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Czy mityczne istoty śnią o mitycznym pokoju?

 

Zacznę od dwóch bardzo istotnych informacji. Po pierwsze mianowicie recenzowa-

na książka jest trzecim tomem trylogii Córka dymu i kości. Jest to seria na tyle mocno 

powiązanych fabularnie powieści, że rozpoczęcie lektury od trzeciego tomu okazuje się 

absolutnie bezsensowne, zatem jeśli nie czytaliście wcześniejszych dwóch tomów, nie 

polecam. Z drugiej jednak strony, przyznać muszę że nie żałuję, że po kilkunastu stro-

nach zrezygnowana sięgnęłam po wcześniejsze części, bo lektura okazała się wciągająca. 

Zatem zdecydowanie polecić mogę Córkę dymu i kości jako całość. Dalsza cześć recenzji 

siłą rzeczy będzie zatem nawiązywać do kontekstu tejże całości. Drugą równie frustrują-

cą sprawą jest rozbicie polskiego wydania Snów bogów i potworów na dwie części, co 

przekreśla na razie nadzieje na wyjaśnienie licznych niejasności, a wiele wątków pozo-

stawia wręcz w zawieszeniu, godnym telewizyjnych clifhangerów.  

Tym, co wyróżnia cykl Laini Taylor na tle większości prozy spod znaku young adult, 

jest odwaga we wprowadzaniu fantastycznych elementów do kreowanego świata. O ile 

większość powieści o perypetiach nastoletnich wampirów i wilkołaków zaliczyć by 

można do low fantasy, ze względu na dość ograniczoną ilość magicznych komponentów 

świata przedstawionego, Córka dymu i kości nie stroni od spektakularnych nieprawdo-

podobieństw, stawiając w zamian na rozmach i oryginalność pomysłów. Bardzo mnie 

cieszy ta tendencja, sugeruje bowiem, że odnoszący spore sukcesy na rynku wydawni-

czym trend young adult, korzystający z początku jedynie z zapożyczonych z fantastyki 

sztampowych rekwizytów, coraz bardziej zasługuje na zaliczenie w jej poczet. O ile kon-

cept równolegle egzystujących fantastycznych światów nie jest w fantasy niczym no-

wym, podobnie jak zapożyczenia mitologiczne, a nawet przewrotne odwracanie trady-
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cyjnego wartościowania znane choćby z tzw. retellingu, to już kluczowy dla cyklu pomysł 

magii rezurekcyjnej jest intrygujący i nowatorski, podobnie jak nawiązujący do buddy-

zmu zen mistyczny stan sirithar.  

Kolejny atut trylogii Laini Taylor, zwłaszcza w świetle zapowiadanej ekranizacji, to 

egzotyczne i zróżnicowane lokacje, i nie chodzi mi tylko o fantastyczny świat Eretz. Fa-

buła serii, zamiast, zgodnie z powszechną niemal tendencją familiaryzacji, dziać się w 

przeważającej części w nudnym amerykańskim miasteczku, zabiera nas do wielu barw-

nych i zróżnicowanych kulturowo części świata. Od średniowiecznej starówki Pragi, 

przez tętniące życiem targowiska Dalekiego Wschodu, po warowne kasby na obrzeżach 

Sahary. 

Tym, co bardzo mnie przekonało do całej serii, była sprawcza siła bohaterów. Za-

miast rzucać postaci na pastwę niesprzyjającego losu niczym bezwolne liście na wietrze, 

Taylor tworzy fabułę opartą na ich motywacjach i decyzjach. Para protagonistów, czyli 

Karou i Akiva, to silne osobowości, zdeterminowane i aktywnie kształtujące otaczającą 

rzeczywistość, nawet jeśli działają pod wpływem emocji i nie zawsze mają pełny ogląd 

sytuacji. Nie znaczy to oczywiście, że mimo imponującej determinacji i siły, udaje im się 

ustrzec od błędów. W istocie tragedia, która staje się przeszkodą niemal nie do pokona-

nia dla ich związku, wynika właśnie z takiego działania, podjętego pod wpływem emocji. 

Co stosunkowo rzadkie w tym gatunku, motywacje obojga nie rażą sztuczną egzaltacją, 

doskonale rozumiemy ich żądzę zemsty, zawód i wyrzuty sumienia. Tym więcej emocji 

budzi śledzenie trudnej drogi, jaką muszą przebyć oboje do przebaczenia i pojednania. 

Postaci drugoplanowe także nakreślone są ciekawie i zajmująco. W trzecim tomie na 

czoło wysuwają się zwłaszcza Liraz – przeżywająca bolesną metamorfozę z bezlitosnej 

maszyny do zabijania w prześladowaną wyrzutami sumienia wrażliwą osobę siostra 

Akivy – i Ziri – jedyny żyjący współplemieniec Karou, który staje się jej wspólnikiem w 

ryzykownej, zrodzonej z desperacji konspiracji, zaskakując wszystkich dojrzałością i 

zdolnościami przywódczymi. Przeciwwagę dla tragicznych aniołów, nieszczęśliwych 

miłości i magicznych doppelgangerów, ugruntowanie i sporą dawkę humoru gwarantują 

natomiast ludzcy przyjaciele Karou: Zuzanna i Mik. Szczęśliwie zakochani, utalentowani 

artyści, pełni odwagi i werwy przyjmują z zachwytem i otwartym umysłem mityczne 

istoty, magię i podróże między światami, zjednując sobie wszystkich swoją beztroską 

radością życia. 
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Nowością w stosunku do wcześniejszych tomów jest wprowadzenie równoległego 

wątku, który zapewnia czytelnikom ogląd z zewnątrz, dodając realizmu globalnym re-

perkusjom, jakie w świecie ludzi wywołuje pojawienie się mieszkańców Eretz. Perspek-

tywa Elizy, prześladowanej enigmatycznymi koszmarami doktorantki, która asystuje w 

badaniach nad odkrytą przez władze mogiłą chimer, sprowadza nasyconą fantastyką 

fabułę na ziemię i nadaje nieoczekiwanie rysu powagi i grozy. Kolejną, prawdopodobnie 

powiązaną z enigmą koszmarów Elizy, niewiadomą, która w tym tomie wysuwa się na 

pierwszy plan jest steliańskie pochodzenie matki Akivy i zapomniana magia, która się z 

nim wiąże. Niestety tajnych emisariuszy Stelian poznajemy tuż przed końcem pierwszej 

części Snów bogów i potworów, ich misja i znaczenie tajemniczej groźby wiszącej nad 

Eretz zaczekać musi na wydanie drugiej części. Podobnie zresztą jak szczegóły planu 

Karou na zneutralizowanie groźby uzbrojonych w nowoczesną ziemską broń legionów 

tyrana Jaela. 

Sny bogów i potworów nawet na tle wcześniejszych tomów cyklu, a na pewno w po-

równaniu do innych powieści z tej samej półki księgarskiej, zaskakująco mało miejsca 

poświęcają na sercowe rozterki bohaterów, eksponując w zamian znacznie poważniej-

sze problemy. Znajdziemy na kartach powieści poruszający, mimo fantastycznego ko-

stiumu, obraz nienawiści rasowej, tyranii, ludobójstwa i prześladowań wobec cywilnej 

ludności, niekończącej się spirali przemocy napędzanej odwetowymi atakami terrory-

stycznymi, czy przemocy wobec kobiet. W tym kontekście miłość głównych bohaterów, 

nawet bardziej tragiczna niż kochanków z Verony, nabiera heroicznego wymiaru, staje 

się płomykiem nadziei na zmianę, na pojednanie i upragniony pokój. Ujęła mnie odwaga, 

z jaką Laini Taylor sięga po niekłamany patos wątku romansowego, przywracając mu 

siłę i liryzm na miarę Tristana i Izoldy, każąc miłości zmieniać świat i jednać zajadłych 

wrogów. Jakie to ożywcze w erze Zmierzchu i komedii romantycznych. 

 


