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(Pop?)iluminacja 

 

David Mitchell znany jest rodzimemu czytelnikowi przede wszystkim z — 

nominowanego do Nagrody Bookera — Atlasu chmur (2004; wydanie pol. 2006) oraz 

ekranizacji tejże powieści1. Opowieść o nieznających się nawzajem, a mimo to wpływających 

na siebie, jednostkach, żyjących na przestrzeni wielu wieków, spotkała się z nader 

przychylnym (zwłaszcza ze strony internetowej krytyki nieprofesjonalnej) przyjęciem2. 

Oczywiście trudno nie oddać powieści Mitchella walorów artystycznych; interesująca 

pozostaje przede wszystkim stylizacja kolejnych narracji na język epoki (w wypadku 

opowieści rozgrywających się w przyszłości rzecz jasna pozostaje on projektowany). Trudno 

jednakże zarazem oprzeć się wrażeniu, że spoza warstw gier językowych przenika 

uproszczona wizja świata, sprowadzona do licznych aforyzmów. Zbliża to Atlas chmur (przy 

zachowaniu odrębności stylu) do popfilozoficznych wywodów, jakie nietrudno odnaleźć w 

prozie Paulo Coelho3. Gra na emocjach, jaką Mitchell proponuje czytelnikowi Atlasu chmur, 

sprowadza się do banalizacji podejmowanej problematyki, choć — co słusznie zauważa 

Sylwia Kluczewska — nie sposób oprzeć się podczas pierwszej lektury wrażeniu obcowania z 

utworem wybitnym4. 

Obecnie, za sprawą Wydawnictwa MAG — które, co pozostaje nie bez znaczenia, 

Atlas chmur opublikowało w prestiżowej serii „Uczta Wyobraźni” — mamy możliwość 

zapoznania się z kolejną powieścią Mitchella: Tysiącem jesieni Jacoba de Zoeta. Co pozostaje 

w niej z Atlasu chmur, w kontekście którego utwór ten jest reklamowany na książkowej 

okładce? Do jakiego zaś stopnia mamy do czynienia z dziełem osobnym, w którym autor nie 

                                                             
1 Osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia popularność powieści została — retrospektywnie — 
ugruntowana jej ekranizacją. Bezsprzecznie sposób wykorzystania tworzywa filmowego i nowoczesnej techniki 

miał wpływ na to, jednakże problematyczne pozostaje, czy artystyczny (ale i finansowy) sukces filmu byłby 

możliwy, gdyby nie walory pierwowzoru.  
2 Reprezentatywny dla owych notek — bardziej o charakterze (krypto)reklamowym niż recenzenckim — jest 

wpis Aleksandry B. [właśc. ?], deklarującej: Jeśli jesteś tu, żeby poczytać opinie, bo zastanawiasz się, czy 

przeczytać  „Atlas Chmur”, pozwól, że wezmę na siebie odpowiedzialność: przeczytaj. To będzie jedna z Twoich 

lepszych czytelniczych decyzji (taż, wpis na stronie: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/155296/atlas-chmur [wpis z 

dn. 23.08.2012]). Gwoli ścisłości dodajmy, iż „recenzja” ta — w wewnętrznym rankingu portalu — została 

uznana przez internautów za najbardziej przydatną. 
3 Reprezentatywny wybór owych mądrości na miarę współczesnej konsumenta popkultury można znaleźć na 

stronie http://www.cytaty.info/autor/paulocoelho.htm.  
4 Zob.: S. Kluczewska, Gra na emocjach, http://lubimyczytac.pl/ksiazka/155296/atlas-chmur [dostęp 

26.11.2013]. 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/155296/atlas-chmur
http://www.cytaty.info/autor/paulocoelho.htm
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/155296/atlas-chmur


2 

 

powiela sprawdzonych artystycznie (ale i — biorąc pod uwagę wymiar rynkowy 

funkcjonowania Atlasu chmur w różnych mediach kultury — marketingowo) wzorów?5.  

Z pewnością oba utwory łączy sposób potraktowania literackiego tworzywa: słowo 

zyskuje w nich wymiar bytu osobnego, nie tylko współtworząc świat przedstawiony, ale i 

odgrywając w jego ramach istotną, różnorako motywowaną, rolę. Paralelny jest również 

koncept, umożliwiający zaakcentowanie egzotyki obcości; w Atlasie chmur ma ona wymiar 

przede wszystkim temporalny (poprzez kreację zarówno — opartej na kulturowej postpamięci 

— przeszłości, jak i konstrukcję przyszłości, wspartą o jej kulturowe wizje inspirowane 

tekstami obiegu popularnego). Tymczasem w Tysiącu jesieni Jacoba de Zoeta egzotyka ta ma 

charakter kulturowo-geograficzny: Japonia przełomu XVIII i XIX wieku w świadomości 

mieszkańców Zachodu do dziś pozostaje zamkniętą enklawą. Istotnie, akcja utworu 

rozpoczyna się w roku 1799, w okresie trwania szogunatu Tokugawy, który pozostaje — z 

perspektywy czasu — epoką z najsilniej zaznaczającymi się tendencjami do samoizolacji 

Kraju Kwitnącej Wiśni (była to tzw. epoka sakoku). Jest to zarazem czas pamięci o 

niedawnych „buntach ryżowych”, których eskalacja miała miejsce w roku 17876. Wybór 

czasu akcji pozostaje znaczący: epoka Edo cieszy się wśród twórców niższego obiegu kultury 

niezwykłą popularnością, czego wyrazem jest różnorodność sposobów jej aktualizacji — od 

przywołań (quasi)realiów expressis verbis7, po aluzje kulturowe, za przykład których można 

uznać animację Vexille (Japonia 2007, reż. Fumihiko Sori); w anime tym Japonia przyszłości 

została odgrodzona od pozostałego świata kurtyną niepozwalającą na kontrolowanie sytuacji 

kraju przez międzynarodowe organizacje. 

Nie bez znaczenia dla konstrukcji świata przedstawionego i aksjologii, którą kierują 

się powieściowi bohaterowie, pozostają przede wszystkim estetyczne dominanty 

przywoływanej w Tysiącu jesieni Jacoba de Zoeta epoki. Świadomość ich specyfiki pozwala 

zarazem zrozumieć motywację autora, akcentującego złożoność relacji międzyludzkich, 

poprzez odwołanie się do struktury romansu. Nacechowane semantycznie wydaje się również 

usytuowanie fabuły na sztucznej wyspie Dejima. Wymuszają je oczywiście przede wszystkim 

względy natury konstrukcyjnej, związane z osadzeniem wydarzeń w określonym historycznie 

                                                             
5 Atlas chmur to nie jedyna powieść Mitchella, debiutującego powieścią Widmopis (1999; wydanie pol. 2003), 

która zdobyła prestiżową Nagrodę Johna Llewellyna Rhysa. Jednakże z uwagi na ekranizację pozostaje on 

najsłynniejszym utworem Mitchella. 
6 Zob.: S. Vlastos, Peasant Protests and Uprising in Tokugawa Japan, Berkeley 1986; W. E. Deal, Handbook to 

Life in Medieval and Early Modern Japan, New York 2006, s. 62. 
7 Znaczące pod tym względem pozostaje hasło Edo period in popular culture w anglojęzycznej wersji Wikipedii, 
dokumentujące recepcję sygnalizowanego tu problemu w imaginarium communis; zob.: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edo_period_in_popular_culture.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Edo_period_in_popular_culture
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czasie. Jednakże sam charakter wyspy — jako zamkniętej przestrzeni — pozwala zarazem 

uwypuklić relacje personalne, nie tylko pośród pracowników faktorii handlowej, ale i 

nawiązywane z ludnością tubylczą. Odseparowanie od lądu stałego pozwalało na 

zmniejszenie dystansu między jednostkami, tworząc zarazem nacechowane intymnością 

relacje z miejscem8. 

Zaakcentowanie naszkicowanej tu fenomenologicznej wykładni symboliki wyspy 

umożliwia Mitchellowi sięgnięcie w konstrukcji powieści do jednej z prymarnych dla kultury 

japońskiej wartości estetycznej, jaką w epoce Edo pozostawała kategoria iki9. Traktowana 

jako klucz interpretacyjny, pozwala zrozumieć przeniesienie akcentu uwagi z prezentowania 

— jak było w innych tekstach kultury, osadzonych w tejże epoce (np. Shogunie Jamesa 

Clavela, 1975; wydanie pol. 1992) — z akcji, na prezentację życia emocjonalnego i 

duchowego protagonistów. Oczywiście sensacyjna fabuła Tysiąca jesieni Jacoba de Zoeta 

nadal pozostaje istotna, jednakże nie ma wartości samoistnej; jest raczej tłem dla dramatu 

uczucia, jakkolwiek trudno pozostać obojętnym wobec losów wybranki tytułowego 

protagonisty. 

Bogactwo poruszanej problematyki i artyzm słowa (niemała w tym zresztą zasługa 

tłumacza) czynią z utworu Mitchella z pewnością niepowtarzalną przygodę lekturową. Należy 

jednakże zastanowić się, czy wykorzystywane ostre wartości estetyczne i konstrukcja 

fabularna, przywołująca tradycje literatury gatunkowej, nie czynią z Tysiąca jesieni Jacoba de 

Zoeta utworu „aksjologicznie podejrzanego”. Zbyt łatwo bowiem czytelnik może ulec 

przeświadczeniu, że ma do czynienia z arcydziełem; wplecione w fabułę aforyzmy są też 

nazbyt przejawem popfilozofii podejrzanej konduity, by można było spojrzeć na nie jako 

istotny kulturowo wyraz namysł nad światem. Toteż iluminacje, których odbiorca może 

doświadczyć, należy potraktować ze szczególną ostrożnością, która jednak nie powinna 

przeszkadzać lekturowym zachwytom.  

 

Adam Mazurkiewicz 
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8 Zob.: P. Hay, Phenomenology of Islands, „Island Studies Journal” 2006, t. 1, nr 1, s. 22‒23. 
9 Zob.: M. Nishiyama, Edo Culture. Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600‒1868, Honolulu 1997, s. 

53‒64; B. Cichy, Artystyczne wyznaczniki piękna w kulturze Japonii, „The Polish Journal of the Arts and 
Culture” 2012, nr 3, s. 295. Jest to kategoria, dla której niezwykle trudno jest znaleźć adekwatny w kulturze 

Zachodu odpowiednik (do pewnego stopnia paralelnym jest francuskie chic). 
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