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Obok miłości i śmierci – a niejednokrotnie ściśle z nimi związany – czas jest bo-

dajże najbardziej kuszącą materią literacką, nęcącą tym bardziej, że po słodycz tej ambro-

zji sięgali najwięksi. Być może dlatego, że jako specyficzny rytm wyznaczający tempo 

funkcjonowania świata zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i kosmicznym, czas należy 

do podstawowych kategorii, w jakie ujmuje się wszelkie istnienie. Czy można jednak żyć 

poza czasem? W głośnym O pojęciu historii Walter Benjamin opisuje sugestywny obraz 

rewolucjonistów lipcowych, którzy po pierwszym dniu walk, wieczorem, „w wielu punk-

tach Paryża równocześnie i niezależnie od siebie ostrzelali zegary na wieżach”1. To, co dla 

Benjamina stanowiło inspirujące źródło refleksji o polityce oraz uprawianiu historii, dla 

zbiorowego imaginarium nowoczesności stanie się tożsame z pragnieniem zerwania 

z linearnym czasem zegarów, pragnieniem zakorzenionym w przeświadczeniu, że to 

raczej w czasowych szczelinach lub chwilowych pęknięciach leży prawda o świecie, jakiej 

ze względu na nieprzerwany, bezlitośnie jednolity upływ czasu nie znamy.   

Wizję atemporalnej rzeczywistości wymykającej się reżimowi zegarów proponuje 

w Czasomierzach David Mitchell. W najnowszej powieści Brytyjczyka koncepcja czasu nie 

jest jednorodna. W rozpiętej na przestrzeni kilkudziesięciu lat fabule z jednej strony wys-

tępuje czas ludzki, odmierzany kolejnymi narodzinami i zgonami, pojawianiem się i zni-

kaniem, co do złudzenia przypomina zakochiwanie się oraz stratę, a z drugiej strony na 

ten ludzki przedział lat 1984–2043 nakłada się wymiar zamieszkiwany przez istoty, które 

 
* Recenzja książki: David Mitchell, Czasomierze [The Bone Clocks], przekł. Justyna Gardzińska, Warszawa: 
Wydawnictwo MAG 2016, ISBN: 978-83-7480-631-2, ss. 667. 
 
1 W. Benjamin, O pojęciu historii, przekł. Adam Lipszyc, [w]: tegoż, Konstelacje. Wybór tekstów, przekł. Adam 
Lipszyc, Anna Wołkowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 321. 
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ze względu na niekończący się cykl reinkarnacji lub z powodu utrzymywania własnego 

ciała w niezmienionym od wieków stanie nie muszą przejmować się uporczywym tyka-

niem zegarów. Poprzez skonfrontowanie tych dwóch konceptów Mitchell zdaje się zada-

wać czytelnikowi szereg niezwykle istotnych pytań. Czy świadomość przemijania może 

czynić nasze życiowe decyzje bardziej moralnymi? Czy dzieło uczynione z naszego życia 

czy też nasze życiowe dzieło są w stanie wkroczyć w nieśmiertelność? Czy czas wzbogaca 

nas wspomnieniami, czy odziera nas z życia? Sięgając po chwyty wypróbowane w Atlasie 

Chmur – ukryte, niemal metafizyczne związki zachodzące pomiędzy ludźmi żyjącymi w 

różnych miejscach, opowieść o rozwoju i upadku cywilizacji, a także odrobinę gnostycką 

wizję walki dobra ze złem – dwukrotny kandydat do Nagrody Bookera stara się udzielić 

odpowiedzi na powyższe pytania i tym samym wspiąć się po trupie samego Marcela 

Prousta, Poszukiwacza Straconego Czasu, na Czarodziejską Górę, czyli literacki Olimp. Cóż 

za szalbierstwo. 

Początkowo jednak trudno tej powieści nie ulec, zwłaszcza że składa się ona ze 

świetnych mikropowieści, choć pojęcie przemijającego czasu stosowane jest w nich wy-

miennie z lękiem przed śmiercią i zapomnieniem. W Niosę mirrę, gorzka jej woń: 1991, 

Wesele: 2004 i w Samotnej planecie Crispina Hersheya: 2015 Mitchell pokazuje pazur 

uważnego obserwatora z uchem do środowiskowych żargonów oraz realistycznie 

brzmiących dialogów. W istocie jego tekst to rzecz konceptualnie wyjęta z dziewiętnaste-

go wieku, kiedy pisarze mieli ambicje tworzenia przekrojowych portretów społeczeńs-

twa, a robili to z doskonałym wyczuciem nastrojów danej epoki. Mitchell stara się to 

łączyć z postnowoczesnym kultem jednostki, w związku z czym na bohaterów kolejnych 

części wybiera postaci na tyle wyraziste, byśmy chcieli za nimi podążać, ale w pewien 

sposób egzemplifikujące jego niezbyt pomysłową tezę o schyłku zachodniej cywilizacji. 

Tym samym otrzymujemy obrazek z życia zepsutych studentów elitarnej angielskiej 

uczelni, spośród których palmę pierwszeństwa dzierży wyzbyty empatii, egoistyczny Hu-

go Lamb, ostre zdjęcie z nieprzystosowanym do rodzinnego życia reporterem wojennym 

Edem Brubeckiem, stającym przed wyborem: praca czy rodzina, a także – wisienka na 

torcie – symboliczny portret wyzbytego z weny pisarza Crispina Hersheya, byłego „enfant 

terrible brytyjskiej literatury”. Nad tą mikropowieścią nieustannie unosi się atmosfera 

autoironii, która niezwykle ożywczo działa na utwór. W tej części obrywa się nie tylko 

gatunkowi fantasy (s. 394). Od zgorzkniałej, przebrzmiałej gwiazdy festiwali literackich 

dostaje się też krytykom literackim:  
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Naprawdę, drogi czytelniku, jestem na skraju łez. Kingsley Amis chwalił się, że niepochlebna 

recenzja może mu zepsuć śniadanie, ale już nie obiad. Ale Kingsley Amis żył w czasach przed 

twitterem, kiedy recenzenci czytali z drukarskich szczotek i potrafili myśleć niezależnie. Dzisiaj po 

prostu szukają w Googlu opinii, którą już ktoś wyraził (s. 316).  

Podobne sądy, wyrażane w formie zgrabnych bon motów do przytaczania w to-

warzystwie, pojawiają się na co drugiej stronie powieści, ale en masse tworzą dosyć wia-

rygodny obraz opisywanych środowisk. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że jako po-

wieść obyczajowa Czasomierze sprawdzają się dobrze, chociaż autor w zalewie trafnych 

point i potoczystych monologów wewnętrznych nie znalazł w sobie wystarczająco dużo 

Dickensowskiej czy Balzakowskiej przenikliwości i nie uniknął banału – prezentowany 

przez Mitchella przełom wieków to czas dziejowej zawieruchy porywającej ze sobą 

w Zmierzch ludzi, którym zepsuła się etyczna busola.  

Nie zmienia to faktu, że jako powieść psychologiczna Czasomierze mieszczą się 

w dziale tzw. powieści literackiego środka na wysokiej półce. Postacie powołane do życia 

na potrzeby fabuły nie są z papieru, a ich motywacje pozostają wiarygodnie uzasadnione, 

przy czym najtrudniejszym wyborom bohaterów towarzyszy specyficzna narratorska de-

likatność, co każe mi myśleć, że Mitchell po prostu bardzo polubił stworzone przez siebie 

istoty. Największą dawką sympatii obdarzona jest główna bohaterka powieści, Holly 

Sykes, której przebieg bez mała całego nielekkiego życia będzie dane nam poznać 

w trakcie lektury. Piętnastoletnią dziewczynę poznajemy w dniu, kiedy kłóci się z matką 

na temat swojego niemal dekadę starszego chłopaka, postanawia się do niego wyprowa-

dzić, w sypialni zastaje go ze swoją najlepszą przyjaciółką, decyduje się uciec z domu – 

skoro torba już spakowana wisi na ramieniu, a w powietrzu porażka w starciu z matką – 

i poznaje, będąc na gigancie, uprzejmą staruszkę, która w zamian za łyk zielonej herbaty 

prosi Holly o udzielenie jej schronienia. Oczywiście prośba nie jest niewinna i pociągnie 

za sobą konsekwencje, ale powieść Mitchella nie jest moralizatorską przypowieścią o tym, 

że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, chociaż utwór Dio, zważywszy na gust muzycz-

ny Holly, mógłby zostać przez autora przytoczony w zalewie wielu innych popkulturo-

wych cytatów. Wciągnięcie dziewczyny w wir walki z Czasem postawi na jej życiowej 

drodze nietypowe osoby i splecie ich losy w jeden gruby warkocz, spięty koniec końców 

walką Horologów z Anachoretami o uratowanie ludzkich dusz. W tym kontekście roz-

pięcie akcji na kilkadziesiąt lat jest zaletą książki. Obserwowanie oczami kolejnych nar-
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ratorów tego, jak dojrzewa panna Sykes i w jak świadomą siebie oraz własnego ciała ko-

bietę się zmienia, stanowi dla mnie największą wartość dodaną Czasomierzy. Być może 

Mitchellowski utwór wpisuje się w obecny trend powieści o ratowaniu świata przez 

dzielne i odważne kobiety – w pewnym sensie jest to kolejny na przestrzeni ostatnich lat 

utwór zdominowany przez intrygujące postacie kobiece – niemniej jednak oddane z naj-

drobniejszymi szczegółami portrety psychologiczne bohaterów sprawiają, że bardziej niż 

walka Horologów z Anachoretami interesuje nas dlaczego Crispin nie porozmawia szcze-

rze z Holly o swoich uczuciach lub zastanawiamy się, ile z człowieka pozostało w Lambie, 

że pozwala Sykesównie ujść z życiem z tzw. ostatecznego starcia dobra ze złem.  

Powyższy akapit poniekąd zmusza do wyjawienia, że w Czasomierzach oprócz 

ludzi występują także postacie nie-ludzkie. Nie chcąc zdradzać fabuły, ograniczę się do 

uwagi, że zarówno Horologowie, jak i Anachoreci, to dwa zbiory barwnych indywiduów 

na swój sposób uprawiających Horologię, czyli – w skrócie – naukę obchodzenia się z cza-

sem lub po prostu jego obchodzenia. Niestety, zbyt wolno rozwijający się wątek wzajem-

nych zmagań sił dobra ze szwadronem zła sprawia, że walka traci agresywny charakter, 

przeistaczając się w coś na kształt popołudniowej sesji brydża w klubie dla angielskich 

dżentelmenów. Horologowie przedstawieni są jako niemalże altruistyczna organizacja 

charytatywna, której rozbudowany kodeks etyczny nie pozwala przez wieki definitywnie 

rozprawić się z Anachoretami, przy czym ci drudzy sprowadzeni są do żądnych władzy 

oraz bogactwa energetycznych wampirów. W pewnym sensie jest to zmarnowanie po-

tencjału, jaki został wypracowany na kilkuset stronach przez niezwykle tajemnicze aluzje. 

Jedynym ciekawym wątkiem jest wykorzystanie w mitologii Anachoretów elementów re-

ligii katarskiej, choć motyw Katara Ślepca i jego diabolicznej ikony również można przy-

równać do efektownego artefaktu, którego gnostycznego charakteru nie wykorzystano 

w pełni. Ciekawszym wątkiem, dotyczącym zarówno Horologów, jak i Anachoretów, jest 

za to przyrównanie ich przez jednego z epizodycznych bohaterów do elitarnych klubów 

dla przedstawicieli białej rasy. Rzeczywiście wszystkie kluczowe postacie u Mitchella są 

białoskóre, a jeśli już pojawiają się przedstawiciele innych kręgów kulturowych, są oni 

hostami dla dusz Horologów, którzy, mimo że pozbawieni konkretnej przynależności et-

nicznej, związani są z ideami postępu typowymi dla cywilizacji Zachodu. Owszem, w sa-

mym koncepcie Horologii i w sposobie traktowania przez nią czasu można zauważyć 

elementy filozofii Wschodu, ale sposób interpretacji fantastycznej techniki wykorzysty-

wania czasu wydaje mi się wskazywać na zakorzenienie w tradycji myśli europejskiej. 
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Jedyna otwarcie przyznająca się do azjatyckich korzeni postać, Xi Lo, jest w powieści wiel-

kim nieobecnym, architektem myślowych labiryntów. Być może jego rola w rozwoju akcji 

– dziejącej się na różnych kontynentach – oraz duchowy spadek, jaki pozostawia towarzy-

szom, są dowodami na to, że pożytki z Horologii płyną dla wszystkich równym czasowym 

strumieniem, jednakże, moim zdaniem, jeśli kogoś w powieści goni Zmierzch, to z pew-

nością nie białych.  

Czy więc Benjaminowskie zegary zostały przez Mitchella zbite? Z pewnością nie 

w warstwie fantastycznej powieści. Rozwijana przez autora koncepcja jest niezbyt orygi-

nalna, a w końcowych scenach pobrzmiewają w niej wręcz patetyczne tony, co zaburza 

odbiór całości jako zgrabnie skomponowanej arii o, bądź co bądź, smutnym końcu świata. 

Przedstawiona w ostatniej części wizja świata przyszłości jest spełnieniem wszystkich 

lęków związanych z wyczerpaniem się surowców oraz regresem technologicznym społe-

czeństw. Jeśliby historię Mitchella odrzeć ze skomplikowanej terminologii Horologów 

i rozbuchanej mitologii Anachoretów, otrzymalibyśmy banalną opowieść o odwiecznym 

zmaganiu się dobra ze złem, gdzie do czynienia dobra ludzi popycha wrodzona wrażli-

wość, a w czeluść zła wpadają ci, których uroki tego świata pociągają tak bardzo, że z lęku 

przed śmiercią dopuszczają się czynów haniebnych. Jeżeli zawieszenie lub zaburzenie 

jednorodnego cyklu czasu może mieć w tym utworze jakikolwiek sens, to lepiej niż wątek 

fantastyczno-futurystyczny, świadczy o tym rozbudowana warstwa obyczajowa powieści. 

To tam dzieją się rzeczy doprawdy magiczne, a każda zawarta w słowach sekunda ze 

zwyczajnego życia ludzi niesie w sobie rewolucyjną szansę. W następowaniu po sobie 

epizodów, w dialogach, w przytoczonych myślach narratorów pulsuje radosna energia 

związana z samego faktu snucia opowieści. Ta radość najbardziej przemawia za najnow-

szą książką Mitchella. Sprawia wręcz, że padające na jednym z przedstawionych spotkań 

autorskich pytanie „czy literatura może zmienić świat?”, przeistacza się w jedyne dla tego 

tekstu w pytanie ważkie, a może nawet naprawdę filozoficzne, dotyczące możliwej zmiany 

świata – również współczesnej powieści fantastycznej – poprzez uważną sztukę obserwa-

cji i opisywania Tego, Co Jest z pisarską wrażliwością na To, Co Być Może. 


