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Fantastyka dla leniwych*  

 

Udający powieść zbiór opowiadań Davida Mitchella został przetłumaczony i wy-

dany przez Maga. Sam autor nie był szerzej znany w rodzimym światku fantastycznym, 

dopiero ekranizacja jego Atlasu Chmur (książkę z 2004 roku w 2012 adaptowali Wa-

chowscy) rozbudziła zainteresowanie angielskim pisarzem, który równie dobrze może 

tworzyć przekonany o własnym geniuszu lub być leniwym trollem literackim, usiłują-

cym jak najmniejszą ilością błyskotek omamić pozornie niewybredne literacko plemię 

fantastów. Widmopis to pierwsza powieść Mitchella, która jednak już testuje charaktery-

styczny dla jego twórczości patent kompozycyjny (bądź brak takowego). 

Jak już wspomniałem, Widmopis to nie powieść, ale zbiór dziewięciu nowelek, z 

których od dwóch do czterech można uznać za mieszczące się w szerokim spektrum fan-

tastyki. Pozostałe siedem czy pięć, to luźne opowiastki, rozciągnięte między sentymenta-

lizmem i nachalnym dydaktyzmem a sensacją i niezgorszą stylistyką Dalekiego Wscho-

du. Opowiadanie którejkolwiek z niejasno związanych fabułek mija się z celem, próba 

wyjaśnienia ich – być może – psuje jedyną niespodziankę z lektury. Powiem tylko, że 

zbiór podobał mi się jako książką niezobowiązująca. Język Mitchella jest dość lekki, nie 

został zepsuty przez tłumaczkę, a w kilku miejscach gawędziarski styl opowieści wydał 

mi się interesujący. Byłaby to więc dobra literatura pociągowa, która nie stawia sobie 

ambitniejszych zadań (a kiedy stawia, wychodzi to tak sztucznie, że walory moralistycz-

ne tej prozy odruchowo się pomija). Ale czy dobra fantastyka? O tym już nie jestem 

przekonany. Po prostu te fragmenty opowieści spekulatywnej są przewidywalne, dobrze 

zarysowane, lecz źle wykończone, a przede wszystkim – nie mają praktycznie żadnego 

związku z główną częścią książki. Zwłaszcza zawiodła mnie ostatnia opowieść, nazwana 

Nocnym Pociągiem, która, po doskonałym naszkicowaniu pomysłu i klimatu, staje się 
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nudnawym kazaniem o tym, że wojna jest zła, a ludzkość powinna wziąć się za ręce i 

zatańczyć wesołego oberka. 

Kilka elementów Widmopisu mnie ujęło, chociażby cały wątek Kwazara i zamachu 

w metrze, ale po pierwsze w literaturze (tak jak w filmie) najłatwiej jest stworzyć prze-

konującego i sympatycznego psychopatę (bo każdą niekonsekwencję w zachowaniu bo-

hatera można tłumaczyć niekonsekwencją w ustawieniu jego neuronów), po wtóre nie 

jest to fantastyczna część książki Mitchella. Podobnie odbieram fragmenty mongolskie, 

w których fantastycznego sosu jest trochę, ale nie dość, by nadać zapadający w pamięć 

smak. 

Dlatego ciężko mi zarekomendować tę lekturę tak po prostu. Jeśli spodobał się 

wam filmowy Atlas Chmur, to i książkowy Widmopis powinien. Nie będzie w tej zbioro-

powieści nic więcej, ale i nic mniej niż w kinowej adaptacji najsłynniejszego dzieła Mi-

tchella. A i wtedy przygotujcie się na czterysta stron ładnie rozpisanej historii, z której 

nic nie wynika. „Słowa, słowa, słowa”, powiedziałby Hamlet, choć mógłby dodać, że sło-

wa ładnie ułożone. Ale czy warto, skoro na księgarskich półkach czekają dziesiątki bar-

dziej angażujących książek, które – w dodatku – nie oszukują czytelnika, co do swojej 

przynależności gatunkowej i formalnej? 


