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Prawdopodobnie gdyby nie Gra Endera, to Orson Scott Card pozostałby co 

najwyżej twórcą średnio znanym. To właśnie postać małego chłopca zwyciężającego w 

prawdziwej wojnie światów przyniosła amerykańskiemu twórcy sławę i uznanie. 

Jednakże pomiędzy Grą Endera a drugim tomem sagi, Mówcą umarłych, w uniwersum 

Carda mija około siedemdziesięciu lat. I czas ten został zagospodarowany przez twórcę 

w Sadze Cienia, której to wznowienie trzeciego tomu ukazało się niedawno na naszym 

rynku. 

Recenzowana pozycja jest bezpośrednią kontynuacją Cienia Hegemona – Achilles 

został schwytany, Hegemon poszerza strefę swoich wpływów, a Groszek próbuje 

przywrócić równowagę w światowej polityce. Jego relacja z Petrą się rozwija, zaś 

protagonista zdążył pogodzić się z wizją rychłej śmierci za sprawą skazy genetycznej. 

Tym razem to jednak nie Groszek będzie najważniejszym aktorem na scenie. 

I faktycznie – na kartach Teatru cieni pojawiają się bohaterowie, którzy w Cieniu 

Endera i Cieniu Hegemona byli postaciami drugoplanowymi. Tym razem jednak Card 

przypomniał sobie o ich istnieniu, w efekcie czego przez długi czas obserwujemy 

poczynania Petera Wiggina (który czasami porusza się po meandrach światowej polityki 

jak dziecko we mgle, chociaż miewa błyskotliwe momenty) i… państwa Wigginów, jak 

do tej pory najbardziej niedocenianych postaci w obu Sagach. Dość szybko okazuje się 

zresztą, że w Teatrze cieni to ich historia jest najciekawsza, w przeciwieństwie do wątku 

Groszka. 

Niestety, ten ostatni jest przysłowiowym piątym kołem u wozu. Myli się ten, kto 

sądzi, że Groszek po raz kolejny zostanie ukazany jako genialny strateg i 
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dalekowzroczny polityk, znacznie wyprzedzający działania przeciwników. W 

recenzowanej powieści autor bardzo duży nacisk położył na wątek „uczucia” pomiędzy 

nim a Petrą. I, niestety, jest to chyba podręcznikowy przykład tego, jak nie należy 

tworzyć podobnych wątków: relacja tych dwojga jest do bólu sztuczna, wręcz kuriozalna 

– o ile można zrozumieć jeszcze uczuciowość kłody u Groszka, o tyle Petra jest z 

pewnością największą manipulantką i egoistką, jaka pojawia się w ogóle w 

powieściowym uniwersum. Wycięcie tej historii z Teatru cienia prawdopodobnie 

odbyłoby się wz korzyścią dla książki i pozwoliło czytelnikowi skoncentrować się na 

meritum historii, czyli zmaganiach Petera Wiggina z tym, co rozpętał jego wróg. 

Podczas lektury wyłonił się jednak inny problem: wyczerpanie materiału. Card w 

Teatrze cieni wykorzystał chyba wszystkie punkty zaczepienia, jakie stworzył dla siebie 

w dwóch wcześniejszych tomach cyklu, w zamian dając dokładnie jeden: ten dotyczący 

Groszka i jego potomstwa. Niestety, to nie zachęca, tym bardziej, że autor tym samym 

zdaje się nieumyślnie popełniać błąd z Sagi Endera, czyli koncentruje się w absurdalnym 

stopniu na jednym bohaterze. Trzeba zatem zadać sobie pytanie, czy jest sens 

kontynuować przygodę z cyklem w momencie, gdy wszystkie najważniejsze wątki 

zostały domknięte, a autor metaforycznie rozpoczyna od zera?  

Nie ma się co oszukiwać – Teatr cieni mógłby być świetnym zwieńczeniem sagi, 

gdyby zmienić w nim kilka rzeczy. Opowieść o zdobywaniu władzy przez Petera Wiggina 

i walce Groszka ze śmiertelnie niebezpiecznym wrogiem jest naprawdę intrygująca, 

szkoda jednak, że w pewnym momencie zostaje zepchnięta na bok przez wątki zupełnie 

nieprzystające do całokształtu historii. Krótko mówiąc, to na recenzowanej pozycji 

można zakończyć swoją przygodę z Groszkiem, tak jak gros czytelników kończy 

śledzenie przygód Endera na Mówcy umarłych. 


