałem, dla mnie sTs jako 
sztuczny twór jest zbędny. 
zlikwidować i zając się do-
brem sarmacji jako ogółu, 
a nie tworzyć sztuczne podzia-
ły wewnątrz, które nic dobre-
go nie wnoszą. inaczej mó-
wiąc: przyszłości nie widzę.

Ferment

czy zatem jeśli sTs utrzyma 
się po reformie jako zwią-
zek dobrowolny, nadzie-
ja do niego nie przystąpi?

lukasz

myślę, że na to pytanie jest 
jeszcze za wcześnie. nie 
wiadomo jak sTs jako zwią-
zek będzie funkcjonował. 

Dużo może się zmienić na 
lepsze, ale też wszystko 
może pozostać jak teraz. 
Poza tym jako związek i jako 
pewna grupa ludzi wszy-
scy powinni podjąć decy-
zję „za”, czy też „przeciw”.

Ferment

znów nawiązując do śledze-
nia życia Księstwa - które 
ostatnie inicjatywy i wy-
darzenia przypadły wam 
do gustu, a które nie?

lukasz

na pewno cieszy nas, że 
Torfowisko Koronne zostało 
przeniesione do złotej wol-
ności. Pytasz także, co nie 
przypadło do gustu. wyda-
wać by się mogło, że każda 
inicjatywa jest ważna, jed-
nakże są takie lepsze i gor-
sze. wg mnie najgorszą było 
chyba malarstwo kaw. (tfu!) 

swarzewskiego, o ile to ma-
larstwem nazwać można.

Ferment

Fakt, twórczość raczej ko-
mercyjna niż artystyczna. wi-
dzę też, że jesteś „szczęśliwy” 
z powodu włączenia kaw. swa-
rzewskiego w grono szlachty.

lukasz

szczęśliwy? raczej wielce 
zdziwiony. Kaw. swarzewski 
jeśli już coś chce tworzyć, 
nie zabiera się do tego po-
prawnie. Jeśli ktoś go upo-
mina, wielce się obraża, 
jeśli ktoś mu chce pomóc 
proponując jakiś pomysł, leci 
z tym samym pomysłem do 
innej osoby. rozumiem, że 
czasem warto zrobić coś, co 
może zachęcić do dalszego 
działania, ale nie może być 
tak, że tytuły się dostaje za 
samo spamowanie (a to chy-
ba zdecydowana większość 
działań kaw. swarzewskiego) 
na forum. owszem, stwo-
rzył Przegląd sportowy, ale 
ma on sporo niedociągnięć. 
coś także usiłuje malować, 
ale czy malowaniem można 
to nazwać? włączanie do 
grona szlachty powinno być 
wyróżnieniem za swoje dzia-
łania, które były przydatne 
i są godne naśladowania, 
kontynuowania, nie powinno 
dawać się tytułów jako ma-
sówki. oczywiście bardzo do-
brze, że kaw. swarzewski coś 
chce robić, ale samo „chcieć” 
czasem nie wystarczy. To nie 
tak, że krytykuję kaw. swa-
rzewskiego w całej rozciągło-
ści, ale po prostu uważam, 
że na tytuł nie zasłużył. Przy-
najmniej jeszcze nie teraz. 

Ferment

o ile z kaw. swarzewskiego 
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sTs jako sztuczny 
twór jest zbędny. 
zlikwidować i zając 
się dobrem sarma-
cji jako ogółu, a nie 
tworzyć sztuczne 
podziały wewnątrz, 
które nic dobrego 
nie wnoszą. inaczej 
mówiąc: przyszłości 
nie widzę. 

bardzo nam szko-
da, że nadzieja nie 
jest w stanie działać 
bez nas, mieliśmy 
nadzieję, że ludzie 
którzy razem z nami 
działali na rzecz na-
dziei nie pozwolą jej 
tkwić w letargu.
Jak tylko uda się 
nam wszystko usta-
bilizować, to mamy 
nadzieję na powrót 
do życia i odro-
dzenie nadziei. w 
końcu cała historia 
nadziei poprzeci-
nana jest okresami 
upadku i wzrostu 
aktywności.



może coś wyrosnąć, o tyle 
brak od dłuższego czasu po-
dobnego narybku - gdzieś 
nam ci nowi mieszkańcy 
znikają, uciekają, nie prze-
bijają się. widzisz gdzieś 
może jakieś błędy sarma-
cji w kwestii imigracji?

lukasz

może wyrosnąć i pewnie wy-
rośnie, czasem potrzeba po 
prostu czasu. nawiązując 
jeszcze do poprzedniego py-
tania: aby ktoś dalej chciał 
coś robić, można dać me-
dal, aby docenić. i taki me-
dal, nawet nie jeden, można 
dać takiej osobie jak kaw. 
swarzewski, nie tytuł. Te-
raz inne osoby mogą wyjść 
z założenia, że na ten tytuł 
nie trzeba się wcale starać, 
wystarczy zrobić cokolwiek. 
a gdzie błąd? może to nie 
błąd. wydaje mi się, że sar-
macja jest zbyt trudna na 
początek i zbyt nudna dla no-
wego mieszkańca. warto by 
było sarmację trochę upro-
ścić likwidując niepotrzebne 
twory, ale to już zostawię, 

żeby nie powtarzać swoich 
wcześniejszych wypowiedzi. 
co do tego, że jest zbyt nud-
no, jest sporo serwisów, któ-

re oferują zdecydowanie wię-
cej możliwości, niż sarmacja. 
nawet nowy system złota 
wolność pomimo tego, że jest 
swoistą rewolucją, nie może 
konkurować z innymi serwi-
sami. Jest także grupka osób, 
które przywykły chyba do 
krytykowania. myślę, że tutaj 
też jest problem. nowa oso-
ba nie spotyka się z aproba-
tą, tylko z krytyką. raz, dru-
gi, trzeci i ucieka. wyjątkiem 
jest m.in. kaw. swarzewski. 
Problem nie leży w samej 
sarmacji, ale bardziej w lu-
dziach i w tym, co ludzie ofe-
rują nowym. z drugiej strony 
problem leży także w samych 
nowych, którzy przycho-
dzą do sarmacji i chcą mieć 
wszystko od razu, nie chce 
im się włożyć trochę wła-
snej pracy, a przecież tylko 
dzięki pracy sarmacja może 

się rozwijać. Takie czasy...

Ferment

swego czasu nie trudno 
było zauważyć „konflikt” 
między wami, a yaraehem 
i Kaxiem. co sądzisz o nie-
dawnej decyzji o wydaleniu 
tego pierwszego z Księstwa, 
o późniejszym uznaniu nie-
ważności tej decyzji, oraz 
ostatnich wydanych na nie-
go wyrokach skazujacych?

lukasz

Prostując: calisto w zasadzie 
nie miała z nimi większych 
problemów, prywatnie było 
ok, a jakieś tam potyczki 
może i były, ale to oczywi-
ste, jak to czasami w dysku-
sjach bywa - między matką 
a synem, bo to przecież ro-
dzina w przypadku yaraeha.
Jeśli o mnie chodzi, też nie 
miałem z nimi jakiegoś więk-
szego problemu, chociaż nie 
będę ukrywał, że ich zacho-
wanie, podejście do niektó-
rych osób, bardzo mi się nie 
podoba. często jest chamskie 
a odzywki zostawiają wie-
le do życzenia. nie miałem 
z nimi do czynienia w sferze 
prywatnej, więc nie wiem, 
jak sprawa wygląda tutaj.
co do decyzji wydalenia, jej 
unieważnienia i wyroków 
skazujących. albo uważa 
się, że ktoś jest winny i sto-
suje się karę, albo się tego 
nie robi. Takie zmienianie 
decyzji na pewno nie jest 
dobre, nie ma zbyt dobrego 
wpływu na zaufanie do lu-
dzi, którzy podejmują takie 
decyzje, a którzy także nie 
mogą dojść w tej materii naj-
widoczniej do porozumienia 
czy też nie mają konkret-
nego zdania na ten temat.

Ferment

wspominasz o calisto - 
może teraz kilka słów od 
niej? Powiedz calisto, sły-
szałaś o pomysłach na za-
gospodarowanie morvanu, 
a wręcz geograficzne ma-
chinacjach z Teutonią w tle?

calisto

To chyba wydarzenia, czy też 
plany z ostatnich kilku dni, 
a w ostatnich dniach nieste-
ty nie było czasu na wczyty-
wanie się najnowsze wieści.

Ferment

nie zupełnie, temat był żywy 
na początku września, teraz 
trochę ucichło. Generalnie 
pan winchester miał pomysł 
najpierw na zabawy z prze-
noszeniem morvan do Teu-
tonii, później wymyslił, że 
pozostawi go na miejscu, ale 
narrację zmieni na steam-
punkową - co o tym sądzisz?

calisto

sprawa morvanu ogólnie 
jest ciężka, trudno udawać, 
że wolna republika morvan 
nie istnieje. myślę, że naj-
pierw władze państwowe 
powinny wyjaśnić kwestie 
terytorialne z wrm. Jeżeli 
sprawa przeniesienia mo-
rvanu miałaby przynieść 
korzyści obu stronom i przy-
czynić się do kontynuowa-
nia tradycji morvańskiej, to 
ja nie miałabym nic prze-
ciwko. nie czuję się jednak 
w mocy zajmować stanowi-
sko jako reprezentantka mo-
rvanu. sama mogę mówić tyl-
ko jako osoba mająca władzę 
w nadziei, a która znajduje 
się na terytorium morvanu.

Ferment

no właśnie - tradycja. nie 
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włączanie do grona 
szlachty powinno 
być wyróżnieniem 
za swoje działania, 
które były przydatne 
i są godne naślado-
wania, kontynuowa-
nia, nie powinno da-
wać się tytułów jako 
masówki. oczywi-
ście bardzo dobrze, 
że kaw. swarzewski 
coś chce robić, ale 
samo „chcieć” cza-
sem nie wystarczy.

wielka polityka 
zniszczyła morvan, 
zostały tylko wyspy 
broniące dawnej 
świetności tego 
miejsca i nie da się 
ukryć, że wyspom 
tym na pewno przy-
dałaby się pomoc 
z zewnątrz. sama 
nadzieja nawet 
odbiega znacznie 
od wcześniejszego 
charakteru morva-
nu, a mimo tych 
różnic jest przecież 
morvańska. 



maNiFesTum NuDNummasz mieszanych uczuć sły-
sząc, że morvan zmieniłby 
swój charakter fabularny?

calisto

w chwili obecnej biorąc 
pod uwagę, że nadzieja jest 
w uśpieniu, morvan nie ma 
za wiele do stracenia. więk-
szość osób, które go zbudo-
wały, które decydowały o jego 
charakterze i niezwykłości są 
albo nie aktywne albo udzie-
lają się w innych państwach. 
wielka polityka zniszczyła 
morvan, zostały tylko wyspy 
broniące dawnej świetno-
ści tego miejsca i nie da się 
ukryć, że wyspom tym na 
pewno przydałaby się pomoc 
z zewnątrz. sama nadzieja 
nawet odbiega znacznie od 
wcześniejszego charakteru 
morvanu, a mimo tych różnic 
jest przecież morvańska. my-
ślę, że jeżeli morvan faktycz-
nie by dołączył do Teutonii, 
to na jego tradycję nie mia-
łoby to większego wpływu, 
co najwyżej mogłoby odrobi-
nę zmienić jego przyszłość, 
ale jestem przekonana, 

że wyszłoby mu to na dobre.

Ferment

oby tak było, źle by się sta-
ło, gdyby morvan został 
zapomniany. zmieńmy te-
mat - zawsze byłaś jedną 
z niewielu aktywnych sar-
matek. Po waszym odejściu 
pozostały praktycznie tylko 
dwie - natalia i Kasia her-
gemon, które zresztą ostat-
nio również znikły. Dlaczego 
tak mało kobiet zatrzymuje 
się w sarmacji na dłużej?

calisto

biorąc pod uwagę, że studio-
wałam informatykę, nie lubię 
zakupów i głupich rozmów 
przysłowiowych blondynek, 
to nie wiem czy mogę się wy-
powiadać w imieniu kobiet 
(śmiech). a tak na poważniej, 
to może po prostu większość 
dziewczyn/kobiet nie potrafi 
się odnaleźć, czy też wczuć 
w klimat. może gdyby-
śmy otworzyli w sarma-
cji jakąś galerię, to by-
łoby inaczej (śmiech).

Ferment

Galerianki w sarmacji? cie-
kawy pomysł, męska brać 
pewnie chętnie i gremialnie 
zaczęłaby kupować jeansy. 
a tak serio - nie czułaś się 
momentami jak rodzynek? 
może się mylę, ale nie li-
cząc natalii i Kasi, to jakoś 
nie wyczuwało się atmosfe-
ry „solidarności jajników”, 
nawet wtedy gdy było was 
więcej niż dwie czy trzy.

calisto

ogólnie jak to wcześniej sam 
zauważyłeś, kobiety niechęt-
nie się garną do życia w mi-
kronacjach, szybko je ono 
zniechęca, nudzą się i wolą 

powrócić do swoich normal-
nych zajęć. o solidarności 
ciężko w ogóle mówić, ponie-
waż nawet samych sytuacji, 
w których mogłaby się ona 
przejawiać, jest niewiele, 
jednak uważam, że pomimo 
tego, kobiety w sarmacji 
potrafią współdziałać. Przy-
kładem tego w mikronacjach 
może być nawet Festiwal Ku-
linarny, który odbywał się na 
początku roku w sarmacji, 
a który organizowałam ra-
zem z JKm meisande v 
z samundy. wydaje mi się, 
że fakt, że kobiety się jeszcze 
nie skrzyknęły powinien tylko 
cieszyć wszystkich mężczyzn 
w sarmacji, ponieważ biorąc 
pod uwagę, że całkiem nieźle 
radzimy sobie z wykonywa-
nymi przez nas obowiązka-
mi, męska władza mogłaby 
zostać poważnie zagrożona.

Ferment

To fakt - we władzy radzicie 
sobie dobrze, ciekawie było-
by obserwować kobiety ba 
najwyższych szczeblach wła-
dzy. zawsze mnie zastana-
wiało, dlaczego Ty nie chcesz 
spróbować „wziąć sprawy 
w swoje ręce” i ubiegać się 
np. o stanowisko Kanclerza?

calisto

sprawowanie władzy w cen-
trali wiąże się nierozerwalnie 
z brakiem czasu na sprawo-
wanie jej w nadziei. nawet 
przyjmując tekę ministerial-
ną musiałam się z tym liczyć. 
ciężko zatem było mi podej-
mować decyzję, które ograni-
czały moje możliwości działa-
nia dla dobra wioski. Ponad 
to, są jeszcze dwie inne kwe-
stie, może nawet ważniejsze. 
Po pierwsze nie lubię polityki, 
a stanowisko Kanclerza jest 
z nią bardzo mocno połączo-
ne, po drugie, Kanclerz na-
rażony jest na ciągłą krytykę 
i o ile z tą merytoryczną dała-
bym sobie radę, to z krytyką 
dla samej krytyki już nie bar-
dzo. mikronacje to wspaniały 
świat, w którym można odpo-
cząć od problemów i poczuć 
prawdziwą radość z tworze-
nia, jednak kiedy działania 
wrogich osób doprowadza-
ją do problemów realnych, 
to lepiej usunąć się w cień.

Ferment

ostatnie pytanie, do oboj-
ga: czy możemy spo-
dziewać się kiedykol-
wiek powrotu nadziei? 
Jeśli tak, to kiedy i jak wy-
glądałaby „nowa” nadzieja?

calisto  i  lukasz

 na pewno mogą wszyscy 
się spodziewać naszego po-
wrotu, jednakże kiedy, to 
już ciężko powiedzieć.... 
z pewnością szybciej, niż 
się niektórym wydaje. 
a jak? niech to będzie naszą 
słodką tajemnicą (śmiech).
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wydaje mi się, że 
fakt, że kobiety się 
jeszcze nie skrzyk-
nęły powinien tylko 
cieszyć wszystkich 
mężczyzn w sarma-
cji, ponieważ biorąc 
pod uwagę, że cał-
kiem nieźle radzimy 
sobie z wykony-
wanymi przez nas 
obowiązkami, mę-
ska władza mogłaby 
zostać poważnie 
zagrożona.

mikronacje to 
wspaniały świat, w 
którym można odpo-
cząć od problemów 
i poczuć prawdziwą 
radość z tworzenia, 
jednak kiedy dzia-
łania wrogich osób 
doprowadzają do 
problemów real-
nych, to lepiej usu-
nąć się w cień.
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niePoTrzebne PaTrioTyczne PrzynuDzanie

Przed kilkudziesięcio-
ma godzinami Pewien 
Dziennikarz, napisał 
w Pewnej Gazecie arty-
kuł o tym, jak to niewiele, 
albo i nic nie daje mu sar-
macja. Pomyślałem: „mat-
ko świecka! czyżby ten 
biedak rozum postradał?”. 
Po głębszym zastanowie-
niu uznałem, że chyba 
warto zastanowić się nad 
tym co daje mi sarmacja. 

Ten artykuł będzie inny 
niż tekst Pewnego Dzien-
nikarza. Jego dzieło było 
brutalne i bezlitosne, 
a jednocześnie okropnie 
śmierdziało zgnilizną ja-
kiegoś zakłamania i obłudy 
– tym samym przyciągało 
i  bijąc po nozdrzach swoim 
odorem, zmuszało do kontr-
natarcia. chyba tylko dziwny 
duch weekendowego zmę-
czenio-znudzenia uchronił 
artykuł Pewnego Dziennika-
rza od lawiny komentarzy 

i burzliwej pod nim dyskusji. 
Ja ze swojej strony postaram 
się narzygać tęczą aż po same 
pachy, stworzyć tekst abso-
lutnie nudny i kretyńsko pa-
triotyczny – dla przeciwwagi. 

więc co daje mi sarma-
cja? Przede wszystkim chy-
ba zajęcie na te setki go-
dzin spędzanych w sieci 
w ucieczce od obowiązków 
– lepsze zabawy w mikrona-
cje, niż durne przesiadywa-
nie na fejsbuku, skoro już 
mam się nie uczyć. mijają 
tak człowiekowi długie wie-
czory, kiedy powinien robić 
milion innych ciekawszych 
rzeczy, ale co tam – w Księ-
stwie jest ciepło i przytulne. 

Druga sprawa – ludzie. Jakąż 
paletę różnorodnych typów 
można napotkać w sarmacji 
wie tylko ten, kto sam tego 
posmakował. relacje od mi-
łości do nienawiści wszyst-
kim bardzo dobrze znane. 
co jeszcze ciekawsze – sta-
le poznaje się nowych ludzi, 
albo tych „starych” na nowo. 
wiadomo – kontakt wirtualny 

to nie to samo co realny, ale 
zdziwiła mnie ostatnio myśl, 
iż lepszy kontakt drogą elek-
troniczną mam z tymi, któ-
rych znam tylko i wyłącznie 
wirtualnie, niż z realowymi 
znajomymi. może to dziwne, 
a może wcale nie? interesu-
jące jest też to, że prawdo-
podobnie jeszcze długo nie 
będę miał okazji poznać ko-
gokolwiek z sarmatów realo-
wo, chyba że akurat zrządze-
nie losu pozwoli – na zjazd 
jeszcze przez jakiś czas poje-
chać nie będę mógł, tak więc 
studiowanie ludzi drogą wir-
tualną będzie trwać nadal. 

z napotkanymi ludźmi ściśle 
wiążą się różnorakie spory –  
od konstruktywnych dys-
kusji na ważkie tema-
ty, przez durne rozmówki 
z tysiącem różnych dygresji, 
aż po słowne mordobicia, 
gdzie wszystkie chwyty do-
zwolone (dopóki któremuś 
z rozmówców nie zachce 
się spaceru do sądu). cza-
sami człowiek traci nerwy 
i rwie włosy z głowy, ale 
to i tak świetna rozryw-

ka. wolę tracić nerwy 
w sarmacji, niż tłukąc ban-
dę śmiesznych ludzi, cza-
jących się w Plemionach 
czy innych ikariamach. 

miejsca zaczyna brakować, 
a jeszcze tyle by się chciało 
powiedzieć, wyrazić, jakim 
to niewyobrażalnym pięknem 
szczyci się nasza ojczyzna, 
jakże jest wielka, potężna, jak 
wpływa i oddziałuje na umy-
słu młodych. niezwykłe jak 
wiele daje mi sarmacja, nie 
da się nie być szczęśliwym 
sarmatą. Tym bardziej, jeśli 
antyfani Księstwa najchęt-
niej wyrażają swój do niego 
afront właśnie w jego serwi-
sie - wiedz, że coś się dzieje. 
 
Ps. Tak sobie myślę - może 
warto byłoby kontynu-
ować takie rozmyślania? bo 
Księstwo daje mi znacznie 
więcej niż udało mi się tu-
taj zmiescić... zobaczymy. 
a wy? chcielibyscie czytać ta-
kie zwierzenia? a może ktoś 
chciałby się podzielić swoimi 
refleksjami? zapraszamy!

leszek
żółtowski


