Samotność bogów – streszczenie skrótowe, plan wydarzeń
„Samotność bogów” to powieść Doroty Terakowskiej. Akcja rozpoczyna się w
niesprecyzowanym czasie i miejscu. Pewne szczegóły i nazwy nasuwają nam skojarzenia z
Polską sprzed chrztu albo tuż po nim. Jednak nie jest to powieść historyczna, autorka specjalnie
decyduje się na pewną nieokreśloność, by nadać powieści walorów uniwersalizmu.
Bohaterem jest Jon, młody chłopak. Żyje on w osadzie nad rzeką. Osada przyjęła kult dobrego
Boga, przyniesiony przez kapłanów z odległych stron. Jednak nadal żyją ludzie, którzy w
skrytości oddają hołd dawnym bóstwom. Do nich należy też drugi brzeg rzeki – ludzie nie mogą
się tam udawać.
Jon trafia jednak w ten rejon, gdy ratuje tonącą Gaję. Od tego czasu czuje niezwykłe wezwanie.
Szaman tłumaczy mu, że został powołany na Kamienną Drogę. Jon odnajduje posąg boga
Światowida, który umożliwia mu przenoszenie w czasie i przestrzeni. Chłopak podejmie klika
takich wypraw, w międzyczasie poślubiając Gaję i oczekując na dziecko razem z nią.
Pierwsza podróż przenosi Jona w czasy nam znane. Bohater jest chirurgiem, który dokonuje
przeszczepu serca. Z przerażeniem dowiaduje się, że operowany chłopiec otrzymuje serce
mordercy. Po wyjściu ze szpitala zaczyna on dopuszczać się krwawych czynów.
W czasie drugiej podróży Jon trafia do średniowiecznej Francji. Poznaje tam mistyczkę, która
otrzymała od świętych misję ratowania ojczyzny. To Joanna d’Arc. Jon towarzyszy jej w
podróży. Nie jest w stanie jednak uratować przyjaciółki, która kończy na stosie – jedyne co
może zrobić, to dać jej magiczny kwiat, który sprawi, że ludzie o niej nie zapomną.
Trzecia podróż to wyprawa do Jerozolimy. Jon poznaje tam Człowieka na Osiołku (Jezusa),
który naucza miłości bliźniego. Zostaje jednak zdradzony przez jednego z uczniów i czeka go
śmierć.
Ostatnia podróż znowu wiedzie Jona do współczesności. Zostaje on zabity przez chłopca z
sercem mordercy, ale ostatnim gestem daje mu magiczne ziele, który ratuje dusze zabójcy. Jon
umiera, widząc dobrych bogów.
Jego ciało zostaje odnalezione przez Gaję i Bogusława – syna Jona. Bogusław po latach
zostaje chrześcijańskim kapłanem.
Plan wydarzeń:
1. Uratowanie Gai.
2. Posąg światowida.
3. Podróż do współczesności.
4. Joanna d’Arc.
5. Człowiek na osiołku.
6. Śmierć Jona.
7. Zstąpienie bogów na ziemię.

