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Polski steampunk –  
zaadaptowa  histori , adaptuj c konwencj  

Steampunk jest jednym z najciekawszych i najdynamiczniej rozwijaj cych si  
gatunków literatury fantastycznej i wci  pozostaje otwarty na dalsze modyfika-
cje1. Gatunek ten, obejmuj cy ju  nie tylko powie ci, ale i komiks, film czy styl 
ycia w ramach ideologii DIY („do it yourself”), derywowany zosta  od cyber-

punku. Ten za  opisuje przysz o ciowe wiaty zaawansowanych technologii 
informatycznych i rozwa a m.in. konsekwencje intensywnego rozwoju biotech-
nologii i cybernetyki dla rodzaju ludzkiego (meta- i posthumanizm). Steampunk 
z kolei eksploruje przesz o , g ównie wiek XIX, opisuj c i badaj c konsekwen-
cje alternatywnego i zhiperbolizowanego w stosunku do rzeczywistego przebie-
gu rewolucji przemys owej (wiek pary  maszyna parowa i mechanika). Pry-
marn  cech  genologiczn  dla steampunku jest anachroniczna wynalazczo , 
która radykalnie zmienia oblicze wiata, powoduj c tym samym zmian  historii. 
Powie ci steampunkowe zalicza si  wi c do nurtu historii alternatywnych2, za  

                                                           

1 N. Lemann, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1, s. 344–349; 

Encyklopedia fantastyki, has o Steampunk, http://encyklopediafantastyki.pl/index. 

php?title=Steampunk [dost p: 12.08.2014]; B. Szleszy ski, Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: 

E. Paczoska, B. Szleszy ski, 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., Parabo-

las of Science Fiction, Wesleyan University Press, Middletown 2013, s. 205–224. 
2 Zob. m.in. N. Lemann, Historia alternatywna, w: G. Gazda, red., S ownik rodzajów i gatunków 

literackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 380–388; N. Lemann, Czy mo na uchroni  
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z uwagi na fakt, e zainteresowanie steampunku koncentruje si  g ównie na 
erze wiktoria skiej, jest on gatunkiem powi zanym z tzw. neowiktoriani-
zmem. Nazwa gatunku powsta a w 1987 roku za spraw  ameryka skiego 
pisarza K.W. Jetera. Najwa niejsze powie ci 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 tak e Maszyna 

ró nicowa Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona z 1990 roku. 
Szersz  popularno  steampunk zdoby  dzi ki internetowi dopiero u zara-

nia nowego milenium. W 2002 roku pierwsza wzmianka o steampunku po-
jawi a si  na blogu Boing Boing3, a w roku 2007 ukaza  si  pierwszy numer 
„Steampunk Magazine”4. Steampunk sta  si  modny, nast pi  lawinowy 
nap yw nowych utworów, które zacz y powstawa  równie  poza macierzy-
stym, anglosaskim kontekstem kulturowym. Mike Perschon obserwuj c 
niebywa  dynamik  gatunku, uzna  go za swoist  estetyk , nak adk  na inne 
gatunki, pozwalaj c  podda  steampunkowej obróbce niemal wszystko5: 
western  film Bardzo dziki Zachód, re . B. Sonnenfeld (1999), komiks 
o superbohaterach  Alan Moore, seria Liga Niezwyk ych D entelmenów 

(1999 2007) czy polska Pierwsza brygada. Warszawski pacjent (2007) T. Pi t-
kowskiego, K. Janicza, J. Wyrzykowskiego  crossover o Józefie Pi sudskim, 
Stasiu Tarkowskim, Nel Rawlison i doktorze Judymie. Obecnie steampunk 
uwa any jest za jeden z najbardziej wp ywowych gatunków SF, w którym 
odbywaj  si  istotne debaty dotycz ce zagro e  ze strony post puj cej tech-
nicyzacji, sekularyzacji i dehumanizacji wspó czesnych spo ecze stw. Bruce 
Sterling powiada, e „przesz o  to rodzaj przysz o ci, która ju  si  wyda-
rzy a”6, zatem tylko poprzez cis y zwi zek ze stale zg bian  i na nowo 
rozumian  i odkrywan  przesz o ci  jeste my w stanie poj  nasz  w asn  
sytuacj . Mi dzy innymi dlatego naturaln  scen  akcji s  wielkie, stechnicy-
zowane i odpersonalizowane metropolie (Londyn jako miasto-matryca), 
gdzie mieszkaj  ludzie poddani ci nieniu w adzy, kontroluj cej wszelkie 
aspekty ycia. 

                                                                                                                                   

si  od przesz o ci? – 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 [dost p: 12.08.2014]. 
5 M. Perschon, Steampunk Aesthetic, http://steampunkscholar.blogspot.com/p/aesthetic-

-101.html [dost p: 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 pami ci i dyskursu ekspansyjnej przesz o ci impe-
rium brytyjskiego. Gatunek ten naznaczony jest wi c podejrzan  etycznie 
ambiwalencj , wynikaj c  z zawieszenia pomi dzy nostalgi  za wiktoriani-
zmem, jako epok  entuzjazmu spo ecznego, wynalazczo ci, eksploracji geo-
graficznych i czytelnych kodów moralnych, a subwersywnym sprzeciwem 
wobec wiktorianizmu, jako epoki wyzysku robotników, niesprawiedliwo ci 
spo ecznej, kolonializmu, agresywnego, opresywnego etnocentryzmu, dys-
kryminacji kobiet, wyzysku dzieci oraz t umienia wszelkich post powych 
ideologii. „Steampunk spogl da z nostalgi  na Wiek Pary (Steam), ale 
z przekornej, obrazoburczej perspektywy ko ca XX i pocz tku XXI w. 
(punk)”7. Aporia wyst puje w samej nazwie. Je li bowiem nostalgii odpo-
wiada  b dzie cz on „steam”, to za subwersywne, krytyczne strategie odpo-
wiedzialny jest niew tpliwie „punk”, jako wiadome nawi zanie do ideologii 
punk, postrzegaj cej estetyczn  i moraln  odnow  w tym, co brudne, ze-
pchni te na margines, moralnie podejrzane i alternatywne wobec dominuj -
cego paradygmatu (ang. punk to m.in. „zgni y”, „ mie ”, „prostytutka”). 
Steampunk obna a wi c zak amanie wiktoria skiego spo ecze stwa i jako 
taki stanowi krytyczne prze-pisanie aprobatywnej postaci XIX-wiecznej 
powie ci wiktoria skiej, a tym samym kontynuacj  i rozwini cie krytycznego 
potencja u powie ci wiktoria skiej pióra Thomasa Hardy’ego czy Charlesa 
Dickensa8. Równocze nie otwarty jest na wszelkie ideologiczne próby prze-
pracowania historii i spu cizny XIX wieku, tj. wyj cie poza kultur  patriar-
chaln , euroatlantycki postkolonializm i etnocentryzm, postuluj c w zamian 
otwarcie na szeroko poj t  Inno . Z powodu stereotypowego umiejscawia-
nia akcji w imperialnym Londynie i opisywania „z otej ery imperialnej wiel-
ko ci” postkolonialna refleksja gatunku jest jednak nieco problematyczna. 
Steampunk na trwa e zawieszony jest pomi dzy nostalgi  a krytycyzmem 
i ironi  wobec przesz o ci. 

Próbami wyj cia poza wikotorianizm sensu stricto s  m.in. polskie powie ci 
steampunkowe, które ze wzgl du na specyfik  sytuacji politycznej Polski 
w XIX wieku (zabory) du o uwagi po wi caj  kwestiom powsta  narodo-
wych. Polski steampunk jest interesuj c  adaptacj  wymogów anglosaskiego 
gatunku do polskich warunków kulturowych w XIX wieku, skrajnie od-
miennych od dziejów imperium królowej Wiktorii. Efektem globalnej popu-

                                                           

7 Odjazdowy XIX wiek, http://steampunk.republika.pl/defin01.html [dost p: 12.08.2014]. 
8 J. Clayton, Charles Dickens in Cyberspace. The Afterlife of Nineteenth Century in Postmodern Cultu-

re, Oxford University Press, Oxford 2003. 
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larno ci gatunku s  lokalne modyfikacje. Mo na zatem postrzega  polskie 
realizacje steampunkowe w kontek cie glokalizacji, próby adaptacji tego, co 
globalne, do za o e  lokalnych, w tym przypadku historii i warunków spo-
ecznych narzuconych przez polsk  histori  XIX wieku. Specyfik  polskiego 

steampunku bada  mo na te  przy pomocy narz dzi wypracowanych przez 
komparatystyk  literack  i cultural studies. Przydatne wydaje mi si  poj cie 
interkulturowo ci, czyli takiego przep ywu tre ci pomi dzy kulturami, które 
zak ada ich otwarto  i poszanowanie dla odr bno ci9. Krištof Jacek Kozak 
ujmuje rzecz nast puj co: 

Interkulturowe podej cie do literatury zak ada, e literatura, któr  Goethe 
definiowa  jako niepodzieln  i bezgraniczn , jest podzielna wed ug ustale  
narodowych, to znaczy, e tak samo jak w przypadku wielokulturowo ci 
kontynuowane jest to teoretyczne spojrzenie na literatur , które umieszcza 
j  w relacji zale no ci od konkretnej spo eczno-politycznej sytuacji danej 
zbiorowo ci/narodu. […] Kultura, rozumiana w sposób interkulturowy, 
jest kultur  bez realnopolitycznych ambicji, przez co staje si  ona p aszczy-
zn  porówna ; jest wprawdzie nosicielk  odró niaj cych w a ciwo ci, któ-
re jednak mimo to mog  by  porównywane mi dzy sob ; prezentuje ró ne 
kultury, nie wyró niaj c adnej z nich kosztem innych10. 

Uj cie polskiego steampunku w kategoriach interkulturowo ci pozwala na 
pe niejsze zaakcentowanie krytycznego i postkolonialnego potencja u wpi-
sanego w gatunek (zatem bardziej „punk” ni  „steam”), co zreszt  stanowi 
o specyfice polskich realizacji. 

W polskich utworach steampunkowych naczelne principium gatunku, czyli 
anachroniczna hiperbola wynalazczo ci, nie odbiega od realizacji zachod-
nich. Przyk adowo, w Maszynie ró nicowej Bruce’a Sterlinga i Williama Gibso-
na kszta t wiata, historii i spo ecze stwa ery wiktoria skiej jest efektem 
szerokiego zastosowania maszyny ró nicowej Charlesa Babbage’a (wynala-
zek z 1822 r.), m.in. w sferze panoptycznej kontroli spo ecznej, do dzia a  
policyjnych i inwigiluj cych. Maszyna ró nicowa to pierwszy komputer, 
dzia aj cy na par , gdzie rol  wspó czesnych dyskietek spe nia y karty perfo-
rowane metod  Jacckarda. Inne anglosaskie wynalazki steampunkowe to 
                                                           

9 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 interkulturowo , w: M. Leyko, A. Pe ka, red., Teatr–literatura–media. O polsko-

-niemieckich oddzia ywaniach w sferze kultury po 1989 roku, Wyd. Primum Verbum, ód  2013, s. 10–25. 
10 K.J. Kozak, Polityka literatury…, s. 23. 
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chocia by wehiku  czasu z Maszyny lorda Kelvina Jamesa Blaylocka (1992) czy 
automatony, mechaniczni ludzie z powie ci K.W. Jetera The Infernal Devices. 
W polskim steampunku znajdziemy za  np. mechaborgi (bojowe cyborgi, 
ludzie wspomo eni parowymi systemami kontroli si y mi ni, poziomu 
zm czenia itp.) z powie ci Aposiopesis Andrzeja Sawickiego; twardochody 
(XIX-wieczne czo gi powsta e na podstawie tzw. ukasi skiego, czyli nap d 
naftowy) z Or a bielszego ni  go bica Konrada T. Lewandowskiego. W Lodzie 
Jacka Dukaja pojawia si  natomiast przemys  zimnazowy, pozwalaj cy na kon-
trol  skuwaj cego wiat Lodu i post puj cej zimy, a w efekcie zamro enia histo-
rii11. Steampunk anglosaski ch tnie przywo uje wynalazc  Tomasza Alv  Ediso-
na12, za  polscy twórcy wykorzystuj  skonfliktowanego z Edisonem Nikol  
Tesl  (Lód) czy przypominaj  polskich wynalazców, m.in. Ignacego ukasiewi-
cza, wynalazc  lampy naftowej, czy Zygmunta Wróblewskiego i Karola Ol-
szewskiego (Orze  bielszy ni  go bica), którzy zas yn li skropleniem azotu i tlenu. 
W kolejce do literackiej steampunkowej „obróbki” czekaj  za  chocia by Maria 
Sk odowska-Curie czy gen. Józef Bem (1794–1850) i Konstanty Cio kowski 
(1857–1935), obaj rozmy laj cy nad stworzeniem broni rakietowej. 

W zakresie pomys owo ci technicznej polski steampunk w niczym nie 
ust puje anglosaskiemu prototypowi. O ile jednak w steampunku anglosa-
skim odkrycia naukowe s  dzie em nieokie znanej ciekawo ci b d  zbrodni-
czych planów zaw adni cia wiatem przez szalonego naukowca, o tyle 
w polskiej wersji gatunku wynalazki s  zawsze wprz gni te w polityk  i hi-
stori  ery zaborów. Albo s u  sprawie niepodleg o ci, albo przyczyniaj  si  
do kolejnej kl ski Polaków. Polski steampunk, si gaj c do XIX wieku, musi 
zmierzy  si  z kompletnie odmienn  od brytyjskiej histori , a ró nica polega 
na, bagatela, byciu nie kolonizatorem, lecz skolonizowanym! Kiedy pierwsi 
podró ni skorzystali z dobrodziejstw londy skiego metra, a by o to 10 
stycznia 1863 roku, polscy patrioci za cztery dni mieli zosta  poddani brance 
do wojska, która ju  22 stycznia zaowocowa a wybuchem kolejnego, kom-
pletnie nieprzygotowanego powstania narodowego. O ile wi c brytyjski 
steampunk móg  pozwoli  sobie na er  dzieci cego niemal entuzjazmu i melan-
cholijnego powrotu do optymizmu spo ecznego i cywilizacyjnego, polska 
odmiana gatunku jest krytyczna wobec historii i cywilizacji XIX-wiecznej, 
w której nie istnia a polska pa stwowo . Polski steampunk bardzo silnie 
pozycjonuje si  wobec spu cizny romantyzmu (mesjanizm, bunt, byronizm), 
                                                           

11 N. Lemann, PODobni NiePODobni. „Muza dalekich podró y” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka 

Dukaja jako przyk ad dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 2012, nr 10, s. 173–188.  
12 Edisonada to ameryka ski podgatunek steampunku, powie  o m odym wynalazcy. 
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nicuj c narodowe klisze i mity w poszukiwaniu próby odpowiedzi na pyta-
nie, czy mog o by  inaczej. Podobnie jak w odmianie anglosaskiej w pol-
skich realizacjach istniej  dwa tryby pisania o przesz o ci: nostalgiczny 
i kompensacyjny. Symptomatyczne jednak, e kompensacyjno  i pragnienie 
pot gi zawsze ust puj  pod naporem realnej historii. Dostrzegam tutaj 
istotn  ró nic  pomi dzy historiami alternatywnymi a steampunkiem, który 
jest przecie  lokowany w obr bie tego gatunku. Polskie historie alternatywne 
bywaj  bez miary zaka one kompensacj  i resentymentami, daj c Polsce 
wyobra on  mocarstwowo 13, za  steampunk, niew tpliwie pod naporem 
historii oraz nadkruszonego dyskursu romantycznego, powstrzymuje si  
przed mani  wielko ci. 

Pierwsza polska powie  steampunkowa to dwutomowa Zadra Krzysztofa 
Piskorskiego, wydana w roku 200814. Piskorski po czy  anachroniczn  wy-
nalazczo  i alternatywn  XIX-wieczn  historia  z opowie ci  o wiatach 
równoleg ych i alternatywnych. W Zadrze dokonane w XVIII wieku odkrycie 
eteru pozwoli o na ustanowienie portali cz cych nasz  planet  z Now  
Ziemi . Akcja powie ci rozgrywa si  w rozszerzonej chronologicznie erze 
napoleo skiej (nie by o Waterloo). W roku 1819 Napoleon jest u szczytu 
pot gi, a walka przenios a si  z pól bitewnych Europy do Nowego wiata, 
o którego podbój walcz  Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Rosja. Protago-
nist  powie ci jest m ody, genialny naukowiec Maurice Dalmont, zar czony 
z Polk , której brat, Stanis aw Tyc, rusza w szeregach Legii Nadwi la skiej 
do Nowej Europy, by u boku Bonapartego walczy  o ziemie obiecane Pola-
kom. Skoro nie uda o si  odzyska  prawdziwej Polski, nale y wywalczy  
Now  Polsk , równie  le c  nad Wis . Zgodnie z teori  wiatów równole-
g ych Hugh Everetta Nowy wiat jest bli niacz  kopi  Starego. Polacy, zain-
fekowani mitem Bonapartego, wykrwawiaj  si  na polach Nowego Pary a, 
maj c nadziej  odzyskania w przysz o ci ojczyzny. Walcz  równocze nie na 
dwóch frontach, ze swoimi realnymi zaborcami oraz z autochtonami za-
mieszkuj cymi ten wiat. Piskorski, si gaj c do mitu Napoleona, dokonuje 

                                                           

13 N. Lemann, Alternatywna miara wielko ci? – postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej 

przesz o ci Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania” 2014, nr 14, s. 19–41. 
14 Mo na by oby, co prawda, spróbowa  poszuka  korzeni polskiego steampunku w po-

wie ciach historyczno-fantastycznych Teodora Parnickiego, tj. Koniec Zgody Narodów (nap -

dzany par  okr t flagowy floty królestwa Baktrii w III w. p.n.e.) czy te  w Muzie dalekich 

podró y, w której rozpatrywany jest wariant Polski zwyci aj cej w powstaniu listopadowym, 

za  niezb dnym dla steampunku wynalazkiem jest wehiku  czasu. Specyficzna struktura 

narracyjna i metaliteracko  twórczo ci Parnickiego znacznie przekracza jednak regu y gatun-

kowe steampunku. 



NATALIA LEMANN: Polski steampunk – zaadaptowa  histori , adaptuj c konwencj  139 

ironicznej paraboli, zestawiaj c fikcyjn  walk  Polaków z prymitywnymi ple-
mionami zamieszkuj cymi Now  Ziemi  z prawdziw  histori  wykorzystania 
niedobitków Legionów Polskich do t umienia powsta  czarnoskórych nie-
wolników na Haiti (wtedy jeszcze Saint-Domingue). Piskorski przypomina 
wi c, e marzenia kolonialne zawsze maj  swoj  cen , a jest ni  krew i ycie 
tych, którym nale y odebra  ziemie, by stworzy  w asne imperium czy cho by 
odrestaurowa  bezprawnie odebran  pa stwowo . Bohaterskie wysi ki Legii 
Nadwi la skiej w Nowym wiecie nabieraj  w Zadrze podejrzanego moralnie 
wymiaru, a nadzieja na niepodleg o  ma posmak tytu owej zadry. 

S owo „nadzieja” wydaje si  zreszt  s owem kluczem polskiego steam-
punku, za  najcz ciej eksploatowanym momentem historycznym jest po-
wstanie styczniowe. A  trzy powie ci si gaj  do tego okresu: Nadzieja czerwo-

na jak nieg Andrzeja Sawickiego, Orze  bielszy ni  go bica Konrada T. Lewan-
dowskiego oraz Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty, a echa nieudanego 
powstania s  obecne w Aposiopesis Andrzeja Sawickiego. Ostatni wielki ro-
mantyczny zryw niepodleg o ciowy, zako czony bezprzyk adn  kl sk  
i dotkliwymi represjami, spowodowa  na do  d ugi czas kres paradygmatu 
mesjanistycznego oraz pojmowania rozlanej krwi m odych jako przyczynku 
do narodowej dumy i chwa y. Po 1864 roku kl ska nadziei niepodleg o cio-
wych zaowocowa a postulatami gospodarno ci, pracy u podstaw i koniecz-
nych reform niesprawiedliwego systemu spo ecznego. Jednak to paradygmat 
romantyczny wydaje si  mie  najwa niejsze znaczenie dla kszta tu kultury 
i pami ci narodowej, nic wi c dziwnego, e polscy autorzy steampunku tak 
ch tnie komentuj  idee Mickiewicza i S owackiego. Orze  bielszy ni  go bica 
Lewandowskiego jest w tym zakresie szczególnie interesuj cy. Parateksty 
powie ci – tytu  i motto  pochodz  z wiersza Polska autorstwa Gilberta 
K. Chestertona (1874 1936), polonofila i przeciwnika ideologii imperiali-
stycznej. Lewandowski w swej powie ci da  si  zrealizowa  „proroctwu 
augurów” tak, i  „zab ys  straszliwy jak sam Duch wi ty/ orze , co bielszy 
jest ni  go bica”15, a Polska podczas powstania styczniowego rozgromi a 
Rosj  w triumfalnym pochodzie twardochodów i odzyska a niepodleg o . 
Akcja powie ci rozpoczyna si  od defilady z dnia 22 stycznia 1866, w trzeci  
rocznic  zwyci skiej insurekcji. Demokratyczny wiat jest zafascynowany 
Polakami, którzy zrzucili jarzmo Rosji. Francja i Wielka Brytania prze cigaj  
si  w próbach pozyskania tajemnicy p dni ukasiewicza, pozwalaj cej bu-
dowa  twardochody. Polacy, widz c pot pienie insurekcji id ce ze strony 

                                                           

15 K.T. Lewandowski, Orze  bielszy ni  go bica (Powie  fantastyczna w konwencji steampunk), 

NCN, Warszawa 2013, s. 3. 



140 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

Watykanu, postanowili uczyni  to, co onegdaj Henryk VIII. Pod egid  ks. 
Piotra ciegiennego powstaje Narodowy Ko ció  Polski, cz cy liturgi  
ko cieln  z niepodleg o ciow , a podczas mszy patriotycznych Polska 
otwarcie nazywana jest Chrystusem, zbawc  ciemi onych narodów. Na 
mocy Konstytucji 3 maja zamierzaj  odda  koron  Wettynowi, cho  i s  
zwolennicy rz dów ks. Adama Czartoryskiego. Dumni ze swej niepodleg o ci, 
odpowiadaj  na wszelkie p yn ce z Kremla propozycje s owami „ adnych 
marze , panie carze”. Lewandowski nawi zuje w ten sposób do s ynnych 
s ów cara Aleksandra II, wypowiedzianych w 1856 roku do witaj cych go 
w Warszawie polityków, chc cych prosi  o liberalizacj  kursu wobec Polski 
i zwi kszenie zakresu autonomii. Naczelnikiem Pa stwa, regentem Króle-
stwa i umi owanym dyktatorem jest Romuald Traugutt. Ikon  powsta czego 
zrywu jest stara, cho  wci  pe na wigoru genera  wojsk polskich Emilia 
Plater, zwana czule „babk  narodu”. Jest ona ywym dowodem bohaterstwa 
Polaków, elazn  dziewic  stoj c  na stra y cnót Odrodzonej Polski. Jest 
matk  chrzestn  kolejnych twardochodów ruszaj cych na trwaj c  wci  
wojn  z Rosj . Zwyci skie maszyny nosz  imiona narodowych wieszczy  
Adam I i II, Juliusz i Zygmunt. Niestety, Rosja ju  opracowa a swoje w asne 
twardochody, a najgro niejszy nosi miano Carycy Katarzyny. Tajemnic  
p dni ukasiewicza i procesu tenardyzacji wykrad a niejaka Eliza upi ska, 
pisarka, lwica warszawskich salonów, która zdradzi a Ojczyzn  z obawy 
przed ujawnieniem swych lesbijskich sk onno ci, bo uwiedziona zosta a 
przez rosyjsk  agentk . Pocz tkowo Lewandowski wprost zamierza  pos u-
y  si  nazwiskiem Elizy Orzeszkowej, w miar  jednak nabierania przez t  

posta  coraz bardziej odpychaj cych cech zmieni  jej nazwisko. Alternatyw-
na biografia autorki Nad Niemnem jest owocem konsekwencji p yn cych 
z alternatywnego rozwoju historii w wiecie powie ciowym16. W Orle… po-
wstanie styczniowe zako czy o si  sukcesem, zatem nie móg  narodzi  si  
pozytywizm jako paradygmat kulturowy ufundowany na sprzeciwie wobec 
kl ski kolejnych insurekcji. Orzeszkowa nie mog a wi c napisa  ani Gloria 

victis, ani Nad Niemnem, wi c jako literatka jest w zasadzie sko czona i pisuje 
jedynie zupe nie nieistotne powie ci spo eczno-obyczajowe i romanse. u-
pi ska-Orzeszkowa jest wyra nie skontrastowana z Emili  Plater. „Babka 
narodu” to uosobienie patriotyzmu i obowi zku, za  upi ska u ywa ycia 
na salonach, zamieniaj c pozytywistyczn , nieistniej c  w tym wiecie prac  

                                                           

16 O alternatywnej historii literatury pisa am w tek cie: „Cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma 

Mi osza” – alternatywna historia literatury, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII, 

z. 2 (114), s. 344–349. 
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u podstaw w rozpaczliwy hedonizm. Kiedy kolejne odkrycia naukowe do-
prowadzaj  do odkrycia „obok-Polski”, czyli naszego wiata wraz z jego 
tragiczn  histori  styczniowego zrywu, a gdy Traugutt dowiaduje si  o swym 
m cze stwie na stokach Cytadeli, dyktator wybiera mier  bohatera-
-buntownika. Jako trze wy polityk i m  stanu widzi eskalacj  nienawi ci, 
rosn ce konflikty wewn trzne i wie, e uzbrojona w twardochody Rosja 
zmiecie Polsk  z powierzchni ziemi, po czym dos ownie utopi j  we krwi. 
Ofiara Traugutta, przedk adaj cego kl sk  nad pyrrusowe zwyci stwo, jest 
wyborem cz owieka, który zrozumia , e kontynuacja walki zgodnie z ro-
mantycznym paradygmatem nie doprowadzi do niczego dobrego. Paradok-
salnie jednak samopo wi cenie powie ciowego Traugutta sytuuje si  w ob-
r bie napi cia pomi dzy romantyzmem a pozytywizmem. Modus operandi 
dyktatora jest zgodny z etosem romantyzmu, a on sam stanie si  jednym 
z narodowych bohaterów, jednak konsekwencje jego wyboru oznaczaj , i  
historia Polski wykreowana w Orle… powróci na znane ze wiata rzeczywi-
stego cie ki, a romantyzm ust pi pozytywizmowi. 

Andrzej Sawicki powie ci  Nadzieja czerwona jak nieg wpisuje si  w ci g in-
tertekstualnych odwo a  i zapo ycze  wzgl dem Stefana eromskiego jako 
autora Wiernej rzeki oraz Popio ów. Opisane przez Sawickiego powstanie 
styczniowe, którego zmienne losy nie odbiegaj  w zasadzie od znanych 
z historii rzeczywistej, toczone jest przy udziale odmie ców, ludzi dotkni -
tych przez mutatio. Pojawi o si  ono na kilka lat przed wybuchem stycznio-
wego zrywu i obdarza ludzi mocami superbohaterów, czyni c z nich kogo  
w rodzaju komiksowych i filmowych X-menów. Jednym z pomys ów na 
wygranie powstania styczniowego jest sk panie ca ej Polski w mutatio, co 
ma spowodowa  transmutacj  Polski i jej historii, tak by pokona a ona Ro-
sj . Podobnie jak w Orle… Lewandowskiego bohaterowie Nadziei… Sawic-
kiego znaj  realny przebieg i skutki powstania, a to za spraw  przenikaj cych 
do wiata powie ciowego fragmentów literatury czy prasy pochodz cych ze 
wiata aktualnego. Najwi ksze st enie mutatio znajduje si  nad rzek  oso-
n , zwan  przez okolicznych mieszka ców Wiern  Rzek   oczywiste na-

wi zanie do utworu eromskiego  w podzi ce za to, e jej wody obmywaj  
rany powsta ców. Sawicki do  dobrze zna histori  powstania styczniowe-
go, podejmuje wi c w swej powie ci kwestie, które nie zosta y w realnej 
historii wystarczaj co wyakcentowane, m.in. stosunek ydów i ch opów do 
powstania, kwesti  praw kobiet itd. Pisarz bogato czerpie z kanonu literatury 
ojczystej, si gaj c chocia by do motywu walecznej kobiety, aktywnie, z sza-
bl  w r ku, walcz cej o ojczyzn . Miary porównania z Sienkiewiczowsk  
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Ba k  dope nia imi  wojowniczki – Micha ek. Dla powie ci niezwykle wa -
ny jest te  motyw miesza ca, w znaczeniu jakie nada  mu Teodor Parnicki. 
Kluczow  rol  odgrywa jednak nawi zanie do Wiernej rzeki i Popio ów e-
romskiego. Centraln  rol  w powie ci odgrywa bitwa pod Ma ogoszczem, 
za  Nadzieja czerwona jak nieg mo e by  uznana za steampunkow  prób  
rozwi zania tych napi , które w wiecie realnym oraz w powie ciowych 
losach Odrow ów i Olbromskich przyczyni y si  do kl ski powstania. 
Przyk adowo, niech  spo ecze stwa wobec ydów czy ch opów wobec 
idei powstania jest tak wielka, e równie  w wiecie wykreowanym przez 
Sawickiego potrzeba czasu na odpr enie wzajemnych stosunków. Powie  
ko czy si  przegran  bitw  pod Ma ogoszczem, 24 lutego 1863 roku, wie -
cz c j  s owami „Nadzieja jeszcze nie umar a”17. Sygnowana tytu em powie-
ci czerwie  niegu, zabarwionego krwi  powsta ców, jest jednak bardzo 

wysok  cen  za nadziej … 
Kolejna powie  o powstaniu styczniowym, Gambit Wielopolskiego Adama 

Przechrzty, jest polsk  realizacj  tzw. postcyberpunku, jednej z odmian ste-
ampunku, której akcja ulokowana jest w przysz o ci. Najs ynniejsza anglosa-
ska realizacja tej odmiany to Diamentowy wiek Neala Stephensona. Utwór 
opisuje niezwykle zaawansowany technologicznie i bioin ynieryjnie wiat 
niedalekiej przysz o ci, który jednak zachowa  wiktoria sk  spu cizn  kultu-
row : normy moralne, j zyk, zasady podzia u ról p ciowych czy wychowania 
dzieci. Innym przyk adem jest Dworzec Perdido Chiny Miévilla. Powie  roz-
grywa si  w wiecie Bas-Lag, pe nym najdziwniejszych ras, o rozwini tej 
bioin ynierii i magii, która koegzystuje ze steampunkowymi motywami 
i wynalazkami  protagonista to zbuntowany naukowiec, komputer to wci  
maszyna ró nicowa na karty perforowane. W wiecie Dworca Perdido obowi -
zuje surowa, wiktoria ska moralno  oraz XIX-wieczny restrykcyjny system 
penalizacji. Gambit Wielopolskiego Przechrzty, realizuj cy ten sam podtyp ste-
ampunku, opisuje wiat dalekiej przysz o ci, w której wci  nie ma wolnej 
Polski, cho  Polacy, trwaj c u boku Imperatora Rosji, ciesz  si  ogromnymi 
swobodami i mo liwo ciami. Ten ostatni fakt jest efektem sprzeciwu Prze-
chrzty wobec bezrefleksyjnej rusofobii i jednoznacznie negatywnej oceny 
polityki hrabiego Aleksandra Wielopolskiego oraz uznawania go za zdrajc  
Ojczyzny. Powie ciowy gambit Wielopolskiego polega  bowiem nie tylko na 
brance, ale i na usuni ciu najwa niejszych wojskowych i polityków optuj -
cych za zrywem. Powstanie styczniowe nie dokona o si , a w efekcie Polacy 
s  najpr niejszym, najbardziej wp ywowym ywio em narodowym w Wiel-
                                                           

17 A.W. Sawicki, Nadzieja czerwona jak nieg, Bellona, Runa, Warszawa 2011, s. 522. 
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kiej Rosji. Przechrzta falsyfikuje wi c mit historiograficzny18, mówi cy, e 
Polacy w Rosji byli jedynie cierpi cymi katusze zes a cami na Syberii. 
Z mitem tym dyskutuje równie  Jacek Dukaj w Lodzie, pokazuj c, e Polacy 
sybiracy stanowili licz c  si  si  gospodarcz , maj c nawet niejakie szanse 
na powo anie do ycia Zjednoczonych Stanów Syberii. Do czona do Lodu 
bibliografia dowodzi, e jakkolwiek powie  jest histori  alternatywn , to 
polska prosperity na Syberii nie jest pomys em fantastycznym. Informacje 
o Polakach funkcjonuj cych z powodzeniem na Syberii nie przedostawa y 
si  do wiadomo ci narodowej jako niezgodne z obowi zuj cym i kultywo-
wanym mitem polskiego cierpi tnictwa. W Gambicie Wielopolskiego oficerowie 
ochrany, de facto w adaj cy Rosj , zdaj  sobie spraw , e obecny czas wiet-
no ci Imperium, prze ywaj cego czas prosperity gospodarczej i kulturowej, 
zbli a si  niebezpiecznie ku ko cowi. W Centrum Symulacji Rzeczywisto ci 
bezustannie pracuj  olbrzymie komputery wyliczaj ce inne mo liwe warianty 
dziejów i staraj  si  odkry  i wyeliminowa  tzw. jokerów, czyli ludzi maj -
cych realn  mo liwo  zmiany historii19. Komputery pomin y jednak w swych 
wyliczeniach protagonist  powie ci – Czachowskiego. Ten za , na skutek 
zamachu na rodzin  Romanowów i eliminacji nast pcy tronu, zostaje o eniony 
z ksi niczk  Olg  i staje si  carem. Poniewczasie oficerowie z Centrum orientu-
j  si , e to Czachowski jest najsilniejszym jokerem w historii, tak wp ywowym, 
e zdo a  zmyli  komputery, i to on stoi na czele organizacji spiskowej o nazwie 

Konrad Wallenrod. Przechrzta nie tylko zabiera g os w dyskusji dotycz cej oce-
ny hr. Wielopolskiego, ale te  wpisuje si  w romantyczny paradygmat wallenro-
dyzmu jako strategii walki z zaborcami daleko s uszniejszej ni  otwarta, nieprzy-
gotowana insurekcja. Adam Przechrzta na kartach swej powie ci rozgrywa po 
raz kolejny wewn trzne spory romantyków, przedk adaj c nad Konrada, prag-
matyka Wallenroda, a nawet sugeruj c, e cie k  tego ostatniego poniek d 
realizowa  znienawidzony hr. Aleksander Wielopolski. 

Na koniec wypada przedstawi  powie  Alkaloid, wydan  anonimowo20 
pod pseudonimem Aleksander G owacki (sic!). Kunsztowna i wielopozio-
                                                           

18 A.F. Grabski, Historiografia – Mitotwórstwo – Mitoburstwo, w: A. Barszczewska-Krupa, red., 

Historia. Mity. Interpretacje, Wyd. U , ód  1996, s. 29–62.  
19 Jokerzy z Gambitu Wielopolskiego to kolejna figura bardzo podobna do miesza ców Par-

nickiego. 
20 A. G owacki, Alkaloid, Wyd. Powergraph, Warszawa 2012. Kunsztowny j zyk, intertek-

stualna g bia oraz wiadomo  praw rz dz cych literatur  SF wskazuj  moim zdaniem na 

autorstwo Rafa a Kosika, wspó w a ciciela wydawnictwa Powergraph, autora powie ci Mars, 

Vertical, Kameleon (ta ostatnia zdoby a najbardziej presti owe nagrody SF w Polsce, Zajdla 

i u awskiego) czy cyklu Felix, Net i Nika. Jest to jednak niepotwierdzony domys . 
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mowa mistyfikacja literacka, vide fingowanie autorstwa powie ci prawdziwym 
nazwiskiem Boles awa Prusa, funduje wiat powie ciowy powi zany z Lalk  
osob  g ównego bohatera – Stanis awa Wokulskiego. Akcja powie ci rozpo-
czyna si  w roku 1879, w Kraju Przyl dkowym, kiedy to Wokulski „odnaj-
duje si ” w Afryce, gdzie leczony jest przez lokalnego szamana z malarii, 
nosz cej jednak znamiona choroby przypominaj cej t , na któr  zapad  
Kurtz w J drze ciemno ci. Kuracja polega na podaniu alkaloidu, wywaru 
z tajemniczej bulwy, sprowadzaj cego wizje i zwi kszaj cego moce umys u. 
Ozdrowia y przedsi biorca Wokulski rozkr ca wi c handel alk  (jest ona 
panaceum21) na wiatow  skal . W efekcie tzw. Interzona Polska nie tylko 
obejmuje spor  po a  Europy, ale czyni te  z Polaków i nade wszystko 
z Hermenegauty Wokulskiego pana ówczesnego wiata. O prawa do wydo-
bywania alki trwa bezpardonowa walka mi dzy mocarstwami, ale Imperium 
Wokulskiego wydaje si  by  niezagro one. Co wi cej, alkaloidowe sur e 
(narkotyczne wizje, podró e w czasie i przestrzeni) tak mocno zwi kszaj  
moce intelektualne Wokulskiego, e jest on w stanie przeciwdzia a  wszel-
kim knutym przeciw niemu intrygom i dodatkowo wzmacniaj  jego si y 
witalne, znacznie wyd u aj c ycie. Równie  w powie ci tej, jak wida , te-
stowany jest pozytywistyczny wariant uzyskania przez Polsk  znacz cej po-
zycji na drodze rozwoju gospodarczego, handlu, a nie kolejnych nieudanych 
insurekcji, które w sytuacji gdy Polska kolonizuje ca y wiat gospodarczo, 
staj  si  po prostu zb dne. Poniewa  powie ciowy Wokulski yje znacznie 
d u ej, nie dziwi fakt, e jednym ze swych agentów handlowych czyni 
w roku 1917 niejakiego Stanis awa Ignacego Witkiewicza. W Alkaloidzie 
Witkacy, wraz ze swym kochankiem Bronis awem Malinowskim, zwanym 
lordem Nevermore22, rusza na wypraw  antropologiczn  na Wyspy Salomo-
na. Witkacy ma dodatkowo zbada , czy bulwa alki przyjmie si  w tamtej-
szym klimacie. Kszta t powie ciowej historii przypomina ten nakre lony 
przez Dukaja w Lodzie. Nie dokonuje si  rewolucja lutowa, na pa dzierni-
kow  wi c te  nie ma szans, Sto ypin planuje pacyfistyczne reformy, za  
Lew To stoj cieszy si  d u szym, spokojnym yciem, omijaj c stacyjk  
Ostapowo. W wiecie ow adni tym dz  alki historia stanie si  niebawem  

                                                           

21 W a ciwo ci alki stanowi  niew tpliwe nawi zanie do w a ciwo ci ubika (powie  SF 

Ubik Philipa K. Dicka) oraz przyprawy, melan u ze wiata Diuny Franka Herberta. Nawi za-

nia do Ubika widoczne s  chocia by w mottach do poszczególnych rozdzia ów. Fenomenal-

ne w a ciwo ci alki s  reklamowane tak samo jak te ubika z powie ci Dicka. 
22 Owym kruczym zawo aniem (E.A. Poe, Kruk) Witkacy nazywa  Malinowskiego w po-

wie ci 622 upadki Bunga. 
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znów jak w zamro onym wiecie Dukaja  niepotrzebna. Wszystko jest 
mo liwe, a przesz o  i przysz o  s  wzgl dne. Na Imperium Wokulskiego 
kres przychodzi w Orwellowskim roku 1984, gdy historia jest ju  ca kowicie, 
jak w s ynnej i wp ywowej diagnozie Fukuyamy, zb dna. Alka pozwala po-
dró owa  w przysz o , znika ró nica pomi dzy rzeczywisto ci  i sur owym 
snem. 

Autor Alkaloidu, w swej zaskakuj co erudycyjnej powie ci, przechodzi 
p ynnie od typowego steampunku do postcyberpunku, wci  jednak pozo-
staj c w orbicie tematycznej i ideologicznej, ukszta towanej w polskiej od-
mianie gatunku, któr  zaprezentowa am powy ej na licznych przyk adach. 
Cech  dystynktywn  polskiego steampunku, pozwalaj c  na jego wyra ne 
odró nienie od anglosaskich korzeni, jest konieczno  podj cia konfrontacji 
z kszta tem i specyfik  polskiej historii w XIX wieku  problematyk  po-
wsta  narodowych, modelem odzyskania niepodleg o ci (zryw czy wspó -
praca z zaborcami), dyskursami: mesjanizmu vs merkantylizmu, romanty-
zmu vs pozytywizmu. Tematyka ta za  dowodzi w istocie tego, co stanowi 
sedno ideologii steampunku, faktu, e nawet w drugiej ju  dekadzie XXI 
wieku wci  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, Romanti-

cism, Positivism, November Uprising, January Uprising 


