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Maciej „Ubik” Woda 

Co jeszcze do odkrycia w twórczości Juliusza Verne’a? 

 

Juliusz Verne, dziadek twardej fantastyki naukowej i steampunku, najbardziej 

znany jest jako autor powieści podróżniczych i „wynalazca” łodzi podwodnej, lotów ko-

smicznych, międzynarodowej linii zmiany daty tudzież innych cudów nauki. Skoro już 

mowa o łodzi podwodnej, czyli Nautilusie z 20 000 mil podmorskiej żeglugi, mnie bar-

dziej od samej maszyny interesuje jej twórca, kapitan Nemo, buntownik i wróg wszelkiej 

tyranii. W Tajemniczej wyspie ujawnił on, że jest hinduskim księciem mszczącym się na 

Anglikach za okupację jego ojczyzny, jednak w pierwotnej wersji Verne uczynił go... Po-

lakiem. Konkretnie: weteranem powstania styczniowego, łaknącym zemsty na Rosja-

nach za wymordowanie rodziny1. Zmianę wymusił wydawca w imię ówczesnej wersji 

poprawności politycznej. Przez te półtora wieku, które minęło od wydania obu książek, 

zmieniło się mniej, niż nam się wydaje. Gdyby Verne żył obecnie, pewnie chciałby uczy-

nić kapitana Nemo Ukraińcem, ale pod naciskiem wydawcy zostałby on Amerykaninem 

walczącym z bliżej niezidentyfikowaną arabską organizacją terrorystyczną. 

Poza kapitanem Nemo Verne miał jeszcze parę asów w rękawie. Czytając jego 

najpopularniejsze powieści, można odnieść wrażenie, że ufał w dobroczynne skutki po-

stępu niczym tzw. leming w obietnice wyborcze. Dlatego, sięgając po mniej znane dzieła, 

można czuć się zaskoczonym, gdyż Verne doskonale wiedział, że ta cała opisywana prze-

zeń cudowna technika może w nieodpowiednich rękach stać się narzędziem zniewolenia 

i zniszczenia, a to, co naprawdę się liczy, to postawa dzierżącego dany wynalazek. W jego 

bibliografii są dwie powieści, które szczególnie dobrze ukazują zarówno Verne’a – le-

minga, jak i Verne’a – fatalistę; mowa o dylogii Robur-le-Conquérant (Robur zdobywca) – 

Maître du monde (Pan świata). 

 

1 http://jv.gilead.org.il/fpwalter/intro.html [dostęp 25.06.2014]. 

http://jv.gilead.org.il/fpwalter/intro.html
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Robur zdobywca na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie autoplagiatu 20 000 mil 

podmorskiej żeglugi. W obu przypadkach historia rozpoczyna się od tajemniczych zja-

wisk wzburzających opinię publiczną. Ich wyjaśnieniem okazuje się cudowny wynalazek 

genialnego inżyniera o znaczącym imieniu (kapitana Nemo bądź tytułowego Robura, co 

po łacinie oznacza siłę, moc). Czytelnik może podziwiać machinę oczami uwięzionych na 

jej pokładzie bohaterów. Pojazd Robura – statek powietrzny unoszący się dzięki pracy 

licznych wirników – zwie się Albatros. 

Warto zaznaczyć, że powieść została wydana w 1886 roku, dwa lata po pierw-

szym na świecie kontrolowanym locie sterowca La France2. Verne był członkiem Towa-

rzystwa Żeglugi Powietrznej bez Aerostatów (maszyn lżejszych od powietrza), założo-

nego m.in. przez Gabriela de la Landelle i Pontona d’Amécourt. Zajmowali się oni projek-

towaniem maszyn unoszonych przez wirniki, które nazwali helikopterami3. Verne wy-

raźnie czerpał od nich inspirację, gdyż zaszczepił Roburowi takie same poglądy i posyła 

go na konfrontację z filadelfijskim klubem baloniarzy Weldon Institute. Będąc w trakcie 

konstrukcji największego sterowca świata, klubowicze kłócą się o to, czy śmigło napę-

dowe umieścić z przodu, czy z tyłu balonu, a robią to z osobliwym urokiem przywodzą-

cym na myśl kłótnię fana Gwiezdnych wojen z fanem Star Treka. Przerywa ją miłośnik 

2001: Odysei kosmicznej, czyli Robur, aby wydrwić mrzonki baloniarzy i udowodnić im, 

że przyszłość to maszyny cięższe od powietrza. Podczas tej dyskusji Robur przemawia z 

pozycji siły: 

Nie boję się niczego i nikogo, posiadam wolę, która przed nikim jeszcze się nie 

ugięła. Jeśli coś przedsięwezmę, cała Ameryka i cały świat może się zmówić przeciwko 

mnie, a nie powstrzyma mnie od osiągnięcia celu. Jestem szalenie arbitralny i nie znoszę 

sprzeciwu4. 

Po obradach prezes i sekretarz klubu oraz służący tego pierwszego zostają uprowadzeni 

na pokład Albatrosa i – chcąc nie chcąc – stają się członkami podniebnej wyprawy dookoła świata. 

Z jednej strony Robur odmawia uwolnienia swoich więźniów, uzasadniając to cynicznie prawem 

silniejszego, z drugiej jednak – dba o ich bezpieczeństwo, a do napotkanych w trakcie podróży lu-

dzi odnosi się życzliwie. Holuje szalupę napotkanych rozbitków do brzegu: 

– Kim jesteście? 

 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/La_France_(airship) [dostęp 25.06.2014]. 
3 http://www.aviastar.org/helicopters_eng/amecourt_63.php [dostęp 25.06.2014]. 
4 Wszystkie cytaty z Robura zdobywcy w tłumaczeniu Zbigniewa Zamorskiego dostępnego pod adresem: 
http://jv.gilead.org.il/zydorczak/robur-pl00.html [dostęp 25.06.2014]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/La_France_(airship)
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/amecourt_63.php
http://jv.gilead.org.il/zydorczak/robur-pl00.html
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– Ludźmi, którzy czują się szczęśliwymi, że mogą wam przyjść z pomocą – odpowiedział 

Robur5. 

Pomimo że posiada na pokładzie potężny arsenał, do przemocy ucieka się tylko 

raz: aby uratować więźniów, którzy mieli być złożeni w ofierze podczas ceremonii w 

małym afrykańskim królestwie. W Paryżu urządza darmowy pokaz z gatunku „światło i 

dźwięk”, a w Stanach Zjednoczonych pozwala sobie na żarcik (niezwykle zabawny), 

prześcigając pociąg ekspresowy i oferując maszyniście holowanie. 

Ostatecznie więźniom udaje się uciec z pokładu Albatrosa, a sam statek zniszczyć. 

Odzyskawszy prezesa i sekretarza, Weldon Institute kontynuuje konstrukcję swego ste-

rowca. Podczas jego dziewiczego lotu niespodziewanie pojawia się Robur w odbudowa-

nym Albatrosie. Obawiając się zemsty, prezes klubu skierował sterowiec w wyższe partie 

atmosfery, co poskutkowało rozerwaniem powłoki balonu i upadkiem maszyny na zie-

mię. Na szczęście Robur uratował pasażerów, po czym oświadczył: 

Obywatele Stanów Zjednoczonych, [...] zamiary moje nie idą w tym kierunku, aby 

prześcignąć wszystko, a nawet postęp. Wiedza nie powinna nigdy wyprzedzać zwycza-

jów i obyczajów danego kraju. [...] Za wcześnie zjawiłem się na świecie, by pogodzić ze 

sobą wszystkie sprzeczne i rozbieżne zdania; narody nie dojrzały jeszcze do prawdziwe-

go braterstwa. Ruszam więc swoją drogą i tajemnicę wynalazku zabieram ze sobą. Dla 

ludzkości nie zginie ona; będzie do niej należała, gdy ludzkość zrozumie jakie z niej nale-

ży wyciągnąć korzyści i będzie dość mądra, by jej nie nadużywać6. 

Zaiste, mądre słowa. Koniec końców, pomimo swego autorytarnego usposobienia 

i nieco cynicznego sposobu bycia, to Robur okazał się bohaterem, natomiast baloniarze 

wykazali się arogancją, ignorując uwagi konstruktora. W ostatnich zdaniach książki Ro-

bur zostaje wywyższony ponad zwykłych śmiertelników: 

Kim był Robur? Czy dowiemy się o tem kiedy? Spróbujmy odgadnąć. Robur jest to 

wiedza i wiara przyszłości, – kto wie czy nie najbliższej – to skarb, ukryty w łonie nad-

chodzących czasów7. 

Kontynuacja losów Robura: Pan świata, to ostatnia powieść Verne’a opublikowa-

na przed jego śmiercią w 1905 roku. Na przestrzeni osiemnastu lat dzielących obie 

książki (pokrywających się z grubsza z fin de siècle) Verne został postrzelony w nogę 

 

5 http://jv.gilead.org.il/zydorczak/robur-pl04.html [dostęp 25.06.2014]. 
6 http://jv.gilead.org.il/zydorczak/robur-pl05.html [dostęp 25.06.2014]. 
7 Tamże. 

http://jv.gilead.org.il/zydorczak/robur-pl04.html
http://jv.gilead.org.il/zydorczak/robur-pl05.html
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przez swego ulubionego siostrzeńca, przez co musiał zaprzestać tak kochanych przez 

niego podróży po świecie8, zmarł jego wydawca, matka oraz brat, a także sam pisarz za-

czął mieć problemy zdrowotne – bóle brzucha i zaćmę prawego oka. W wywiadzie z ro-

ku 1894 wyznał, że czuje się niedoceniony i rozczarowany: 

But it is not decorations that I hanker after any more than gold. It is that people should 

see what I have done or tried to do, and should not overlook the artist in the tale-teller. I am an ar-

tist9. 

Być może te czynniki wpłynęły na to, że Verne nadał tej książce diametralnie od-

mienny wydźwięk. Historia zaczyna się ponownie od tajemniczych zjawisk, które tym 

razem bada pan Strock, inspektor waszyngtońskiej policji. Oczywiście ponownie odpo-

wiedzialny za wszystko jest Robur – jednak tak jak w poprzedniej powieści wprowadzał 

on ludzi co najwyżej w konfuzję, w tej budził strach i obawy. Nowa machina Robura po-

trafiła jeździć dwukrotnie szybciej niż najszybsze ówczesne samochody, pływać z za-

wrotną prędkością zarówno na wodzie, jak i pod nią, a także latać. Pojazd nazwany zo-

stał – nomen omen – Groza. 

Najpierw pojawia się on na drogach Stanów Zjednoczonych, gdzie pędząc z zawrotną 

prędkością, zagraża bezpieczeństwu pieszych i pierwszych kierowców: 

To chyba wóz dyabelski, ogrzewany ogniem piekielnym, prowadzony przez szatana10. 

Robur nie powstrzymywał się przed agresją również na morzach, rzekach i jeziorach, 

wzorem kapitana Nemo taranując okręty spod powierzchni wody. Znacznie urósł w arogancji i 

sam wpadł w pułapkę, przed którą niegdyś chciał ludzkość uratować: 

Niech wie świat Stary i Nowy, że są wobec mnie bezsilni – ja zaś jestem względem nich 

wszechpotężnym11. 

Sam świat dłużny mu nie pozostaje i mocarstwa stosują jedyne dwie taktyki, jakie 

można zastosować wobec genialnego naukowca: najpierw starają się go przekupić, 

a następnie – gdy odrzuca wszystkie oferty – ogłaszają, że stanowi zagrożenie dla bez-

 

8 http://jv.gilead.org.il/sherard.html [dostęp 25.06.2014]. 
9 „Nie jest mi tęskno do odznaczeń ani do złota. Chodzi o to, że ludzie powinni zauważać, co zrobiłem lub 
próbowałem zrobić i nie powinni przegapiać artysty w autorze opowieści. Ja jestem artystą” (tłum. moje). 
Wypowiedź z wywiadu Jules Verne at home Roberta Sherarda dostępnego pod adresem: 
http://jv.gilead.org.il/sherard.html [dostęp 25.06.2014]. 
10 Wszystkie fragmenty Pana świata w tłumaczeniu M.B. z tygodnika „Wieczory rodzinne”. Tłumaczenie 
dostępne pod adresem: http://jv.gilead.org.il/zydorczak/mimond-pl00.html [dostęp 25.06.2014]. 
11 Tamże. 

http://jv.gilead.org.il/sherard.html
http://jv.gilead.org.il/sherard.html
http://jv.gilead.org.il/zydorczak/mimond-pl00.html
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pieczeństwa publicznego i będzie zwalczany wszelkimi możliwymi środkami. Znów Ver-

ne brzmi zaskakująco współcześnie, prawda? 

W trakcie śledztwa pan Strock został pojmany i stał się świadkiem ostatniej po-

dróży Grozy. Robur wleciał swą maszyną w serce potężnego huraganu, choć mógł schro-

nić się pod powierzchnią morza. Opanowany idée fixe rzucił wyzwanie samej Naturze. 

Jak śpiewał klasyk: „Potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko koły-

sze”, Robur zaś (słowo to można również tłumaczyć jako „twarde drewno dębowe”) nie 

ugiął się, pragnąc ukazać swą supremację nad Bogiem: 

Przechadzał się w zamyśleniu, [...] podnosił rękę ku niebu, jak gdyby wyzywając do walki 

tego Boga, z którym chciał dzielić panowanie nad światem12. 

Geniusz podzielił los Ikara. Groza uległa zniszczeniu, a z katastrofy żywcem wyszedł tylko 

pan Strock, jedyny świadek tragicznych wydarzeń, które w zakończeniu powieści służąca inspek-

tora podsumowała: 

– Mówiłam panu przecież, że Great-Eyry to siedlisko szatanów! 

– Ależ Robur nie był szatanem! 

– Ba, jeżeli nim i nie był, to w każdym razie na tę nazwę zasłużył!13. 

Kim zatem był Robur? „Skarbem ukrytym w łonie nadchodzących czasów”, szata-

nem – czy może zarazem jednym i drugim? Wiem jedno, głównym bohaterem jest wła-

śnie Robur, a nie jego maszyny. Analogicznie – kapitan Nemo, a nie Nautilus. Choć często 

przyćmieni przez naukowo-techniczne opisy i niezwykłe przygody, to bohaterowie sta-

nowią siłę opowieści Verne’a, dlatego warto spojrzeć na jego dzieła pod nieco innym 

kątem i dostrzec artystę w autorze fantastycznych historii. 

 

 

12 http://jv.gilead.org.il/zydorczak/mimond-pl05.html [dostęp 25.06.2014]. 
13 Tamże. 

http://jv.gilead.org.il/zydorczak/mimond-pl05.html

