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„Nie oceniaj książki po okładce” – mówi dobrze znane przysłowie. Ale jak tu nie 

wziąć do ręki Mechanicznych pająków i przesuwając palcami po złotych wytłoczeniach, 

nie wmówić sobie, że w środku na pewno czekają cuda napędzane parą, porywające 

przygody, zaradne damy oraz pomysłowi dżentelmeni. Projekt graficzny książki jest 

rzeczywiście imponujący... I na tym niestety zalety się kończą. 

Akcja powieści toczy się w Londynie w 1888 roku. O ile można poczuć, że 

faktycznie mamy do czynienia z Londynem, o tyle można też odnieść wrażenie, że 

Bomann nie czuje się w żaden sposób związana datą. Steampunk pozwala na pewną 

dowolność  

w tworzeniu alternatywnej wersji historii, a jednak dobrze jest, gdy realia 

dziewiętnastego wieku są uwzględnione w tego typu utworze. Niestety, już główny zarys 

fabuły  

i kreacja głównej bohaterki zdradzają nagięcie tychże realiów: siedemnastoletnia Violet, 

córka zamożnego i wpływowego lorda, jest zafascynowana nowoczesnymi wynalazkami. 

Nie ma rodzeństwa (sytuacja jakże typowa dla wiktoriańskiej rodziny), jej matka jest 

damą zakochaną w konwenansach i cierpiącą na wieczną migrenę (tu sytuacja typowa 

aż do przesady). Dziewczyna zna się na konstruowaniu maszyn na tyle, by tworzyć 

proste urządzenia i eksperymentować z energią elektryczną. Ma własne laboratorium  

w szemranej dzielnicy, do którego udaje się zwykle nocą w towarzystwie swojego 

majordomusa (założywszy przedtem okute buty – zapewne po to, by nie budzić 

rodziców podczas wymykania się z domu). Potrafi z miejsca naprawić mechaniczne 

ramię połączone z systemem nerwowym (ponieważ – wzorując się na pewnej znanej 
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reklamie płynu do płukania tkanin – wszędzie nosi ze sobą przenośną lutownicę). Jest 

świetna nie tylko w dziedzinie mechaniki, fizyki i protetyki (o czym wciąż zapewniają ją 

jej przyjaciele), lecz także zna się na medycynie sądowej na tyle, by z pogardą mówić o 

nieudolności londyńskiej policji (o niskim poziomie wiedzy ówczesnego Scotland Yardu 

może świadczyć chociażby działalność Jonathana Whichera w latach sześćdziesiątych, a 

więc około trzydzieści lat przed rozpoczęciem akcji). „Właściwie nie jest trudno 

wyjaśnić przestępstwo. Trzeba tylko wziąć sobie do serca rady doktora Bella” – twierdzi 

siedemnastoletnia Violet. To wyznanie tłumaczy, dlaczego decyduje się prowadzić 

własne śledztwo, gdy podczas balu urządzonego w jej posiadłości dochodzi do 

morderstwa. „Aby ojciec nie stracił dobrej reputacji”, młodziutka arystokratka odwiedza 

kostnicę, miesza się w policyjne dochodzenie, kradnie dowody i robi wszystko, aby 

czytelnik zaczął się zastanawiać, czy próżność i naiwność bohaterki wiążą się z finałem, 

w którym morderca okaże się Kubą Rozpruwaczem i wypatroszy ją w jakiejś ciemnej 

uliczce. To przypuszczenie okazuje się błędne, gdy Violet udaje się zrealizować każdy z 

niezbyt rozsądnych pomysłów oraz (bardziej w wyniku splotu okoliczności niż 

błyskotliwego śledztwa) spotkać się ze sprawcą zabójstwa, a tym samym dotrzeć do 

prawdy i uratować ojczyznę.  

Zdania takie jak „Anglia już dawno mogłaby zapanować nad całym światem, ale 

(...) królowa negocjuje, zamiast wysłać swoje wojska” każą się zastanawiać, czy mamy do 

czynienia z historią alternatywną (a jeśli tak, to dlaczego sytuacja polityczna Anglii nie 

jest dokładniej wyjaśniona, zwłaszcza że jest mowa o indyjskich koloniach, a więc 

Imperium Brytyjskim?), czy z małą dbałością w przeprowadzeniu researchu. Podczas 

lektury można odnieść wrażenie równie małej dbałości o szczegóły. Darmowe bilety do 

cyrku wysyłane córce lorda (bo przecież jej nie stać), bohater dziwiący się, że panienka 

jest odprowadzana przez majordomusa w „biały dzień” (bo przecież arystokratki zawsze 

spacerują same wśród londyńskiej gawiedzi), siedemnastolatka jako „idealny sojusznik” 

dla byłego generała – można uznać, że to drobnostki, a jednak ich nagromadzenie 

wywołuje uczucie niezwykłej irytacji, zwłaszcza u czytelnika, któremu nieobca jest 

tematyka steampunkowa i kultura dziewiętnastego wieku.  

Mechaniczne pająki być może miały być kryminałem, korzystniejsze jednak dla tej 

powieści będzie zakwalifikowanie jej jako przygodowej. Jest zbrodnia, są kolejne ofiary, 

jest i rozwiązanie – brakuje jednak dobrze poprowadzonej intrygi, błyskotliwego 

śledztwa, zaskakującego finału. Czytelnik powinien mieć szansę odgadnąć, „kto zabił” – 
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w Mechanicznych pająkach pojawia się co prawda podpowiedź, jednak czytający nie 

posiada wiedzy, jaką dysponują bohaterowie – a która jest potrzebna do poprawnego 

odczytania tej podpowiedzi. Potrzebna informacja zostaje ujawniona dopiero w 

momencie zdemaskowania. Zabawa - z punktu widzenia czytelnika - nie fair. 

Nie tylko główna bohaterka jest postacią niedopracowaną i nieprzekonującą.  

W powieści pojawia się całkiem ciekawy wątek cyrku mechanicznych ludzi i ludzko-

zwierzęcych hybryd, niestety, jest to tylko wątek poboczny. Częścią trupy jest Siberia – 

kobieta, która urodziła się bez dolnej części tułowia (i przeżyła), następnie została 

poddana operacji skrzyżowania z ośmiornicą, stała się atrakcją cyrkową (i mimo tego 

jest szczęśliwa), a także bez problemu porusza się na lądzie (jak to ośmiornica). Miss 

Gold  

i Miss Silver noszą odpowiednio złotą i srebrną sukienkę; czarnowłosy, tajemniczy 

bohater ma na nazwisko Black. Antagonista wpisuje się w popkulturowy portret 

typowego „złego”, w dodatku ze słabą motywacją do panowania nad światem. Postacie 

wydają się wyjęte ze scenariusza kreskówki.  

Pocieszenia nie dają również ani styl, ani wprowadzone elementy 

humorystyczne. Ten pierwszy jest niedopracowany, te drugie niestety nie bawią.  

Można zgadywać, czy to kwestia samej Bomann, przekładu, czy jednego i 

drugiego, że niektóre fragmenty zawierają błędy lub wydają się nie brzmieć po polsku. 

Pojawiają się m.in. dziwny szyk wyrazów, powtarzający się frazeologizm żywcem wzięty 

z języka niemieckiego („Violet była zmęczona jak pies”), błędy językowe („Atlas zwierząt 

egzotycznych kiedyś pewien znajomy przyniósł jej ojcu. Violet go sobie pożyczyła”), 

zdania niepasujące do treści („Pająk został odrzucony na ścianę i dymił tam sobie 

wesoło.”), często pojawiające się powtórzenia („Najwyraźniej (…) udało [im] się uciec, co 

było prawdziwym majstersztykiem w tym korytarzu. Violet też poczuła już zapach 

dymu. Chwilę później w korytarzu falowały pierwsze kłęby dymu i zmuszały agentów do 

kaszlu. Najwyraźniej dwójka zdrajców użyła granatów dymnych (...)”).  

„Chociaż tu i ówdzie nawiązuję do rzeczywistych wydarzeń dziewiętnastego 

wieku, ten Londyn, który tu nakreśliłam, jest wyłącznie wytworem kuźni moich myśli, 

która niekiedy przypomina chaotyczne laboratorium Violet” – tłumaczy się w posłowiu 

Corina Bomann, i trudno się z nią nie zgodzić. Szkoda jednak, że to wytłumaczenie 

czytelnik odnajduje dopiero na końcu, gdy już zdoła się porządnie zirytować. Cała 

powieść rzeczywiście przypomina zapis strumienia wyobrażeń i myśli, nie do końca 
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przemyślanych i dopracowanych. Być może Mechaniczne pająki spodobają się młodszym 

czytelnikom, jednak nie polecam tej powieści fanom steampunku. 

 


