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Grzegorz Skowyra 

Steampunk a sprawa polska 

Wiek XIX jest najtragiczniejszym okresem w historii naszego kraju, choć niewielu 

z nas o tym pamięta. Stulecie, które nadeszło po nim, przyćmiło wcześniejsze dekady zde-

cydowanie bardziej krwawymi wydarzeniami, z sześcioma milionami ofiar II wojny świa-

towej, niezliczoną ilością zabitych w Wielkiej Wojnie, podczas walk z Bolszewikami, czy 

później, przez półwieku rosyjskiej okupacji. Obok tragedii wiek ten znaczyły również 

czyny wielkie, chwalebne... epickie. Nastąpiło wówczas odrodzenie Ojczyzny, udane po-

wstania narodowe, rozgromienie Armii Czerwonej, Ostatnia Walna Bitwa Kawalerii (wy-

grana przy stosunku sił około 10:1, Spartanie wymiękają!), zniszczenie na skutek naszych 

działań dwóch najbardziej zbrodniczych państw w nowożytnej historii Europy. 

A w wieku XIX? Porażki u boku Napoleona, klęski zrywów narodowych i – z wyłą-

czeniem króciutkiego epizodu – nasz kraj nawet nie istniał. Istniał nadal naród pełen 

wspaniałych ludzi, przebogatej kultury, świetnych naukowców, genialnych wojskowych... 

Wszystko to szło jednak „psu na budę” z naszego geniuszu czerpali inni, obce narody się 

na nim bogaciły, korzystały z efektów naszej pracy, rzucając nam kłody pod nogi i za 

wszelką cenę próbując zakłamywać historię i wyplenić z nas wszelkie pozytywne cechy. 

Zaraz... jakoś dziwnie przypomina to czasy współczesne, nie sądzicie? 

Steampunk, czyli Drakula na Dziwnym Zachodzie 

Zdaniem jednych „rzecz istniejąca tylko dla ludzi za słabo znających historię” zda-

niem innych „najbardziej hipsterski rodzaj fantastyki” – steampunk orbituje wokół styli-

styki drugiej połowy XIX wieku i początków wieku XX. Ich kultury, mody, historii, prze-

mian społecznych, technologicznych i ideologicznych, aż wreszcie wokół fantastyki tego 
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okresu. Czy to będąc alternatywą świata znanego z podręczników, wersją retro czegoś ła-

two rozpoznawalnego (jak bohaterowie komiksów czy Gwiezdnych wojen), czy jedynie in-

spiracją, swoistą kotwicą formy dla nieograniczonej floty ludzkiej wyobraźni.  

Steampunk nie jest niczym nowym. Nawet jeśli po raz pierwszy spotkaliście się z 

tą nazwą, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że zetknęliście się ze steampunkową sty-

listyką. Filmy takie jak Van Helsing czy Bardzo Dziki Zachód, animacje pokroju Atlantydy: 

Zaginionego Lądu albo Planety Skarbów Disneya, czy gry komputerowe, od kultowych jak 

Arcanum po nowości jak The Order 1886 – wszystkie mniej lub bardziej czerpią z tego 

trendu w fantastyce. 

I będąc właśnie trendem, stylem, formą, steampunk pasuje do każdego gatunku i 

klimatu, jaki tylko autor zechce stworzyć. Steampunkowy „starożytny Egipt” ma taką 

samą rację bytu, jak pozbawiony wszelkiej elektroniki okręt kosmiczny napędzany ko-

tłem na kryształy Eternianu. Dowcipna, komediowa opowiastka o dżentelmenach poje-

dynkujących się w wielkich parowych mechach o rękę znudzonej damy może spokojnie 

egzystować obok romansidła o nieumarłym transylwańskim władcy szukającym w dzie-

więtnastowiecznym Londynie reinkarnacji swojej dawnej miłości, czy pełnej przygód i 

grozy historii o poszukiwaniach kości dinozaurów na afrykańskim cmentarzysku.  

Właśnie w tej wszechstronności, nieprzebranych inspiracjach, zaprawionych nutą 

nostalgii do czasów, których przecież nigdy nie było dane nam poznać, można upatrywać 

źródeł rosnącej popularności steampunku.  

Pasuje jak szabla do gajera 

Steampunk zdaniem niektórych wymaga „garnituru, gogli i cylindra”. Nie mogę się 

z tym zgodzić. Wbrew obiegowej opinii steampunk nie jest victorianpunkiem. Nie wy-

maga nawet wzmianki o Londynie, Imperium Brytyjskim czy nucenia „Rule Britannia”. 

Opowieść o nakręcanym samuraju, szalonym naukowcu polującym na wendigo za po-

mocą parowo napędzanego granatnika czy o etiopskim władcy przemierzającym swój 

kraj na pokładzie sterowca może być tak samo – a czasem nawet bardziej – zgodna z du-

chem tego trendu. 

Każdy kraj na świecie ma jakieś wydarzenia, postaci czy miejsca pasujące do ste-

ampunku jak kiełbasa do grilla. Wiedzieliście na przykład, że malutki bułgarski torpedo-
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wiec uszkodził „z przyłożenia” turecki krążownik w 1912 roku? Albo że lud Hakka w Chi-

nach stawia jednobudynkowe, warowne wioski? Albo wreszcie, że w czasach Wieku Pary 

we wspomnianej Etiopii monarchia istniała od około półtora tysiąca lat,  podobnie zresztą 

jak chrześcijaństwo? To dopiero prztyczek w nos dla zadufanych w sobie brytyjskich im-

perialistów. 

A wszystko to jedynie przykłady historyczne. Co możemy osiągnąć, wspomagając 

się naszą wyobraźnią i mocą stwórczą? Tu niebo nie jest limitem, jest ono dopiero począt-

kiem. Latające bachouany, pociągi pancerne walczące z lodowymi gigantami na trans-

skandynawskiej estakadzie, kapłani azteccy i egipscy spotykający się w Nowym Babilonie 

na konferencji „Maszyna Parowa a tradycyjne techniki wznoszenia piramid”… 

Wszystko to czeka na nas, jeśli tylko wyjdziemy z tej mglistej, deszczowej Anglii. 

Odkrywcy, sarmaci i wojacy 

Ponownie, każdy kraj ma historię pełną wydarzeń, miejsc i bohaterów dosłownie 

promieniujących czystym, epickim steampunkiem. I nie inaczej jest w naszym przypadku.  

I nie chodzi tu o to, że koszula jest bliższa ciału – lecz o obiektywną ocenę faktów. 

Mamy w końcu wybitnych naukowców: człowieka, który oświetlił wszystkie domy od Dzi-

kiego Zachodu po Syberię – Ignacego Łukasiewicza; gigantkę nauki, która rozpromieniła 

nasz świat – Marię Skłodowską; czy twórcę kamizelki kuloodpornej, między setką innych 

wynalazków – Jana Szczepanika. Towarzyszy im zgraja awanturników, podróżników, od-

krywców, żołnierzy, na których omówienie zabrakłoby miejsca w całym numerze. 

O wydarzeniach też można niejedno napisać. Wojny, powstania, brawurowe akcje 

były w Polsce na porządku dziennym, nawet gdy kraju nie było na mapach. Ponownie 

z oszczędności miejsca wspomnę tylko o jednym – Napadzie Czterech Premierów. Kto nie 

słyszał, niech poszuka, a na pewno będzie zaskoczony.  

Unikatowym elementem, który Polska może wnieść do steampunku, jest nasza kul-

tura. W Wiekach Pary nie mieliśmy jeszcze za sobą stuleci okupacji, masakr inteligencji i 

światopoglądowej indoktrynacji. Do okresu Drugiej Wojny Światowej o wiele żywszy był 

w naszym społeczeństwie duch szlachecki, popularnie zwany sarmackim. Definiowały go 

znana z powieści Henryka Sienkiewicza czy, obecnie, Jacka Komudy ułańska fantazja, ry-
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cerskość i duma narodowa, o której współcześnie możemy tylko marzyć, ale również da-

leko posunięta otwartość i tolerancja wobec innych, od której niejednemu neonarodow-

cowi pękłoby pseudo-biało-czerwone serduszko.  

To wszystko daje nam dziś ogromne pole do wszelkiej maści steampunkowej kre-

acji. Pozwala nam tworzyć samotnych bohaterów z okupowanego kraju w realiach quasi-

historycznych. Opowiedzieć alternatywną wersję historii, w której Powstanie Styczniowe 

zakończyło się pełnym sukcesem. Albo w ogóle iść z tym we wspomniane niebo i podzi-

wiać Federację Szlachecką prowadzącą kosmiczne wojny z Kiloratii lub dowolną inną po-

tęgą galaktyki. 

Od nas tylko zależy, ile wykorzystamy z tego, co zostawili nam przodkowie. 

Tomek na tropie Pary albo stan obecny 

No cóż, tu nie jest zbyt różowo, ale niebo na wschodzie zaczyna już jaśnieć. Para-

doksalnie z pierwszym rodzimym steampunkiem możemy zetknąć się już w szkole. Za-

wdzięczamy to serii przygód Tomka Wilmowskiego opisanych przez zawsze wspaniałego 

Alfreda Szklarskiego. Choć nie ma tu ani latających statków, ani magii, ani potworów, to 

akcja jest umieszczona w interesującym nas okresie, dość dobrze oddaje ówczesny ideał 

wychowania młodzieży, a do tego świetnie opisuje egzotyczne kraje z całą ich tajemniczo-

ścią i niebezpieczeństwami. 

Historycznej strony Wieku Pary dotykają też inne lektury i ich adaptacje filmowe, 

z którymi warto się choćby pokrótce zapoznać dla samego odwzorowania realiów życia z 

tamtych czasów. Osobiście jednak bardziej polecam adaptacje filmowe, a jeszcze bardziej 

zdjęcia z nich. Niestety lektury szkolne w mojej ocenie wydają się zniechęcać młodzież do 

czytania. 

I konia z rzędem (nawet mechanicznego) temu, kto znajdzie na to rozwiązanie...  

Niestety nie posłużę tu rekomendacją ostatnio głośnych megaprodukcji jak Bitwa 

Warszawska czy Hiszpanka. O ile tę pierwszą można jeszcze obejrzeć dla samych cudnych 

scen batalistycznych, o tyle próba zrobienia tego samego z Hiszpanką sprowadziłaby film, 

zdaje się, do 30 sekund, a tych lepiej poszukać wyedytowanych gdzie indziej niż w oficjal-

nej kopii. Lepiej pod tym względem wypadają produkcje telewizyjne, jak seriale Pograni-

cze w Ogniu (pierwszych kilka odcinków) i 1920. 
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Znacznie bliżej sedna sprawy celują pisarze, zwłaszcza Konrad T. Lewandowski za 

sprawą Orła bielszego niż gołębica (z cudnymi Twardochodami Łukasiewicza) i Andrzej 

W. Sawicki z jego Nadzieją czerwoną jak śnieg. Ta druga książka jest moim zdaniem wy-

bitnie warta uwagi, będąc jedynym znanym mi przypadkiem powieści o powstaniu stycz-

niowym napisanej w ciekawy sposób. Sawicki jest również autorem chyba prawdziwszej 

„steampunkowej” rodzimej produkcji na naszym rynku, mianowicie kryminału Aposiope-

sis, ten jednak poza umieszczeniem akcji w Warszawie niewiele ma z Polską wspólnego. 

A szkoda, wielka, wielka szkoda... 

Na osobny artykuł zasługuje gra Wolsung: Magia Wieku Pary wydawnictwa Kuźnia 

Gier. Nie tylko za fakt bycia chyba najlepszym i największym steampunkowym RPG na 

kontynencie, ale również dlatego, że istnieje w jej świecie Slawia, czyli właśnie steampun-

kowa Polska. Nawet jeśli nie jesteście miłośnikami tego typu rozrywki, poświęćcie chwilę 

na znalezienie o niej informacji. Może zainteresuje Was na tyle, aby spróbować i dzięki 

temu odkryjecie nowe hobby? 

Na zakończenie warto wspomnieć o inicjatywach „oddolnych”, takich jak „Ostatni 

dzień pary”, konkurs na opowiadania steampunkowe, którego w tym roku mamy drugą 

edycję. E-book z poprzedniej można znaleźć na oficjalnej stronie, a jakiś czas temu był 

dołączony do magazynu CD-Action. Jeśli więc brakuje Wam rodzimego steampunku, nic 

nie stoi na przeszkodzie, by zacząć go tworzyć! 
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