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Ducunt volentem fata, nolentem trahunt 

Po raz kolejny, ze względu na osoby, które nie czytały wcześniejszych książek z serii 

Córka dymu i kości, do czego swoją drogą serdecznie zachęcam, zaznaczyć muszę, że re-

cenzowana tu książka jest drugą częścią trzeciego tomu tejże serii, spoilery są zatem  

nieuniknione, zwłaszcza że to zamknięcie cyklu. Po tym zastrzeżeniu przejść mogę do 

sedna recenzji. 

Pierwszym i najważniejszym kryterium oceny drugiej części trzeciego i ostatniego 

tomu serii, jako się rzekło, musi być rzecz jasna, czy w zadowalający sposób zamyka ca-

łość, czy wyjaśnia wątpliwości i rozwiązuje wątki, pozwalając nam z poczuciem zadowo-

lenia odłożyć całą serię na półkę. I muszę przyznać, że w tym przypadku spokojnie mogę 

odpowiedzieć: tak. Recenzowana książka pozostawiła mnie z jednej strony w melancho-

lijnym nastroju, jak zwykle po wyłonieniu się z fikcyjnego świata, ale z drugiej usatys-

fakcjonowaną, że autorka uczyniła zadość swym obietnicom fabularnym i barwnym po-

staciom, zarazem jednak pozostawiając otwartą możliwość powrotu do tego barwnego 

świata w przyszłości. Nie jest to zapewne koniec przygód tych bohaterów, jest to jednak 

z pewnością koniec pewnego ich rozdziału i kolejna powieść, jeśli powstanie, będzie już 

zupełnie inną historią. Jeśli zaś Laini Taylor nie powróci już do Eretz, stworzyła wspa-

niałą sposobność dla fanów i kontynuatorów, by wyobrażali sobie dalsze epickie losy 

swoich ulubionych postaci. 

W recenzji pierwszej części Snów bogów i potworów wyrażałam frustrację ilością 

pozostawionych w zawieszeniu wątków i niedopowiedzeń i nadzieję na ich rozwikłanie 

w kontynuacji. Oddać trzeba honor autorce, niezbyt fortunna decyzja o podziale trzecie-
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go tomu na dwie książki nie należała do niej, a do polskiego wydawcy. Na szczęście dru-

ga część spełniła moje oczekiwania z nawiązką. Spektakularny zwłaszcza okazał się wą-

tek Elizy, wprowadzonej dopiero w trzecim tomie enigmatycznej postaci, która to na na-

szych oczach przeszła kilka kolejnych metamorfoz i iście arystotelesowskich rozpoznań, 

stając się postacią kluczową w kulminacyjnym momencie powieści. Bardzo ucieszyła 

mnie także istotna rola, jaką ostatecznie odegrali w fabule ludzcy przyjaciele głównej 

bohaterki – Zuzanna i Mik – których wcześniej opisywałam jako zapewniających humo-

rystyczne kontrapunkty i nieco równowagi dla pozostałych, mocno fantastycznych i tra-

gicznych, postaci.  

Zgodnie z duchem całej trylogii wątek romantyczny pozostał na drugim planie. Na-

wet najbardziej elektryzujące uczucie nie zdołało przyćmić poczucia obowiązku głów-

nych bohaterów i nie zaważyło na ich altruistycznych pobudkach. I chwała im za to. Zde-

cydowanie bardziej przemawia do mnie miłość, która motywuje do szlachetnych i hero-

icznych działań, niż kolejny portret egoistycznych kochanków, ślepych na losy całego 

świata, póki mogą wzdychać i głęboko patrzeć sobie w oczy. 

Recenzja ostatniego tomu stanowi też świetną sposobność do refleksji nad serią ja-

ko całością. Powiedzieć muszę, że trylogia Córka dymu i kości okazała się dobrze prze-

myślana fabularnie i światotwórczo, sprawnie opowiedziana i bardzo wciągająca. Każdy 

z tomów zachował pewną samodzielność i własny motyw przewodni, nie zlewając się w 

jedną całość, mimo ciasno zazębiającej się fabuły. I tak Córka dymu i kości koncentrowała 

się na poszukiwaniu tożsamości głównej bohaterki, Dni krwi i światła gwiazd – na kon-

sekwencjach samonapędzającej się spirali przemocy, zaś Sny bogów i potworów opowia-

dały przede wszystkim o krętych ścieżkach, jakimi wiedzie nas los (stąd mój tytuł recen-

zji).  

Ten mocno wyakcentowany, zwłaszcza w zakończeniu powieści, motyw podsunął 

mi jeszcze jeden trop interpretacyjny. O ile wcześniej porównywałam tę serię do szek-

spirowskiej tragedii, teraz uderzyła mnie wierność prozy Taylor wobec wskazówek z 

kart Poetyki Arystotelesa. Oto bowiem bohaterowie więksi i szlachetniejsi od nas (za-

równo ze względu na fantastyczne atrybuty i pochodzenie, jak i siłę charakteru, o czym 

wyżej) toczą nierówną walkę z losem, przeżywając kolejne spektakularne perypetie 

(odwrócenia sytuacji) oraz kolejne zmieniające perspektywę i otwierające oczy rozpo-

znania/objawienia. Oszczędzę Wam szczegółowych przykładów, zważywszy, że siłą rze-

czy stanowiłyby jeden wielki spoiler, ale miejcie to na uwadze przy lekturze, a dostrze-
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żecie piękną symetrię i poetycką sprawiedliwość przenikającą Sny bogów i potworów. 

Dzięki tym klasycznym arystotelesowskim technikom narracyjnym autorka zdołała bar-

dzo elegancko i niemal bezkrwawo rozwikłać, wydawałoby się, gordyjski supeł fabular-

ny.  

 


