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Polski steampunk –
zaadaptowaÂ historiÆ, adaptujc konwencjÆ
Steampunk jest jednym z najciekawszych i najdynamiczniej rozwijajĊcych się
gatunków literatury fantastycznej i wciĊů pozostaje otwarty na dalsze modyfikacje1. Gatunek ten, obejmujĊcy juů nie tylko powieœci, ale i komiks, film czy styl
ůycia w ramach ideologii DIY („do it yourself”), derywowany zostaâ od cyberpunku. Ten zaœ opisuje przyszâoœciowe œwiaty zaawansowanych technologii
informatycznych i rozwaůa m.in. konsekwencje intensywnego rozwoju biotechnologii i cybernetyki dla rodzaju ludzkiego (meta- i posthumanizm). Steampunk
z kolei eksploruje przeszâoœý, gâównie wiek XIX, opisujĊc i badajĊc konsekwencje alternatywnego i zhiperbolizowanego w stosunku do rzeczywistego przebiegu rewolucji przemysâowej (wiek pary î maszyna parowa i mechanika). PrymarnĊ cechĊ genologicznĊ dla steampunku jest anachroniczna wynalazczoœý,
która radykalnie zmienia oblicze œwiata, powodujĊc tym samym zmianę historii.
Powieœci steampunkowe zalicza się więc do nurtu historii alternatywnych2, zaœ
N. Lemann, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1, s. 344–349;
Encyklopedia
fantastyki,
hasâo
Steampunk,
http://encyklopediafantastyki.pl/index.
php?title=Steampunk [dostęp: 12.08.2014]; B. Szleszyľski, Komiksowe gry z wiekiem XIX, w:
E. Paczoska, B. Szleszyľski, red., Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa 2011, s. 246–270;
S. Forlini, Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, „Neo-Victorian Studies” 2010, 3:1,
s. 72–98; C. Gross, A History of Misapplied Technology: the History and Development of Steampunk
Genre, „Steampunk Magazine”, nr 2, s. 54–61; C. Gross, Varieties of Steampunk Experience,
„Steampunk Magazine”, nr 2, s. 60–63; S. Hantke, Difference Engine and Other Infernal Devices:
History According to Steampunk, „Extrapolation” 1999, 40, nr 3 (Fall), s. 244–254; P. Frelik, The
Future of the Past: Science Fiction, Retro and Retrofuturism, w: B. Atterby, V. Hollinger, red., Parabolas of Science Fiction, Wesleyan University Press, Middletown 2013, s. 205–224.
2 Zob. m.in. N. Lemann, Historia alternatywna, w: G. Gazda, red., Sâownik rodzajów i gatunków
literackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 380–388; N. Lemann, Czy moůna uchroniý
1
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z uwagi na fakt, ůe zainteresowanie steampunku koncentruje się gâównie na
erze wiktoriaľskiej, jest on gatunkiem powiĊzanym z tzw. neowiktorianizmem. Nazwa gatunku powstaâa w 1987 roku za sprawĊ amerykaľskiego
pisarza K.W. Jetera. Najwaůniejsze powieœci steampunkowe to m.in.: Wrota
Anubisa Tima Powersa (1983), Homunculus Jamesa Blaylocka (1986) oraz
Morlock Night (1979) i The Infernal Devices (1987) K.W. Jetera, a takůe Maszyna
róůnicowa Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona z 1990 roku.
SzerszĊ popularnoœý steampunk zdobyâ dzięki internetowi dopiero u zarania nowego milenium. W 2002 roku pierwsza wzmianka o steampunku pojawiâa się na blogu Boing Boing3, a w roku 2007 ukazaâ się pierwszy numer
„Steampunk Magazine”4. Steampunk staâ się modny, nastĊpiâ lawinowy
napâyw nowych utworów, które zaczęây powstawaý równieů poza macierzystym, anglosaskim kontekstem kulturowym. Mike Perschon obserwujĊc
niebywaâĊ dynamikę gatunku, uznaâ go za swoistĊ estetykę, nakâadkę na inne
gatunki, pozwalajĊcĊ poddaý steampunkowej obróbce niemal wszystko5:
western î film Bardzo dziki Zachód, reů. B. Sonnenfeld (1999), komiks
o superbohaterach î Alan Moore, seria Liga Niezwykâych Důentelmenów
(1999î2007) czy polska Pierwsza brygada. Warszawski pacjent (2007) T. PiĊtkowskiego, K. Janicza, J. Wyrzykowskiego î crossover o Józefie Piâsudskim,
Stasiu Tarkowskim, Nel Rawlison i doktorze Judymie. Obecnie steampunk
uwaůany jest za jeden z najbardziej wpâywowych gatunków SF, w którym
odbywajĊ się istotne debaty dotyczĊce zagroůeľ ze strony postępujĊcej technicyzacji, sekularyzacji i dehumanizacji wspóâczesnych spoâeczeľstw. Bruce
Sterling powiada, ůe „przeszâoœý to rodzaj przyszâoœci, która juů się wydarzyâa”6, zatem tylko poprzez œcisây zwiĊzek ze stale zgâębianĊ i na nowo
rozumianĊ i odkrywanĊ przeszâoœciĊ jesteœmy w stanie pojĊý naszĊ wâasnĊ
sytuację. Między innymi dlatego naturalnĊ scenĊ akcji sĊ wielkie, stechnicyzowane i odpersonalizowane metropolie (Londyn jako miasto-matryca),
gdzie mieszkajĊ ludzie poddani ciœnieniu wâadzy, kontrolujĊcej wszelkie
aspekty ůycia.
się od przeszâoœci? – historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej,
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. LIV, z. 2 (108), s. 339–356.
3 Killjoy M., Selected Timeline of Steampunk Events, Past & Future, „Steampunk Magazine”,
nr 5, s. 34.
4 http://www.steampunkmagazine.com [dostęp: 12.08.2014].
5 M. Perschon, Steampunk Aesthetic, http://steampunkscholar.blogspot.com/p/aesthetic-101.html [dostęp: 12.08.2014].
6 Sterling B., The User’s Guide to Steampunk, „Steampunk Magazine”, nr 5, s. 33.
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Steampunk to owoc kultury anglosaskiej i swego rodzaju popkulturowy
instrument wzmacniania pamięci i dyskursu ekspansyjnej przeszâoœci imperium brytyjskiego. Gatunek ten naznaczony jest więc podejrzanĊ etycznie
ambiwalencjĊ, wynikajĊcĊ z zawieszenia pomiędzy nostalgiĊ za wiktorianizmem, jako epokĊ entuzjazmu spoâecznego, wynalazczoœci, eksploracji geograficznych i czytelnych kodów moralnych, a subwersywnym sprzeciwem
wobec wiktorianizmu, jako epoki wyzysku robotników, niesprawiedliwoœci
spoâecznej, kolonializmu, agresywnego, opresywnego etnocentryzmu, dyskryminacji kobiet, wyzysku dzieci oraz tâumienia wszelkich postępowych
ideologii. „Steampunk spoglĊda z nostalgiĊ na Wiek Pary (Steam), ale
z przekornej, obrazoburczej perspektywy koľca XX i poczĊtku XXI w.
(punk)”7. Aporia występuje w samej nazwie. Jeœli bowiem nostalgii odpowiadaâ będzie czâon „steam”, to za subwersywne, krytyczne strategie odpowiedzialny jest niewĊtpliwie „punk”, jako œwiadome nawiĊzanie do ideologii
punk, postrzegajĊcej estetycznĊ i moralnĊ odnowę w tym, co brudne, zepchnięte na margines, moralnie podejrzane i alternatywne wobec dominujĊcego paradygmatu (ang. punk to m.in. „zgniây”, „œmieý”, „prostytutka”).
Steampunk obnaůa więc zakâamanie wiktoriaľskiego spoâeczeľstwa i jako
taki stanowi krytyczne prze-pisanie aprobatywnej postaci XIX-wiecznej
powieœci wiktoriaľskiej, a tym samym kontynuację i rozwinięcie krytycznego
potencjaâu powieœci wiktoriaľskiej pióra Thomasa Hardy’ego czy Charlesa
Dickensa8. Równoczeœnie otwarty jest na wszelkie ideologiczne próby przepracowania historii i spuœcizny XIX wieku, tj. wyjœcie poza kulturę patriarchalnĊ, euroatlantycki postkolonializm i etnocentryzm, postulujĊc w zamian
otwarcie na szeroko pojętĊ Innoœý. Z powodu stereotypowego umiejscawiania akcji w imperialnym Londynie i opisywania „zâotej ery imperialnej wielkoœci” postkolonialna refleksja gatunku jest jednak nieco problematyczna.
Steampunk na trwaâe zawieszony jest pomiędzy nostalgiĊ a krytycyzmem
i ironiĊ wobec przeszâoœci.
Próbami wyjœcia poza wikotorianizm sensu stricto sĊ m.in. polskie powieœci
steampunkowe, które ze względu na specyfikę sytuacji politycznej Polski
w XIX wieku (zabory) duůo uwagi poœwięcajĊ kwestiom powstaľ narodowych. Polski steampunk jest interesujĊcĊ adaptacjĊ wymogów anglosaskiego
gatunku do polskich warunków kulturowych w XIX wieku, skrajnie odmiennych od dziejów imperium królowej Wiktorii. Efektem globalnej popuOdjazdowy XIX wiek, http://steampunk.republika.pl/defin01.html [dostęp: 12.08.2014].
8 J. Clayton, Charles Dickens in Cyberspace. The Afterlife of Nineteenth Century in Postmodern Culture, Oxford University Press, Oxford 2003.
7
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larnoœci gatunku sĊ lokalne modyfikacje. Moůna zatem postrzegaý polskie
realizacje steampunkowe w kontekœcie glokalizacji, próby adaptacji tego, co
globalne, do zaâoůeľ lokalnych, w tym przypadku historii i warunków spoâecznych narzuconych przez polskĊ historię XIX wieku. Specyfikę polskiego
steampunku badaý moůna teů przy pomocy narzędzi wypracowanych przez
komparatystykę literackĊ i cultural studies. Przydatne wydaje mi się pojęcie
interkulturowoœci, czyli takiego przepâywu treœci pomiędzy kulturami, które
zakâada ich otwartoœý i poszanowanie dla odrębnoœci9. Krištof Jacek Kozak
ujmuje rzecz następujĊco:
Interkulturowe podejœcie do literatury zakâada, ůe literatura, którĊ Goethe
definiowaâ jako niepodzielnĊ i bezgranicznĊ, jest podzielna wedâug ustaleľ
narodowych, to znaczy, ůe tak samo jak w przypadku wielokulturowoœci
kontynuowane jest to teoretyczne spojrzenie na literaturę, które umieszcza
jĊ w relacji zaleůnoœci od konkretnej spoâeczno-politycznej sytuacji danej
zbiorowoœci/narodu. […] Kultura, rozumiana w sposób interkulturowy,
jest kulturĊ bez realnopolitycznych ambicji, przez co staje się ona pâaszczyznĊ porównaľ; jest wprawdzie nosicielkĊ odróůniajĊcych wâaœciwoœci, które jednak mimo to mogĊ byý porównywane między sobĊ; prezentuje róůne
kultury, nie wyróůniajĊc ůadnej z nich kosztem innych10.

Ujęcie polskiego steampunku w kategoriach interkulturowoœci pozwala na
peâniejsze zaakcentowanie krytycznego i postkolonialnego potencjaâu wpisanego w gatunek (zatem bardziej „punk” niů „steam”), co zresztĊ stanowi
o specyfice polskich realizacji.
W polskich utworach steampunkowych naczelne principium gatunku, czyli
anachroniczna hiperbola wynalazczoœci, nie odbiega od realizacji zachodnich. Przykâadowo, w Maszynie róůnicowej Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona ksztaât œwiata, historii i spoâeczeľstwa ery wiktoriaľskiej jest efektem
szerokiego zastosowania maszyny róůnicowej Charlesa Babbage’a (wynalazek z 1822 r.), m.in. w sferze panoptycznej kontroli spoâecznej, do dziaâaľ
policyjnych i inwigilujĊcych. Maszyna róůnicowa to pierwszy komputer,
dziaâajĊcy na parę, gdzie rolę wspóâczesnych dyskietek speâniaây karty perforowane metodĊ Jacckarda. Inne anglosaskie wynalazki steampunkowe to
B. Gudykunst William, Intercultural Communication Theories, w: B. Gudykunst William, red.,
Cross-Cultural and Intercultural Communication, Sage, Thousand Oaks 2001, s. 167–189; K.J. Kozak,
Polityka literatury a interkulturowoœý, w: M. Leyko, A. Peâka, red., Teatr–literatura–media. O polsko-niemieckich oddziaâywaniach w sferze kultury po 1989 roku, Wyd. Primum Verbum, áódŭ 2013, s. 10–25.
10 K.J. Kozak, Polityka literatury…, s. 23.
9
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chociaůby wehikuâ czasu z Maszyny lorda Kelvina Jamesa Blaylocka (1992) czy
automatony, mechaniczni ludzie z powieœci K.W. Jetera The Infernal Devices.
W polskim steampunku znajdziemy zaœ np. mechaborgi (bojowe cyborgi,
ludzie wspomoůeni parowymi systemami kontroli siây mięœni, poziomu
zmęczenia itp.) z powieœci Aposiopesis Andrzeja Sawickiego; twardochody
(XIX-wieczne czoâgi powstaâe na podstawie tzw. áukasiľskiego, czyli napęd
naftowy) z Orâa bielszego niů goâębica Konrada T. Lewandowskiego. W Lodzie
Jacka Dukaja pojawia się natomiast przemysâ zimnazowy, pozwalajĊcy na kontrolę skuwajĊcego œwiat Lodu i postępujĊcej zimy, a w efekcie zamroůenia historii11. Steampunk anglosaski chętnie przywoâuje wynalazcę Tomasza Alvę Edisona12, zaœ polscy twórcy wykorzystujĊ skonfliktowanego z Edisonem Nikolę
Teslę (Lód) czy przypominajĊ polskich wynalazców, m.in. Ignacego áukasiewicza, wynalazcę lampy naftowej, czy Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego (Orzeâ bielszy niů goâębica), którzy zasâynęli skropleniem azotu i tlenu.
W kolejce do literackiej steampunkowej „obróbki” czekajĊ zaœ chociaůby Maria
Skâodowska-Curie czy gen. Józef Bem (1794–1850) i Konstanty Cioâkowski
(1857–1935), obaj rozmyœlajĊcy nad stworzeniem broni rakietowej.
W zakresie pomysâowoœci technicznej polski steampunk w niczym nie
ustępuje anglosaskiemu prototypowi. O ile jednak w steampunku anglosaskim odkrycia naukowe sĊ dzieâem nieokieâznanej ciekawoœci bĊdŭ zbrodniczych planów zawâadnięcia œwiatem przez szalonego naukowca, o tyle
w polskiej wersji gatunku wynalazki sĊ zawsze wprzęgnięte w politykę i historię ery zaborów. Albo sâuůĊ sprawie niepodlegâoœci, albo przyczyniajĊ się
do kolejnej klęski Polaków. Polski steampunk, sięgajĊc do XIX wieku, musi
zmierzyý się z kompletnie odmiennĊ od brytyjskiej historiĊ, a róůnica polega
na, bagatela, byciu nie kolonizatorem, lecz skolonizowanym! Kiedy pierwsi
podróůni skorzystali z dobrodziejstw londyľskiego metra, a byâo to 10
stycznia 1863 roku, polscy patrioci za cztery dni mieli zostaý poddani brance
do wojska, która juů 22 stycznia zaowocowaâa wybuchem kolejnego, kompletnie nieprzygotowanego powstania narodowego. O ile więc brytyjski
steampunk mógâ pozwoliý sobie na erę dziecięcego niemal entuzjazmu i melancholijnego powrotu do optymizmu spoâecznego i cywilizacyjnego, polska
odmiana gatunku jest krytyczna wobec historii i cywilizacji XIX-wiecznej,
w której nie istniaâa polska paľstwowoœý. Polski steampunk bardzo silnie
pozycjonuje się wobec spuœcizny romantyzmu (mesjanizm, bunt, byronizm),
N. Lemann, PODobni NiePODobni. „Muza dalekich podróůy” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka
Dukaja jako przykâad dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 2012, nr 10, s. 173–188.
12 Edisonada to amerykaľski podgatunek steampunku, powieœý o mâodym wynalazcy.
11
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nicujĊc narodowe klisze i mity w poszukiwaniu próby odpowiedzi na pytanie, czy mogâo byý inaczej. Podobnie jak w odmianie anglosaskiej w polskich realizacjach istniejĊ dwa tryby pisania o przeszâoœci: nostalgiczny
i kompensacyjny. Symptomatyczne jednak, ůe kompensacyjnoœý i pragnienie
potęgi zawsze ustępujĊ pod naporem realnej historii. Dostrzegam tutaj
istotnĊ róůnicę pomiędzy historiami alternatywnymi a steampunkiem, który
jest przecieů lokowany w obrębie tego gatunku. Polskie historie alternatywne
bywajĊ bez miary zakaůone kompensacjĊ i resentymentami, dajĊc Polsce
wyobraůonĊ mocarstwowoœý13, zaœ steampunk, niewĊtpliwie pod naporem
historii oraz nadkruszonego dyskursu romantycznego, powstrzymuje się
przed maniĊ wielkoœci.
Pierwsza polska powieœý steampunkowa to dwutomowa Zadra Krzysztofa
Piskorskiego, wydana w roku 200814. Piskorski poâĊczyâ anachronicznĊ wynalazczoœý i alternatywnĊ XIX-wiecznĊ historiaę z opowieœciĊ o œwiatach
równolegâych i alternatywnych. W Zadrze dokonane w XVIII wieku odkrycie
eteru pozwoliâo na ustanowienie portali âĊczĊcych naszĊ planetę z NowĊ
ZiemiĊ. Akcja powieœci rozgrywa się w rozszerzonej chronologicznie erze
napoleoľskiej (nie byâo Waterloo). W roku 1819 Napoleon jest u szczytu
potęgi, a walka przeniosâa się z pól bitewnych Europy do Nowego Œwiata,
o którego podbój walczĊ Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Rosja. ProtagonistĊ powieœci jest mâody, genialny naukowiec Maurice Dalmont, zaręczony
z PolkĊ, której brat, Stanisâaw Tyc, rusza w szeregach Legii Nadwiœlaľskiej
do Nowej Europy, by u boku Bonapartego walczyý o ziemie obiecane Polakom. Skoro nie udaâo się odzyskaý prawdziwej Polski, naleůy wywalczyý
NowĊ Polskę, równieů leůĊcĊ nad WisâĊ. Zgodnie z teoriĊ œwiatów równolegâych Hugh Everetta Nowy Œwiat jest bliŭniaczĊ kopiĊ Starego. Polacy, zainfekowani mitem Bonapartego, wykrwawiajĊ się na polach Nowego Paryůa,
majĊc nadzieję odzyskania w przyszâoœci ojczyzny. WalczĊ równoczeœnie na
dwóch frontach, ze swoimi realnymi zaborcami oraz z autochtonami zamieszkujĊcymi ten œwiat. Piskorski, sięgajĊc do mitu Napoleona, dokonuje
N. Lemann, Alternatywna miara wielkoœci? – postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej
przeszâoœci Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania” 2014, nr 14, s. 19–41.
14 Moůna byâoby, co prawda, spróbowaý poszukaý korzeni polskiego steampunku w powieœciach historyczno-fantastycznych Teodora Parnickiego, tj. Koniec Zgody Narodów (napędzany parĊ okręt flagowy floty królestwa Baktrii w III w. p.n.e.) czy teů w Muzie dalekich
podróůy, w której rozpatrywany jest wariant Polski zwycięůajĊcej w powstaniu listopadowym,
zaœ niezbędnym dla steampunku wynalazkiem jest wehikuâ czasu. Specyficzna struktura
narracyjna i metaliterackoœý twórczoœci Parnickiego znacznie przekracza jednak reguây gatunkowe steampunku.
13
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ironicznej paraboli, zestawiajĊc fikcyjnĊ walkę Polaków z prymitywnymi plemionami zamieszkujĊcymi NowĊ Ziemię z prawdziwĊ historiĊ wykorzystania
niedobitków Legionów Polskich do tâumienia powstaľ czarnoskórych niewolników na Haiti (wtedy jeszcze Saint-Domingue). Piskorski przypomina
więc, ůe marzenia kolonialne zawsze majĊ swojĊ cenę, a jest niĊ krew i ůycie
tych, którym naleůy odebraý ziemie, by stworzyý wâasne imperium czy choýby
odrestaurowaý bezprawnie odebranĊ paľstwowoœý. Bohaterskie wysiâki Legii
Nadwiœlaľskiej w Nowym Œwiecie nabierajĊ w Zadrze podejrzanego moralnie
wymiaru, a nadzieja na niepodlegâoœý ma posmak tytuâowej zadry.
Sâowo „nadzieja” wydaje się zresztĊ sâowem kluczem polskiego steampunku, zaœ najczęœciej eksploatowanym momentem historycznym jest powstanie styczniowe. Aů trzy powieœci sięgajĊ do tego okresu: Nadzieja czerwona jak œnieg Andrzeja Sawickiego, Orzeâ bielszy niů goâębica Konrada T. Lewandowskiego oraz Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty, a echa nieudanego
powstania sĊ obecne w Aposiopesis Andrzeja Sawickiego. Ostatni wielki romantyczny zryw niepodlegâoœciowy, zakoľczony bezprzykâadnĊ klęskĊ
i dotkliwymi represjami, spowodowaâ na doœý dâugi czas kres paradygmatu
mesjanistycznego oraz pojmowania rozlanej krwi mâodych jako przyczynku
do narodowej dumy i chwaây. Po 1864 roku klęska nadziei niepodlegâoœciowych zaowocowaâa postulatami gospodarnoœci, pracy u podstaw i koniecznych reform niesprawiedliwego systemu spoâecznego. Jednak to paradygmat
romantyczny wydaje się mieý najwaůniejsze znaczenie dla ksztaâtu kultury
i pamięci narodowej, nic więc dziwnego, ůe polscy autorzy steampunku tak
chętnie komentujĊ idee Mickiewicza i Sâowackiego. Orzeâ bielszy niů goâębica
Lewandowskiego jest w tym zakresie szczególnie interesujĊcy. Parateksty
powieœci – tytuâ i motto î pochodzĊ z wiersza Polska autorstwa Gilberta
K. Chestertona (1874î1936), polonofila i przeciwnika ideologii imperialistycznej. Lewandowski w swej powieœci daâ się zrealizowaý „proroctwu
augurów” tak, iů „zabâysâ straszliwy jak sam Duch Œwięty/ orzeâ, co bielszy
jest niů goâębica”15, a Polska podczas powstania styczniowego rozgromiâa
Rosję w triumfalnym pochodzie twardochodów i odzyskaâa niepodlegâoœý.
Akcja powieœci rozpoczyna się od defilady z dnia 22 stycznia 1866, w trzeciĊ
rocznicę zwycięskiej insurekcji. Demokratyczny œwiat jest zafascynowany
Polakami, którzy zrzucili jarzmo Rosji. Francja i Wielka Brytania przeœcigajĊ
się w próbach pozyskania tajemnicy pędni áukasiewicza, pozwalajĊcej budowaý twardochody. Polacy, widzĊc potępienie insurekcji idĊce ze strony
K.T. Lewandowski, Orzeâ bielszy niů goâębica (Powieœý fantastyczna w konwencji steampunk),
NCN, Warszawa 2013, s. 3.
15
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Watykanu, postanowili uczyniý to, co onegdaj Henryk VIII. Pod egidĊ ks.
Piotra Œciegiennego powstaje Narodowy Koœcióâ Polski, âĊczĊcy liturgię
koœcielnĊ z niepodlegâoœciowĊ, a podczas mszy patriotycznych Polska
otwarcie nazywana jest Chrystusem, zbawcĊ ciemięůonych narodów. Na
mocy Konstytucji 3 maja zamierzajĊ oddaý koronę Wettynowi, choý i sĊ
zwolennicy rzĊdów ks. Adama Czartoryskiego. Dumni ze swej niepodlegâoœci,
odpowiadajĊ na wszelkie pâynĊce z Kremla propozycje sâowami „ůadnych
marzeľ, panie carze”. Lewandowski nawiĊzuje w ten sposób do sâynnych
sâów cara Aleksandra II, wypowiedzianych w 1856 roku do witajĊcych go
w Warszawie polityków, chcĊcych prosiý o liberalizację kursu wobec Polski
i zwiększenie zakresu autonomii. Naczelnikiem Paľstwa, regentem Królestwa i umiâowanym dyktatorem jest Romuald Traugutt. IkonĊ powstaľczego
zrywu jest stara, choý wciĊů peâna wigoru generaâ wojsk polskich Emilia
Plater, zwana czule „babkĊ narodu”. Jest ona ůywym dowodem bohaterstwa
Polaków, ůelaznĊ dziewicĊ stojĊcĊ na straůy cnót Odrodzonej Polski. Jest
matkĊ chrzestnĊ kolejnych twardochodów ruszajĊcych na trwajĊcĊ wciĊů
wojnę z RosjĊ. Zwycięskie maszyny noszĊ imiona narodowych wieszczy î
Adam I i II, Juliusz i Zygmunt. Niestety, Rosja juů opracowaâa swoje wâasne
twardochody, a najgroŭniejszy nosi miano Carycy Katarzyny. Tajemnicę
pędni áukasiewicza i procesu tenardyzacji wykradâa niejaka Eliza áupiľska,
pisarka, lwica warszawskich salonów, która zdradziâa Ojczyznę z obawy
przed ujawnieniem swych lesbijskich skâonnoœci, bo uwiedziona zostaâa
przez rosyjskĊ agentkę. PoczĊtkowo Lewandowski wprost zamierzaâ posâuůyý się nazwiskiem Elizy Orzeszkowej, w miarę jednak nabierania przez tę
postaý coraz bardziej odpychajĊcych cech zmieniâ jej nazwisko. Alternatywna biografia autorki Nad Niemnem jest owocem konsekwencji pâynĊcych
z alternatywnego rozwoju historii w œwiecie powieœciowym16. W Orle… powstanie styczniowe zakoľczyâo się sukcesem, zatem nie mógâ narodziý się
pozytywizm jako paradygmat kulturowy ufundowany na sprzeciwie wobec
klęski kolejnych insurekcji. Orzeszkowa nie mogâa więc napisaý ani Gloria
victis, ani Nad Niemnem, więc jako literatka jest w zasadzie skoľczona i pisuje
jedynie zupeânie nieistotne powieœci spoâeczno-obyczajowe i romanse. áupiľska-Orzeszkowa jest wyraŭnie skontrastowana z EmiliĊ Plater. „Babka
narodu” to uosobienie patriotyzmu i obowiĊzku, zaœ áupiľska uůywa ůycia
na salonach, zamieniajĊc pozytywistycznĊ, nieistniejĊcĊ w tym œwiecie pracę
O alternatywnej historii literatury pisaâam w tekœcie: „Cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma
Miâosza” – alternatywna historia literatury, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII,
z. 2 (114), s. 344–349.
16
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u podstaw w rozpaczliwy hedonizm. Kiedy kolejne odkrycia naukowe doprowadzajĊ do odkrycia „obok-Polski”, czyli naszego œwiata wraz z jego
tragicznĊ historiĊ styczniowego zrywu, a gdy Traugutt dowiaduje się o swym
męczeľstwie na stokach Cytadeli, dyktator wybiera œmierý bohatera-buntownika. Jako trzeŭwy polityk i mĊů stanu widzi eskalację nienawiœci,
rosnĊce konflikty wewnętrzne i wie, ůe uzbrojona w twardochody Rosja
zmiecie Polskę z powierzchni ziemi, po czym dosâownie utopi jĊ we krwi.
Ofiara Traugutta, przedkâadajĊcego klęskę nad pyrrusowe zwycięstwo, jest
wyborem czâowieka, który zrozumiaâ, ůe kontynuacja walki zgodnie z romantycznym paradygmatem nie doprowadzi do niczego dobrego. Paradoksalnie jednak samopoœwięcenie powieœciowego Traugutta sytuuje się w obrębie napięcia pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem. Modus operandi
dyktatora jest zgodny z etosem romantyzmu, a on sam stanie się jednym
z narodowych bohaterów, jednak konsekwencje jego wyboru oznaczajĊ, iů
historia Polski wykreowana w Orle… powróci na znane ze œwiata rzeczywistego œcieůki, a romantyzm ustĊpi pozytywizmowi.
Andrzej Sawicki powieœciĊ Nadzieja czerwona jak œnieg wpisuje się w ciĊg intertekstualnych odwoâaľ i zapoůyczeľ względem Stefana Ůeromskiego jako
autora Wiernej rzeki oraz Popioâów. Opisane przez Sawickiego powstanie
styczniowe, którego zmienne losy nie odbiegajĊ w zasadzie od znanych
z historii rzeczywistej, toczone jest przy udziale odmieľców, ludzi dotkniętych przez mutatio. Pojawiâo się ono na kilka lat przed wybuchem styczniowego zrywu i obdarza ludzi mocami superbohaterów, czyniĊc z nich kogoœ
w rodzaju komiksowych i filmowych X-menów. Jednym z pomysâów na
wygranie powstania styczniowego jest skĊpanie caâej Polski w mutatio, co
ma spowodowaý transmutację Polski i jej historii, tak by pokonaâa ona Rosję. Podobnie jak w Orle… Lewandowskiego bohaterowie Nadziei… Sawickiego znajĊ realny przebieg i skutki powstania, a to za sprawĊ przenikajĊcych
do œwiata powieœciowego fragmentów literatury czy prasy pochodzĊcych ze
œwiata aktualnego. Największe stęůenie mutatio znajduje się nad rzekĊ áosoœnĊ, zwanĊ przez okolicznych mieszkaľców WiernĊ RzekĊ î oczywiste nawiĊzanie do utworu Ůeromskiego î w podzięce za to, ůe jej wody obmywajĊ
rany powstaľców. Sawicki doœý dobrze zna historię powstania styczniowego, podejmuje więc w swej powieœci kwestie, które nie zostaây w realnej
historii wystarczajĊco wyakcentowane, m.in. stosunek Ůydów i châopów do
powstania, kwestię praw kobiet itd. Pisarz bogato czerpie z kanonu literatury
ojczystej, sięgajĊc chociaůby do motywu walecznej kobiety, aktywnie, z szablĊ w ręku, walczĊcej o ojczyznę. Miary porównania z SienkiewiczowskĊ
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BaœkĊ dopeânia imię wojowniczki – Michaâek. Dla powieœci niezwykle waůny jest teů motyw mieszaľca, w znaczeniu jakie nadaâ mu Teodor Parnicki.
KluczowĊ rolę odgrywa jednak nawiĊzanie do Wiernej rzeki i Popioâów Ůeromskiego. CentralnĊ rolę w powieœci odgrywa bitwa pod Maâogoszczem,
zaœ Nadzieja czerwona jak œnieg moůe byý uznana za steampunkowĊ próbę
rozwiĊzania tych napięý, które w œwiecie realnym oraz w powieœciowych
losach OdrowĊůów i Olbromskich przyczyniây się do klęski powstania.
Przykâadowo, niechęý spoâeczeľstwa wobec Ůydów czy châopów wobec
idei powstania jest tak wielka, ůe równieů w œwiecie wykreowanym przez
Sawickiego potrzeba czasu na odpręůenie wzajemnych stosunków. Powieœý
koľczy się przegranĊ bitwĊ pod Maâogoszczem, 24 lutego 1863 roku, wieľczĊc jĊ sâowami „Nadzieja jeszcze nie umarâa”17. Sygnowana tytuâem powieœci czerwieľ œniegu, zabarwionego krwiĊ powstaľców, jest jednak bardzo
wysokĊ cenĊ za nadzieję…
Kolejna powieœý o powstaniu styczniowym, Gambit Wielopolskiego Adama
Przechrzty, jest polskĊ realizacjĊ tzw. postcyberpunku, jednej z odmian steampunku, której akcja ulokowana jest w przyszâoœci. Najsâynniejsza anglosaska realizacja tej odmiany to Diamentowy wiek Neala Stephensona. Utwór
opisuje niezwykle zaawansowany technologicznie i bioinůynieryjnie œwiat
niedalekiej przyszâoœci, który jednak zachowaâ wiktoriaľskĊ spuœciznę kulturowĊ: normy moralne, język, zasady podziaâu ról pâciowych czy wychowania
dzieci. Innym przykâadem jest Dworzec Perdido Chiny Miévilla. Powieœý rozgrywa się w œwiecie Bas-Lag, peânym najdziwniejszych ras, o rozwiniętej
bioinůynierii i magii, która koegzystuje ze steampunkowymi motywami
i wynalazkami î protagonista to zbuntowany naukowiec, komputer to wciĊů
maszyna róůnicowa na karty perforowane. W œwiecie Dworca Perdido obowiĊzuje surowa, wiktoriaľska moralnoœý oraz XIX-wieczny restrykcyjny system
penalizacji. Gambit Wielopolskiego Przechrzty, realizujĊcy ten sam podtyp steampunku, opisuje œwiat dalekiej przyszâoœci, w której wciĊů nie ma wolnej
Polski, choý Polacy, trwajĊc u boku Imperatora Rosji, cieszĊ się ogromnymi
swobodami i moůliwoœciami. Ten ostatni fakt jest efektem sprzeciwu Przechrzty wobec bezrefleksyjnej rusofobii i jednoznacznie negatywnej oceny
polityki hrabiego Aleksandra Wielopolskiego oraz uznawania go za zdrajcę
Ojczyzny. Powieœciowy gambit Wielopolskiego polegaâ bowiem nie tylko na
brance, ale i na usunięciu najwaůniejszych wojskowych i polityków optujĊcych za zrywem. Powstanie styczniowe nie dokonaâo się, a w efekcie Polacy
sĊ najpręůniejszym, najbardziej wpâywowym ůywioâem narodowym w Wiel17

A.W. Sawicki, Nadzieja czerwona jak œnieg, Bellona, Runa, Warszawa 2011, s. 522.
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kiej Rosji. Przechrzta falsyfikuje więc mit historiograficzny18, mówiĊcy, ůe
Polacy w Rosji byli jedynie cierpiĊcymi katusze zesâaľcami na Syberii.
Z mitem tym dyskutuje równieů Jacek Dukaj w Lodzie, pokazujĊc, ůe Polacy
sybiracy stanowili liczĊcĊ się siâę gospodarczĊ, majĊc nawet niejakie szanse
na powoâanie do ůycia Zjednoczonych Stanów Syberii. DoâĊczona do Lodu
bibliografia dowodzi, ůe jakkolwiek powieœý jest historiĊ alternatywnĊ, to
polska prosperity na Syberii nie jest pomysâem fantastycznym. Informacje
o Polakach funkcjonujĊcych z powodzeniem na Syberii nie przedostawaây
się do œwiadomoœci narodowej jako niezgodne z obowiĊzujĊcym i kultywowanym mitem polskiego cierpiętnictwa. W Gambicie Wielopolskiego oficerowie
ochrany, de facto wâadajĊcy RosjĊ, zdajĊ sobie sprawę, ůe obecny czas œwietnoœci Imperium, przeůywajĊcego czas prosperity gospodarczej i kulturowej,
zbliůa się niebezpiecznie ku koľcowi. W Centrum Symulacji Rzeczywistoœci
bezustannie pracujĊ olbrzymie komputery wyliczajĊce inne moůliwe warianty
dziejów i starajĊ się odkryý i wyeliminowaý tzw. jokerów, czyli ludzi majĊcych realnĊ moůliwoœý zmiany historii19. Komputery pominęây jednak w swych
wyliczeniach protagonistę powieœci – Czachowskiego. Ten zaœ, na skutek
zamachu na rodzinę Romanowów i eliminacji następcy tronu, zostaje oůeniony
z księůniczkĊ OlgĊ i staje się carem. Poniewczasie oficerowie z Centrum orientujĊ się, ůe to Czachowski jest najsilniejszym jokerem w historii, tak wpâywowym,
ůe zdoâaâ zmyliý komputery, i to on stoi na czele organizacji spiskowej o nazwie
Konrad Wallenrod. Przechrzta nie tylko zabiera gâos w dyskusji dotyczĊcej oceny hr. Wielopolskiego, ale teů wpisuje się w romantyczny paradygmat wallenrodyzmu jako strategii walki z zaborcami daleko sâuszniejszej niů otwarta, nieprzygotowana insurekcja. Adam Przechrzta na kartach swej powieœci rozgrywa po
raz kolejny wewnętrzne spory romantyków, przedkâadajĊc nad Konrada, pragmatyka Wallenroda, a nawet sugerujĊc, ůe œcieůkę tego ostatniego poniekĊd
realizowaâ znienawidzony hr. Aleksander Wielopolski.
Na koniec wypada przedstawiý powieœý Alkaloid, wydanĊ anonimowo20
pod pseudonimem Aleksander Gâowacki (sic!). Kunsztowna i wielopozioA.F. Grabski, Historiografia – Mitotwórstwo – Mitoburstwo, w: A. Barszczewska-Krupa, red.,
Historia. Mity. Interpretacje, Wyd. Uá, áódŭ 1996, s. 29–62.
19 Jokerzy z Gambitu Wielopolskiego to kolejna figura bardzo podobna do mieszaľców Parnickiego.
20 A. Gâowacki, Alkaloid, Wyd. Powergraph, Warszawa 2012. Kunsztowny język, intertekstualna gâębia oraz œwiadomoœý praw rzĊdzĊcych literaturĊ SF wskazujĊ moim zdaniem na
autorstwo Rafaâa Kosika, wspóâwâaœciciela wydawnictwa Powergraph, autora powieœci Mars,
Vertical, Kameleon (ta ostatnia zdobyâa najbardziej prestiůowe nagrody SF w Polsce, Zajdla
i Ůuâawskiego) czy cyklu Felix, Net i Nika. Jest to jednak niepotwierdzony domysâ.
18
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mowa mistyfikacja literacka, vide fingowanie autorstwa powieœci prawdziwym
nazwiskiem Bolesâawa Prusa, funduje œwiat powieœciowy powiĊzany z LalkĊ
osobĊ gâównego bohatera – Stanisâawa Wokulskiego. Akcja powieœci rozpoczyna się w roku 1879, w Kraju PrzylĊdkowym, kiedy to Wokulski „odnajduje się” w Afryce, gdzie leczony jest przez lokalnego szamana z malarii,
noszĊcej jednak znamiona choroby przypominajĊcej tę, na którĊ zapadâ
Kurtz w JĊdrze ciemnoœci. Kuracja polega na podaniu alkaloidu, wywaru
z tajemniczej bulwy, sprowadzajĊcego wizje i zwiększajĊcego moce umysâu.
Ozdrowiaây przedsiębiorca Wokulski rozkręca więc handel alkĊ (jest ona
panaceum21) na œwiatowĊ skalę. W efekcie tzw. Interzona Polska nie tylko
obejmuje sporĊ poâaý Europy, ale czyni teů z Polaków i nade wszystko
z Hermenegauty Wokulskiego pana ówczesnego œwiata. O prawa do wydobywania alki trwa bezpardonowa walka między mocarstwami, ale Imperium
Wokulskiego wydaje się byý niezagroůone. Co więcej, alkaloidowe surůe
(narkotyczne wizje, podróůe w czasie i przestrzeni) tak mocno zwiększajĊ
moce intelektualne Wokulskiego, ůe jest on w stanie przeciwdziaâaý wszelkim knutym przeciw niemu intrygom i dodatkowo wzmacniajĊ jego siây
witalne, znacznie wydâuůajĊc ůycie. Równieů w powieœci tej, jak widaý, testowany jest pozytywistyczny wariant uzyskania przez Polskę znaczĊcej pozycji na drodze rozwoju gospodarczego, handlu, a nie kolejnych nieudanych
insurekcji, które w sytuacji gdy Polska kolonizuje caây œwiat gospodarczo,
stajĊ się po prostu zbędne. Poniewaů powieœciowy Wokulski ůyje znacznie
dâuůej, nie dziwi fakt, ůe jednym ze swych agentów handlowych czyni
w roku 1917 niejakiego Stanisâawa Ignacego Witkiewicza. W Alkaloidzie
Witkacy, wraz ze swym kochankiem Bronisâawem Malinowskim, zwanym
lordem Nevermore22, rusza na wyprawę antropologicznĊ na Wyspy Salomona. Witkacy ma dodatkowo zbadaý, czy bulwa alki przyjmie się w tamtejszym klimacie. Ksztaât powieœciowej historii przypomina ten nakreœlony
przez Dukaja w Lodzie. Nie dokonuje się rewolucja lutowa, na paŭdziernikowĊ więc teů nie ma szans, Stoâypin planuje pacyfistyczne reformy, zaœ
Lew Toâstoj cieszy się dâuůszym, spokojnym ůyciem, omijajĊc stacyjkę
Ostapowo. W œwiecie owâadniętym ůĊdzĊ alki historia stanie się niebawem î
Wâaœciwoœci alki stanowiĊ niewĊtpliwe nawiĊzanie do wâaœciwoœci ubika (powieœý SF
Ubik Philipa K. Dicka) oraz przyprawy, melanůu ze œwiata Diuny Franka Herberta. NawiĊzania do Ubika widoczne sĊ chociaůby w mottach do poszczególnych rozdziaâów. Fenomenalne wâaœciwoœci alki sĊ reklamowane tak samo jak te ubika z powieœci Dicka.
22 Owym kruczym zawoâaniem (E.A. Poe, Kruk) Witkacy nazywaâ Malinowskiego w powieœci 622 upadki Bunga.
21
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znów jak w zamroůonym œwiecie Dukaja î niepotrzebna. Wszystko jest
moůliwe, a przeszâoœý i przyszâoœý sĊ względne. Na Imperium Wokulskiego
kres przychodzi w Orwellowskim roku 1984, gdy historia jest juů caâkowicie,
jak w sâynnej i wpâywowej diagnozie Fukuyamy, zbędna. Alka pozwala podróůowaý w przyszâoœý, znika róůnica pomiędzy rzeczywistoœciĊ i surůowym
snem.
Autor Alkaloidu, w swej zaskakujĊco erudycyjnej powieœci, przechodzi
pâynnie od typowego steampunku do postcyberpunku, wciĊů jednak pozostajĊc w orbicie tematycznej i ideologicznej, uksztaâtowanej w polskiej odmianie gatunku, którĊ zaprezentowaâam powyůej na licznych przykâadach.
CechĊ dystynktywnĊ polskiego steampunku, pozwalajĊcĊ na jego wyraŭne
odróůnienie od anglosaskich korzeni, jest koniecznoœý podjęcia konfrontacji
z ksztaâtem i specyfikĊ polskiej historii w XIX wieku î problematykĊ powstaľ narodowych, modelem odzyskania niepodlegâoœci (zryw czy wspóâpraca z zaborcami), dyskursami: mesjanizmu vs merkantylizmu, romantyzmu vs pozytywizmu. Tematyka ta zaœ dowodzi w istocie tego, co stanowi
sedno ideologii steampunku, faktu, ůe nawet w drugiej juů dekadzie XXI
wieku wciĊů mentalnie tkwimy w wieku XIX.
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Polish steampunk – to adapt a history by adaptation of literary convention
The aim of the article is to compare Polish steampunk novels with the genuine Anglo-Saxon
background of the genre. It is done in order to discover the genealogical determinants and
then to trace the specificity of Polish steampunk novels. The author reconstructs the history
of steampunk as genre, introduces the major novels and themes, both Anglo-Saxon and
Polish. The leading distinction between the original steampunk and its Polish counterpart
turns out to be the approach to history. While the XIXth century was an age of immense
power of the British Empire, the same epoch in Polish history was the time of partitions of
Poland, subalterization, and lack of sovereignty. In effect, Polish steampunk novels have
stronger critical potential, whereas the Anglo-Saxon genre seems to be rather nostalgic than
subversive. Polish steampunk writers pay more attention to the fallen Uprisings (November
and January) than to creating a vision of optimistic technological progression, comprehended
as a joyful symbol of the Steam Age and of confidence in science.
Keywords: steampunk, neovictorianism, science-fiction, history, XIXth Century, Romanticism, Positivism, November Uprising, January Uprising

