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Jules Verne (1828–1905) – francuski pisarz 
i dramaturg, powszechnie uważany za jed-
nego z prekursorów fantastyki naukowej. 
Bohaterowie jego powieści już pod koniec 
XIX wieku podróżowali w kosmos, udawali się 
do tajemniczych otchłani oceanów i niezna-
nych krain. Kapitan Nemo jest jedną z naj-
bardziej tajemniczych postaci powieści 
Verne’a. Ten nieprzeciętny i bogaty poszuki-
wacz przygód dowodził supernowoczesnym 
okrętem podwodnym „Nautilus”. Dzięki niemu
odkrywał tajemnice mórz, ale przede wszyst-
kim zatapiał angielskie okręty. Bogactwami 
zdobywanymi w czasie tych wypraw wspo-
magał powstańców walczących o wolność, 
np. Greków w walce przeciwko Turkom. 

W pierwotnej wersji rękopisu Verne’a Nemo 
był polskim arystokratą, którego rodzina, 
włącznie z dziećmi, została wymordowana 
przez Rosjan, a przyjaciele zesłani na Syberię. 
Narodowość Nemo znika z Europy pod rosyj-
ską tyranią. Tak Verne opisał swego bohatera 
w liście, którego adresatem był wydawca pi-
sarza, Pierre-Jules Hetzel.  Jednak Hetzel nie 
życzył sobie, by Nemo był Polakiem. Obawiał 
się, że książki wydawnictwa przestaną się 
w Rosji sprzedawać, nie chciał drażnić Rosjan.
 Z dzisiejszej perspektywy może się to wyda-

wać śmieszne, wtedy jednak ofi cyna Hetze-
la była jedną z największych, naruszenie fran-
cusko-rosyjskich stosunków dyplomatycz-
nych miałoby wpływ na jego interesy nie tylko 
w Rosji, lecz również we Francji.

Verne uległ naciskom wydawcy. Jego roman-
tyczny buntownik stał się Kapitanem „Nikt” 
(po łacinie nemo).  Przerobiona postać nie 
miała narodowości, była samotnym mścicie-
lem (nikt jednak nie wiedział dlaczego), z zało-
gą rozmawiał nieznanym językiem. 

Dopiero w książce Tajemnicza wyspa, która 
łączy w wolną trylogię Dzieci kapitana Granta 
oraz 20 000 mil podmorskiej żeglugi, autor
wyjaśnia, że chodzi o hinduskiego księcia 
Dakkara, który po klęsce powstania przeciwko
Anglikom, na czele którego stał, ledwo ucho-
dząc z życiem, żądny zemsty, wybudował 
z najwierniejszymi kompanami swej załogi 
okręt podwodny Nautilus. Przyjął również imię 
Nemo i postanowił walczyć z tyranami, tzn. 
z Anglią, imperium kolonialnym, którego statki 
zatapia.    
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