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Prawie jak feniks 

 

Niewątpliwym problemem legendarnej „Gry Endera” był fakt, że autor niespe-

cjalnie postarał się w niej opowiedzieć czytelnikom więcej na temat pierwszego starcia 

ziemskich sił z Formidami. Niedociągnięcie to postanowił naprawić dużo później, bo 

kilkanaście lat po premierze wspomnianego wyżej tytułu – i jednocześnie dostarczył 

podręcznikowego wręcz przykładu na to, dlaczego nie należy próbować zmienić produk-

tu dobrego w jeszcze lepszy. Ciężko jednak ocenić, który autor z pisarskiego duetu – 

Card czy Johnston – miał więcej do powiedzenia w procesie twórczym. 

 Pierwszy tom prequela „Sagi Endera” nie powiedział czytelnikom wiele – 

co najwyżej wprowadził realia w przyszłość, w której ludzkość aktywnie eksploatuje 

zasoby  Układu Słonecznego. To właśnie na jego obrzeżach grupka kosmicznych górni-

ków napotyka na ślad ogromnego statku obcej rasy, który wyrzuca ogromne ilości pro-

mieniowania uśmiercającego wszystkie organizmy żywe na swojej drodze. Co ciekawe, 

tajemniczy przybysze najwyraźniej nie są świadomi skutku ubocznego działania swoje-

go napędu – a gdzieś w tym wszystkim znajduje się nastolatek, od którego skuteczności 

w przekazywaniu informacji zależeć będzie los nieświadomych niczego Ziemian. 

Mimo najszczerszych chęci, poprzedni tom cyklu, „W przededniu” jako coś inne-

go, niż próbę zarobienia na sentymentach miłośników przygód Endera. Chaotyczna, ma-

ło wartościowa fabuła, nieumiejętnie wykreowani bohaterowie i brak większego zamy-

słu na całość – to cechy bardzo utrudniające, jeśli wręcz nie uniemożliwiające czerpanie 

przyjemności z lektury. Autorzy przy tworzeniu „Pożogi” najwyraźniej wyciągnęli lekcję 

z głosów krytyki i postanowili więcej uwagi poświęcić drugiemu tomowi o pierwszych 

zmaganiach ludzi z Formidami. Mimo wszystko jednak potwierdza się stara teza: Orson 
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Scott Card, nawet w duecie, jest twórcą miernym, a popularność zapewniła mu tylko 

„Gra Endera” i opcjonalnie „Mówca umarłych”. 

Największym problemem „Pożogi” jest to, że tak naprawdę… nie do końca wia-

domo, o czym powieść mówi. Zarówno wątek Victora wyraźnie nabiera tempa, z drugiej 

zaś stary znajomy, czyli Mazer Rackham jako żołnierz sił specjalnych dalej udowadnia, 

że jego późniejszy udział w wojnie przeciwko Formidom nie był tylko wymysłem propa-

gandy. Jednak, czy to wystarczająco dużo materiału na pięćset stron książki? Zdecydo-

wanie nie. Sęk w tym, że większość fragmentów, podczas których nie dzieje się nic istot-

nego dla fabuły jako jednolitego schematu, to po prostu kręcenie się bohaterów w kółko, 

przywoływanie wydarzeń z przeszłości, wspominanie czy po prostu gonienie własnego 

ogona. Dotrwanie do ostatnich stron „Pożogi” to prawdziwe wyzwanie, szczególnie jeśli 

potencjalny czytelnik spodziewa się, że po nudzie „W przededniu” autorzy postanowili 

przyspieszyć tempa narracji. 

Nie ma sensu długo nad tym rozprawiać – prequel „Gry Endera” mógł być strza-

łem w dziesiątkę i pokazać to, czego czytelnicy nie mieli dotychczas okazji zaobserwo-

wać w żadnej powieści rozgrywającej się w tym uniwersum. Dość szybko okazało się, że 

to tylko próba wyciągnięcia od czytelników dodatkowych pieniędzy przez bazowanie na 

ich sentymencie – poza nim, zarówno „W przededniu”, jak i recenzowana część druga nie 

oferują praktycznie nic, co kazałoby sięgnąć po te dwie pozycje. Owszem, „Pożoga” jest 

w miarę dobrze napisana i da się ją czytać bez zgrzytania zębami. Czy jednak tylko tyle 

można oczekiwać od tekstu, którego współautorem jest Orson Scott Card, nawet jeśli 

jakość jego ogólnego dorobku jest kwestią co najmniej dyskusyjną? 

 


