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Wyśnij mi świat* 

Przeważnie wiemy, co dzieje się, gdy człowiek usiłuje kontrolować swój sen. 

Mówiła nam o tym Incepcja, przedstawiał to cykl Wojownicy Nocy, opisywało wiele 

innych filmów, komiksów i powieści. Jednak co może się wydarzyć, gdy człowiek usiłuje 

o k r a ś ć  swój sen? Jeżeli już to pytanie rozbudza ciekawość, dodajmy do niego jeszcze 

opowieść o liniach mocy, legendarnym walijskim królu, parapsychicznych zdolnościach  

i magicznych artefaktach. A oprócz tego – grupę amerykańskich nastolatków. 

Ten ostatni element połączony z poprzednimi wymienionymi występował już  

w tylu popularnych powieściach fantasy, że trudno jest zaskoczyć czytelnika 

oryginalnością przygód nastoletnich obywateli USA. Maggie Stiefvater udaje się jednak 

nie tylko stworzyć wielowymiarowych bohaterów, oddać specyficzny klimat małego 

miasteczka oraz przekonująco opisać wszelkie niezwykłe wydarzenia, lecz także 

połączyć to z błyskotliwym językiem oraz inteligentnym humorem.  

Zakończenie poprzedniego tomu, czyli Króla Kruków, wyraźnie sugerowało, że to 

jeszcze nie koniec przygody z Cabeswater i Glendowerem. I rzeczywiście – dopiero po 

przebudzeniu linii mocy zaczynają się prawdziwe kłopoty. Tym razem głównym 

bohaterem powieści zostaje Ronan, który będzie musiał pogodzić ze sobą (i w sobie) 

dwa różne światy: snu i jawy. Dowiemy się więcej o przeszłości każdego z chłopców, 

pojawi się także nowa postać – tajemniczy Pan Szary (przy czym skojarzenia z tym 

pseudonimem są jak najbardziej zamierzone, co dowodzi specyficznego poczucia 

humoru Stiefvater). Atmosfera nierzeczywistości jest bardziej odczuwalna niż w 

poprzedniej części cyklu, relacje pomiędzy bohaterami jeszcze bardziej się komplikują, 

narrator nie zawsze jest pomocny w określeniu, co dzieje się naprawdę, a co jest tylko 

widmem.  

 
* Recenzja książki: Maggie Stiefvater, Złodzieje snów [The Dream Thieves], przekł. Piotr Kucharski,  
Warszawa: Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal 2015, ISBN: 978-83-280-1496-1, ss. 480. 
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Ten wyjątkowy sposób opisywania losów czwórki przyjaciół wywołuje niepokój  

i zachwyca zarazem. Wywołuje niepokój, ponieważ świat podświadomych lęków, 

niewytłumaczalnych zjawisk, przeczuć i zjaw splata się tu ze światem codziennym, 

zwyczajnym, dobrze znanym i bezpiecznym – czytelnik niejednokrotnie musi się 

zastanawiać, czy właśnie czyta o wydarzeniu rzeczywistym, wyśnionym, będącym wizją 

czy też widzianym z perspektywy konkretnej osoby. Zachwyca, ponieważ średnio co 

trzecie zdanie jest perełką, doskonale wyrażającą daną emocję czy myśl. Stiefvater 

stworzyła swój własny język, za pomocą którego błyskotliwie podsumowuje 

rzeczywistość lub wiernie oddaje atmosferę snu. Nawet fragmenty, w których 

bohaterowie wykonują prozaiczną czynność – jak jazda samochodem czy 

przygotowywanie jedzenia – czyta się z zapartym tchem. 

Jednak nie tylko atmosfera snu jest wiernie oddana – także jego specyficzna 

„logika” została uwzględniona w podróżach bohaterów w głąb podświadomości. 

Autorka Złodziei snów umiejętnie radzi sobie z opisem stanów i przeżyć, które mogą 

sprawiać pewne problemy przy próbie ujęcia ich w słowa: wizji, amnezji, „zapadania się” 

w sen, stanu psychicznego osoby dręczonej w dzieciństwie, strachu związanego z 

popełnieniem morderstwa itp. Bohaterowie powieści mają złożone osobowości – każdy 

z nich ma różne oblicza, inaczej reaguje na określone sytuacje, ma swoje wewnętrzne 

demony, którym prędzej czy później musi stawić czoła. Dialogi są naturalne – nie każda 

wypowiedź jest jasna, niektóre zdania wydają się urwane lub enigmatyczne.  

Ta niejasność stanowi chyba jedyny element, który nie wszystkim może się 

spodobać. Czasami trzeba czytać niektóre fragmenty ponownie, by zrozumieć, co 

naprawdę się wydarzyło. Jest to jednak związane ze wyżej wspomnianym przeplataniem 

się dwóch światów i naturalnością dialogów. Ma się wrażenie, że cała powieść 

przypomina jeden z wyśnionych artefaktów, pudełko-łamigłówkę: na stronach (tak jak 

na ściance) pojawia się tekst w nieznanym języku, z którego to tekstu czytelnik musi 

wyciągnąć właściwą treść – prawdziwy obraz wydarzeń.  

Doceniając błyskotliwy język, wyjątkowy klimat oraz kunszt w tworzeniu 

bohaterów i opisywaniu ich przeżyć, należy pamiętać, że kontynuacja Króla kruków jest 

wciągającą, pełną zaskakujących wydarzeń powieścią, utworem z rodzaju tych, które 

pochłania się bez zwracania uwagi na mijające godziny i obowiązki bez nadziei 

czekające na wykonanie. Drobiazgowe opisy powodują całkowite wejście w świat Fox 

Way 300, Monmouth Manufacturing i Cabeswater, w psychikę postaci, w atmosferę 
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grozy i rzeczywistość snu. Po zakończeniu lektury trudno uniknąć smutnego poczucia 

braku i jeszcze smutniejszej świadomości, że trzeba jeszcze trochę poczekać na kolejną 

część przygód przyjaciół  

z Henrietty.  

Moim obowiązkiem jest więc ostrzec: uwaga, Złodzieje snów niepostrzeżenie 

włamują się do serca, kradną sympatię i porywają wyobraźnię – i te zbrodnie z łatwością 

możemy im wybaczyć. 

 

 

 


