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Smocza pieśń 

Serafina to debiut literacki amerykańskiej pisarki Rachel Hartman, który w 2012 ro-

ku zdobył nagrodę imienia Williama C. Morrisa, przyznawaną w Stanach Zjednoczonych 

najlepszemu debiutantowi w kategorii fantastyki młodzieżowej. Autorka jest absol-

wentką komparatystyki i miłośniczką muzyki – potrafi grać na wiolonczeli – a inspiracją 

do napisania omawianej tu książki był m. in. bretoński rock grany na dudach, włoska po-

lifonia i progresywny metal. Zainteresowani? Mnie jednak najbardziej zachęciły do się-

gnięcia po tę pozycję występujące w utworze smoki.   

Główną, tytułową bohaterkę – Serafinę – poznajemy w chwili jej narodzin, całkowi-

cie świadomą swojego istnienia jeszcze przed przyjściem na świat. Istnienia niezwykłe-

go, bo we wszechotaczającej ją muzyce. Ojciec dziewczyny jest prawnikiem, specjalistą 

od układu pokojowego pomiędzy ludźmi a smokami, zwanego Traktatem Comonota, 

zawartego czterdzieści lat przed wydarzeniami opisanymi w powieści; jej nauczycielem 

zaś dziwnie zachowujący się Orma. Obaj mężczyźni za wszelką cenę starają się zachować 

śmiertelnie groźną tajemnicę dotyczącą Serafiny, nie jest to jednak proste. Bowiem, gdy 

w trakcie uroczystej procesji smoków i ludzkich władców przez miasto Serafina uświa-

damia sobie, że rozumie, co bestie do siebie mówią, a po chwili, kiedy tłum wpada w pa-

nikę, a jedenastoletnia dziewczyna zostaje niemal stratowana, na ratunek przychodzi jej 

właśnie smok. Jego widok nieoczekiwanie budzi wspomnienia zostawione bohaterce 

przez matkę, przynosząc jednocześnie koszmarny ból głowy i wizje, a do tego wysypkę 

na lewej ręce i w pasie, która po tygodniu zamienia się w smocze łuski... 

Tymczasem sytuacja w królestwie Goreddu mimo pokojowego traktatu nie jest pro-

sta – ludzie wciąż pamiętają czasy wojny, a rycerze świętego Ogdy, zabójcy smoków 
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i twórcy sztuki Drakomachii, działają nad wyraz aktywnie. Trudno jest zaufać smokom, 

które są niezwykle niebezpieczne, a na dodatek potrafią przyjąć ludzką postać, zwaną 

saarantrasem. Jedyne, po czym można je wtedy rozpoznać, to obowiązkowe dzwoneczki 

i, niestety, srebrna krew.  Motywacje smoków również nie są czyste – z jednej strony ja-

ko istotom posługującym się przede wszystkim chłodną logiką, zależy im na wymianie 

wiedzy z ludźmi, z drugiej nie czują się zbyt dobrze w ludzkiej skórze i mają nawet spe-

cjalną jednostkę Cenzorów, która wycina zbyt emocjonalne wspomnienia. Niełatwo więc 

o realne porozumienie między gatunkami. Na dodatek ktoś zamordował następcę tronu 

Goreddu na smoczy sposób – odgryzając mu głowę. Trzeba autorce przyznać, że udało 

się jej zawrzeć w powieści cały wachlarz zachowań wynikających z nienawiści rasowej, 

który ma uniwersalny wymiar także poza światem przedstawionym.  

Ważnym elementem fantasy jest czas przełomowy – i w tej powieści rzeczywiście 

czujemy, że czterdziesta rocznica traktatu nie będzie spokojna ani dla królestwa, ani dla 

głównej bohaterki. Autorka stopniowo wprowadza coraz więcej informacji na temat nie 

tylko muzycznych umiejętności Serafiny i wspomnień jej matki, ale też królestwa Go-

reddu i smoczego społeczeństwa. Przy czym nakręca tempo wydarzeń jak w dobrze 

skomponowanym utworze muzycznym, a dynamiczny finał ma rozmach, którego się po 

tej książce po prostu nie spodziewałam.  

Również główna bohaterka, mimo swojego młodego wieku – 16 lat – jest przemy-

ślana i ciekawie poprowadzona. Z jednej strony musi ukrywać swoją tajemnicę i celowo 

zraża do siebie ludzi oraz zmuszona jest kłamać, z drugiej jednak, jako wyjątkowo uta-

lentowana muzycznie asystentka nadwornego kompozytora, już samą grą zwraca na 

siebie uwagę. Jej życie nie jest łatwe również dlatego, że musi opanować swoje wizje, 

w których występuje siedemnaście nieznanych jej osób – za radą Ogmy tworzy więc 

w umyśle Ogród Grotesek i dla każdej z nich kreuje przyjazne środowisko, jednocześnie 

je zamykając, by objawienia nie odbierały jej przytomności w przypadkowych momen-

tach. Przywodzi to na myśl radzenie sobie ze stresem rodem z NLP, czyli neurolingwi-

stycznego programowania, w którym specjalnie skonstruowane wizualizacje pomagają 

zmniejszyć intensywność przeżywanych emocji. I na początku Ogród Grotesek rzeczywi-

ście pełni taką rolę, tworząc w umyśle Serafiny ard, w języku smoków oznaczający po-

rządek. Potem jednak bohaterka odkrywa, że może być czymś znacznie więcej...  

W utworze nie zabrakło oczywiście wątku miłosnego – tu muszę przyznać, że do-

brze się bawiłam, orientując się dużo wcześniej, niż sama bohaterka, że się zakochała. 
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Autorka zastosowała ciekawy chwyt – opisała, jak poczuła się Serafina dzięki swojemu 

ukochanemu, zgrabnie motywując jej uczucia. Emocje i muzyka przeplatają się w tej 

książce zresztą nie tylko w postaci Serafiny, odczuwanie to bardzo poważny problem dla 

smoków... Nie mogę się tu powstrzymać od odniesienia się do Wolkanów ze Star Treka 

i ich podejścia do kontrolowania uczuć. 

Podsumowując, Serafina to dla mnie pozytywne zaskoczenie i sądzę, że można ją za-

kwalifikować do prozy młodzieżowej chyba tylko ze względu na wiek trójki znajdują-

cych się w centrum wydarzeń bohaterów. Poza tym jest to nabierająca coraz szybszego 

tempa, wciągająca powieść fantasy z przemyślanym ludzko-smoczym konfliktem i nie-

zwykłą heroiną, która mimo początkowego lęku potrafi w odpowiednim momencie zło-

żyć w całość zdobyte informacje i użyć ich w działaniu. Znakomicie wykorzystane kla-

syczne elementy fantasy podane w świeżej, interesującej muzyczno-emocjonalnej pole-

wie. Smacznego! A jeśli nie, to niech smok odgryzie mi głowę... 

 

   

 

  


