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Wstęp
Pierwotnie chciałem zacząć ten wstępniak od lekko patetycznej nuty – wspomnieć o tym, jak to 25
maja 1977 roku zmienił się nasz świat, jak mały, niedoceniany film przekształcił się w kulturalny fe‐
nomen, jak od ponad trzydziestu lat niezmiennie przyciąga masy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale
prawda jest taka, że nie muszę tego pisać. Każdy z nas – bo każdy, kto ma w domu telewizor, musiał w
swoim życiu widzieć choć jeden epizod gwiezdnej sagi – prawdopodobnie wie, co oznaczają Gwiezdne
wojny. Każdy z nas ma swoje zdanie na temat dzieła George’a Lucasa, ponieważ, tak jak sztuki Willia‐
ma Shakespeare’a, obrazy Leonarda da Vinci, czy piosenki Elvisa Presleya, po prostu stało się ono
częścią otaczającej nas rzeczywistości, szeroko pojętej kultury popularnej.
Antologia, którą macie przed sobą, składa się z sześćdziesięciu najlepszych i najciekawszych artyku‐
łów z 2009 roku autorstwa ponad trzydziestu osób uważających Star Wars za coś więcej niż tylko
serię fajnych i ważnych filmów. Osoby te stanowią drobny ułamek światowego fandomu, liczącego
dziesiątki milionów fanów, są one również skromną reprezentacją kilkunastu polskich gwiezdnowo‐
jennych stron internetowych i organizacji fanowskich. Więcej informacji o tych portalach i stowarzy‐
szeniach, a także autorskich projektach różnych mniej lub bardziej niezależnych grup fanowskich,
przedstawiliśmy pokrótce na kartach naszej publikacji.
Zawartość antologii, bogato ilustrowanej oficjalnymi grafikami, ale też wspaniałymi przykładami
twórczości fanów, umieszczono w dziesięciu działach tematycznych, które można z kolei podzielić na
dwie podstawowe części. Pierwsza kierowana jest do fanów (i niefanów) uwielbiających informacje,
nowości, opinie i wszelkiego rodzaju podsumowania – to recenzje, relacje z imprez, wstępy do roz‐
działów oraz przeróżne artykuły o produktach z 2009 roku. Druga zainteresuje miłośników błyskotli‐
wie i niebanalnie napisanych tekstów, często z dużą dawką humoru, niekoniecznie o Gwiezdnych woj
nach czy w klimacie Gwiezdnych wojen – to felietony, eseje i opowiadania fanowskie.
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Myślę, że warto podkreślić jedną rzecz: antologia nie jest przeznaczona wyłącznie dla geeków i ner‐
dów znających na wylot każdy film, każdą książkę i każdy komiks. To publikacja dla wszystkich tych,
którzy czują choć odrobinkę magii Star Wars – krótko mówiąc: nie tylko fanów. Myślę też, że przyda
się szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczęli swoją podróż w głąb gigantycznego uniwersum Lucasa
i szukają w nim czegoś właśnie dla siebie. Także fani śledzący na bieżąco działalność polskich stron
Star Wars, którzy być może przeczytali większość artykułów z tego zbioru, nie będą się czuli zapo‐
mniani – część tekstów powstała specjalnie dla antologii i nie została jeszcze nigdzie opublikowana.
Sam pomysł stworzenia antologii zrodził się w mojej głowie już dawno, dawno temu, ale aż do 2010
roku był on z różnych powodów niemożliwy do zrealizowania. Dlatego chciałbym przede wszystkim
podziękować moim kolegom z serwisu Star Wars Extreme, bez poparcia i pracy których projekt tej
publikacji nigdy nie mógłby zostać zrealizowany. Ogromne podziękowania należą się też czterem
osobom, które dzielnie pomagały mi przy niesłychanie czasochłonnej korekcie i redakcji masy anto‐
logicznych materiałów: Magdzie „Cathii” Kozłowskiej, Marcinowi „Sharnowi” Byrskiemu, Magdzie
„Khali” Cieleckiej oraz Grześkowi „SethBahlowi” Adachowi. Nie można też zapomnieć o wysiłkach
kilkunastu osób, które poświęciły swój czas na napisanie wstępów do rozdziałów i tekstów na tema‐
ty, jakich nam brakowało do uzupełniania tej antologii. Wielkie dzięki.
A teraz, by już nie przedłużać, zapraszam do lektury i – obowiązkowo – niech Moc będzie z Wami!

Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Antologia Fanów 2009
Redaktor prowadzący portalu Star Wars Extreme

Star Wars Top 10 w 2009 roku
Odkąd za sprawą wydanego w 1991 roku Dziedzica Imperium Timothy Zahn doprowadził do odro‐
dzenia się Gwiezdnych wojen, uniwersum George’a Lucasa nie przestało się intensywnie rozwijać.
Praktycznie każdy kolejny rok obfituje w mnóstwo interesujących wydarzeń i setki nowych premier.
Tak jak w 2005 było to oczywiście wejście do kin Zemsty Sithów, tak w 2007 mieliśmy do czynienia z
wielkimi obchodami trzydziestej rocznicy istnienia Star Wars, a rok później długo oczekiwanym star‐
tem serialu animowanego The Clone Wars. Każdy rok przynosi coś niezwykłego i godnego uwagi, i nie
inaczej było z rokiem 2009. Oto przed Wami dziesięć wydarzeń, premier i innych ciekawych rzeczy,
które naszym zdaniem odcisnęły największe piętno na fanach gwiezdnej sagi.
[Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski]

10. The Force Unleashed wreszcie na PC
Kiedy jeszcze w 2006 roku zapowiedziano The Force Unleashed, po‐
siadacze komputerów osobistych poczuli się jak obywatele drugiej
kategorii. Gra trafiła na dosłownie wszystkie platformy z wyjątkiem
blaszaków. Wyobraźcie więc sobie radość ich właścicieli, gdy wresz‐
cie, niecały rok po konsolowej premierze, poinformowano świat o
pracach nad wersją na PC. W ramach zadośćuczynienia za to poważ‐
ne opóźnienie otrzymaliśmy jednak grę rozszerzoną o kilka wyda‐
nych wcześniej dodatków i wydaną pod nazwą Ultimate Sith Edition.
[Remigiusz „Girwan” Kaczewski]

9. Ogłoszenie The Force Unleashed II

5

W listopadzie zeszłego roku nagle gruchnęła wieść: powstanie nowa
gra Star Wars! Nie podano do wiadomości, o jaki tytuł chodzi, krąży‐
ły więc przeróżne spekulacje. Może czeka nas Battlefront III? Może
Lego Star Wars: The Clone Wars? A może kontynuacja jeszcze innej
serii? Padło jednak, ku lekkiemu rozczarowaniu fanów, na drugą
odsłonę hitu The Force Unleashed. Rozczarowanie zmieszało się jednak ze zdziwieniem, ponieważ
wraz z ogłoszeniem tytułu, pojawił się też teaser gry. Teaser z udziałem pewnego bohatera, który w
poprzedniej części „połączył się z Mocą”. Jak z tego „problemu” wybrnęli twórcy TFU II? Jeszcze nie
wiemy... [Jedi Nadiru Radena]

8. Nowa Era Jedi powraca w komiksowym Invasion
Dziewiętnastotomowa seria książkowa Nowa Era Jedi wyznaczyła
pewien standard w Expanded Universe – pokazała, że ochronny klosz
roztoczony nad grupą głównych bohaterów może jednak runąć, a oni
sami nie są nieśmiertelni. Ogłoszona przez wydawnictwo Dark Horse
na nowojorskim Comic‐Conie decyzja o powstaniu nowej serii ko‐
miksowej pt. Invasion wywołała nie lada poruszenie wśród fanów.
Przeniesienie realiów krwawej wojny z Yuuzhan Vongami na karty
powieści graficznej uważam za pomysł trafiony i mogący nadać lekki
powiew świeżości w uniwersum Star Wars. Poza tym dobrze jest po‐
nownie zobaczyć i przeżyć zmagania „Jeedai” z Bliznogłowymi...
[Marcin „Sharn” Byrski]

7. Start drugiego sezonu The Clone Wars
Odcinki pierwszego sezonu Wojen klonów charakteryzowały się nie‐
równym poziomem i pozostawiły w widzach mieszane uczucia. O ile
intensywność akcji i specyfika humoru zaskarbiły serialowi sympatię młodszej części widowni, o tyle
ciężko mówić, by druga odsłona serialu była gorąco wyczekiwana przez ogół miłośników Gwiezdnych

wojen. Sytuacja zmieniła się tuż przed i zaraz po emisji pierwszych epizodów – głównie z uwagi na
ciekawe zapowiedzi wątków dotyczących Obi‐Wana oraz pojawienie się motywów, jakie stały się ko‐
ścią niezgody pomiędzy Lucasfilm a Karen Traviss. Oczy wszystkich fanów zwróciły się na twórców
serii, wyczekując odpowiedzi na pytania, czy faktycznie na naszych oczach do kosza powędruje praca
jednej z bardziej lubianych autorek starwarsowych powieści i czy The Clone Wars obroni się jako do‐
bra produkcja telewizyjna. [Grzegorz „SethBahl” Adach]

6. Premiera pierwszego horroru Star Wars,

Szturmowców śmierci

Odkąd w realiach Gwiezdnych wojen napisano pierwszy kryminał
(Noce Coruscant), kwestią czasu było to, kiedy zostanie podjęta na‐
stępna próba przeniesienia gatunku innego niż space opera do
„odległej galaktyki”. Niewiele osób spodziewało się jednak, że będzie
to horror, w dodatku z zombie w roli głównej, tak więc ogłoszenie
tego faktu było co najmniej zaskakujące. Zaciekawieni fani przygoto‐
wali nawet klaustrofobiczny trailer, przywołujący atmosferę Obcych,
ale gdy przyszła premiera Szturmowców śmierci, wielu czytelników
rozczarowało się samą opowieścią, zarzucając jej zbytnią skróto‐
wość, a autorowi brak obeznania z realiami świata, w którym przy‐
szło mu napisać książkę. Co ciekawe, inni uznali to za zaletę i uważa‐
ją tę pozycję za jedną z najlepszych z serii.
[Magda „Cathia” Kozłowska]

5. Ogłoszenie końca komiksowej serii Knights of the Old Republic
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Tak, tak, KotOR dobiegł końca i nic nie wypełnia teraz pustki po wyczekiwaniu na kolejne numery.
Siłą tej liczącej pięćdziesiąt zeszytów serii był dobrze poprowadzony główny wątek. Po świetnej
pierwszej historii Commencement, która perfekcyjnie wprowadziła nas w fabułę, poprzez miniserię
Vindication, która wyniosła cykl na tron, i kończąc na momentami zaskakującej opowieści Demon.
Historie pomiędzy tą trójką były bardziej stonowane, ale skupiały się na poszczególnych postaciach i
relacjach między nimi, co z pewnością było plusem. Cała seria zakończyła się, żeby nie zdradzać za‐
kończenia, typowo, ale zasłużenie dla głównego bohatera. Mogę śmiało stwierdzić, że KotOR był jed‐
nym z lepszych (jeśli nie najlepszym) gwiezdnowojennych cykli komiksowych wydawanych przez
Dark Horse. [Adam „Adakus” Kusyk]

4. Wysyp tłumaczeń komiksów i książek w Polsce
Emisja animowanego serialu Wojny klonów nie przeszła bez echa na
polskim rynku wydawniczym. Można śmiało stwierdzić, że to wła‐
śnie film poruszył komiksową i książkową lawinę, która trwa do dziś.
Jako pierwsze na podmuch świeżości w gwiezdnowojennym uniwer‐
sum zareagowało wydawnictwo Egmont: wznowienie wydawania
komiksów spod znaku Star Wars (po sześcioletniej przerwie) zbiegło
się z polską premierą kinowego pilota serialu. Powód do radości tym
większy, że redakcja komiksu jest otwarta na głos fandomu. W ślady
Egmontu poszło we wrześniu 2009 r. wydawnictwo Hachette, wy‐
puszczając na rynek książeczki dla dzieci, zaś od października biblio‐
teczki fanów gwiezdnej sagi co miesiąc zasilają kolejne pozycje publi‐
kowane przez wydawnictwo Amber. Pozostaje mieć nadzieję, że do‐
bra passa potrwa jeszcze długo i nie nadwyręży zbytnio portfeli fa‐
nów. [Anna „FaultFett” Hikiert]

3. Karen Traviss żegna się ze Star Wars
Swoją decyzję o definitywnym rozstaniu z Gwiezdnymi wojnami Karen Traviss ogłosiła światu latem.
Oświadczenie ukazało się na blogu pisarki i było całkowitym zaskoczeniem, choć pewne symptomy
niezgody pomiędzy Karen a firmą Lucasa były widoczne już wcześniej. Dlaczego autorka tak wielu
książek, która poświęciła mnóstwo czasu gwiezdnowojennemu uniwersum, pisarka, która rozbudo‐
wała i opisała mandaloriańską kulturę, spaliła za sobą mosty? Oficjalnie mówiono o niezgodzie
Traviss na zmiany w kanonie wprowadzone przez serial The Clone Wars. Ja powiem o złości wynika‐
jącej ze zignorowania dorobku autorki, o czyjejś ignorancji w stosunku do całego Expanded Universe.
I bardzo żałuję odejścia Karen, jej militarno‐politycznych i rodzinnych historii, odrobiny świeżości i
kolorów, które wniosła w zatęchły i czarno‐biały światek Star Wars. [Monika „Nomi” Jarząbek]

2. Konwent StarForce 2009
StarForce 2009 w chwalebny sposób powrócił do tradycji polskich
konwentów poświęconych w całości Gwiezdnym wojnom. Dzięki
wspólnemu wysiłkowi fanów i życzliwości Mocy udało się udowod‐
nić, że gwiezdna saga George’a Lucasa może być fantastyczną zaba‐
wą nie tylko dla zdeklarowanych fanów, którzy zaczytują się w
książkach i komiksach, ale całych rodzin. Wygląda na to, że StarFor‐
ce 2009 to początek nowej, wspaniałej ścieżki, a przyszłość Gwiezd
nych wojen w Polsce prezentuje się piękniej, niż kiedykolwiek mogli‐
byśmy marzyć! [Karol „Wedge” Dobosz]

1. Premiera trailera The Old Republic i kampania
promocyjna gry
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W pełni zasłużone pierwsze miejsce w naszym rankingu. Czteromi‐
nutowa filmowa zapowiedź gry The Old Republic, która ujrzała świa‐
tło na wstępie targów gier E3 z 2009 roku, wstrząsnęła nami, rzuci‐
ła na kolana i pozostawiła w stanie absolutnego podziwu. Premiera
tego niesamowitego trailera była najważniejszym akcentem potężnej kampanii promocyjnej drugiej
w historii gwiezdnowojennej gry MMO RPG, ale z pewnością nie jedynym – twórcy SW:TOR zarzucili
nas dziesiątkami artykułów, klipów filmowych, notek produkcyjnych grafik, kolejnych odcinków
webkomiksów i tak dalej, i tak dalej. W tym roku również szykują się dla nas niezliczone atrakcje, jed‐
nak bezsprzecznie najważniejszą z nich jest premiera głównego powodu całego tego zamieszania –
gry The Old Republic. Tak więc jeszcze wszystko przed nami! [Jedi Nadiru Radena]

Star Wars w liczbach
Od 1977 roku do kwietnia 2010 roku produkty oznaczone marką Star Wars zaro‐
biły na całym świecie około 25 miliardów dolarów. Z tej sumy tylko 7,68 mld
zawdzięczamy gwiezdnowojennym filmom – większość zysków pochodzi ze sprze‐
daży figurek i zabawek. Od dobrych kilku, kilkunastu lat Gwiezdne wojny prowa‐
dzą w rankingu najbardziej intratnych franszyz na świecie, zarabiając, niezależnie
od koniunktury i nacisku konkurencji, co najmniej 1 miliard dolarów rocznie.
Najbardziej dochodowym z filmów jest niezmiennie Nowa nadzieja, która w cza‐
sie kilku okresów, gdy była wyświetlana w kinie, zarobiła łącznie 2,15 mld dola‐
rów. To plasuje ją na czwartym miejscu najbardziej kasowych filmów wszechcza‐
sów, za Przeminęło z wiatrem (2,9 mld), Titanicem (2,8 mld) i Avatarem (2,7 mld).
Wszystkie sumy są podane z uwzględnieniem inflacji. [Jedi Nadiru Radena]

Plebiscyt na Złote R2
Rok 2009 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i pre‐
mier w świecie Gwiezdnych wojen. Część z nich odbiła
się szerokim echem wśród fanów gwiezdnej sagi, wzbu‐
dzając często długie i pełne emocji dyskusje. Na począt‐
ku lutego pięć największych polskich portali poświęco‐
nych tematyce Star Wars wspólnymi siłami zorganizo‐
wało plebiscyt mający na celu wyłonienie i uhonorowa‐
nie najważniejszych gwiezdnowojennych produktów i
wydarzeń 2009 roku. Redaktorzy tych serwisów wy‐
brali po siedem nominacji do każdej z siedmiu katego‐
rii. Spośród nich fani wybrali te, które ich zdaniem za‐
sługiwały na uhonorowanie Złotymi R2 – symboliczną nagrodą polskiego fandomu.
W kategorii Najlepsza książka nominowane były wszystkie pozycje, które ukazały się nakładem wy‐
dawnictwa Amber w Polsce. Zwycięską powieścią okazała się książka napisana przez lubianego i sza‐
nowanego przez czytelników Matthew Stovera pt. Luke Skywalker i cienie Mindora.
Nominacje w kategorii Najlepszy komiks otrzymało siedem pozycji spośród kilkunastu komiksów
wydanych przez Egmont w Polsce. Można było wśród nich znaleźć zarówno dłuższe, ponad stustroni‐
cowe historie, jak i krótkie jednozeszytowe komiksy. Zwycięska okazała się Bitwa o Jabiim ze scena‐
riuszem Hadena Blackmana i rysunkami Briana Chinga.
O tytuł Najlepszej gry roku ubiegały się wszystkie cztery pozycje, jakie zostały wydane na dowolną
platformę. Tytuł przypadł grze The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition, która była długo oczekiwa‐
ną przez polskich fanów wersją TFU na komputery osobiste.
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Najlepszy odcinek Wojen klonów to kategoria, w której znalazło się siedem wybranych odcinków
pierwszego sezonu serialu The Clone Wars. Zwyciężył Rookies opowiadający o przygodach oddziału
klonów na odległym posterunku na księżycu Rishi.
Nominacje w kategorii Najlepszy fanfilm były oparte między innymi na liście tytułów nagrodzonych
w Star Wars Fan Movie Challenge. Zwycięzcą okazała się jednak produkcja, która swoją premierę
miała już po zakończeniu tego konkursu. I.M.P.S. The Relentless Chapter 2: The Norca System – bo o
nim mowa – było kontynuacją jednego z najlepszych filmów fanowskich w historii, nic więc dziwne‐
go, że została przyjęta bardzo ciepło.
W kategorii Najlepsza książka wydana w USA znalazło się siedem pozycji, które w 2009 roku miały
swoją premierę za oceanem, ale nie ukazały się w Polsce. Może ona wskazywać, na jakie pozycje war‐
to zwrócić uwagę w najbliższych miesiącach. Zwycięski tytuł, Darth Bane: Dynasty of Evil autorstwa
Drew Karpyshyna, ukazał się u nas w sprzedaży w kwietniu 2010 roku.
Ostatnia z kategorii – Najbardziej elektryzujące wydarzenie – powstała jako wynik obserwacji
przez redaktorów zdarzeń budzących największe emocje wśród fanów. Tym, co najbardziej poruszy‐
ło środowisko fanowskie, i to w pozytywnym sensie, była premiera trailera The Old Republic. Od mo‐
mentu jego wyjścia, wszystkie nowe informacje o grze cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
Symboliczne Złote R2, przyznawane w tym plebiscycie, miały o tyle duże znaczenie, że ostatecznej
decyzji nie podejmowali redaktorzy, ale zwykli fani – wskazując tym samym, co najbardziej im się
podobało w 2009 roku. Miejmy nadzieję, że ten najbardziej demokratyczny sposób wyboru przyjmie
się również w najbliższych latach i będzie swoistym drogowskazem na mapie wydarzeń i premier
powiązanych z uniwersum Gwiezdnych wojen.

Michał „Rusis” Głógiewicz
www.gwiezdnewojny.pl

Wstęp: The Clone Wars
Rok 2008 z całą pewnością był dla fanów Gwiezdnych wojen wyjątkowy. Wtedy to bowiem na ekra‐
nach kin zadebiutował pierwszy film animowany, którego akcja rozgrywała się w ich ukochanym uni‐
wersum. Wojny klonów, po części bazujące na wcześniejszym miniserialu Clone Wars Genndy’ego Tar‐
takovsky’ego, wkrótce pojawiły się w ramówce Cartoon Network i zaczęły rozwijać wątki ukazane w
pilocie kinowym. Opinie o obu nowych produkcjach Lucasfilm Animation są bardzo skrajne, a gorące
dyskusje związane z serialem trwają i zapewne trwać będą jeszcze długi czas.
W marcu zeszłego roku zakończyła się emisja pierwszego sezonu, bijąc przy okazji rekord oglądalno‐
ści – ostatni odcinek, Hostage Crisis, zobaczyło ponad trzy miliony widzów. Od tej pory wśród fanów
rozpoczęły się spekulacje dotyczące nadchodzących epizodów, podsycane przez samych twórców The
Clone Wars. Plotki osiągnęły apogeum na lipcowym konwencie ComicCon, gdzie ujawniono rzekomy
podtytuł drugiego sezonu – Rise of the Bounty Hunters. W nowych odcinkach wszystko miało być lep‐
sze: poprawiona animacja, większe bitwy, mroczniejszy i bardziej „dojrzały” klimat. Od października
znów mamy możliwość oglądania przygód rycerzy Jedi, zmagających się z Separatystami i łowcami
nagród. A czy rzeczywiście sezon drugi jest tak wspaniały jak to zapowiadali twórcy? Cóż, ocena nale‐
ży do każdego z nas.

10

Jednym z ciekawszych aspektów The Clone Wars jest ich wpływ nie tylko na Expanded Universe, lecz
także na całe rzesze fanów. Część z nich docenia fakt, że w uniwersum Gwiezdnych wojen „coś” się
dzieje – pojawiają się nowe postaci, miejsca, bronie, rasy, i tak dalej. Inni z kolei narzekają na wielo‐
krotne naruszanie istniejącego wcześniej kanonu. Dotyczy to zarówno spraw drobnych, na przykład
wyglądu zbroi, jak i tych większych, z których można wymienić nowopowstałe problemy z chronolo‐
gią tytułowego konfliktu. Z całą pewnością najwięcej kontrowersji wzbudza żeńska protagonistka
serialu – Ahsoka Tano, uczennica Anakina Skywalkera, nigdzie wcześniej nie wspominana, i niewy‐
stępująca w Zemście Sithów. Sama obecność tej padawanki w Gwiezdnych wojnach, jak również jej
charakter sprawiają, że jest to bohaterka, którą się kocha lub nienawidzi. Nową postacią, cieszącą się
natomiast największą sympatią fanów (zwłaszcza starszych), jest durosjański łowca nagród – Cad
Bane.
Trzeba oczywiście pamiętać, że Wojny klonów to nie tylko serial. George Lucas nie byłby bowiem Geo‐
rgem Lucasem, gdyby swojemu nowemu „dziecku” nie zapewnił odpowiedniej otoczki. Mamy więc
serię książkową przeznaczoną dla starszych fanów, pisaną przez Karen Traviss i Karen Miller, oraz
całe mnóstwo książeczek dla młodszego czytelnika. Powstaje też wiele ilustrowanych przewodników
i albumów prezentujących serialowe ciekawostki. Całkiem sporo jest też komiksów związanych z The
Clone Wars – na przykład cykl Slaves of the Republic, czy umieszczane na oficjalnej witrynie Star Wars
komiksy internetowe, wprowadzające w fabuły kolejnych odcinków serialu. Jeśli zaś chcemy na wła‐
snej skórze poczuć atmosferę Wojen klonów, wystarczy, że sięgniemy po jedną z licznych gier, jak na
przykład Republic Heroes lub Lightsaber Duels, w której możemy poczuć się jak Jedi z mieczem świetl‐
nym. Nie trzeba też chyba przypominać o istnieniu całej serii gadżetów: kubków, figurek, zestawów
Lego, miniaturek...
Poniżej prezentujemy najciekawsze artykuły z 2009 roku, dotyczące szerokiego tematu The Clone
Wars. Zapraszamy więc do przeczytania recenzji filmu, napisanej przez Łukasza Wasilewskiego i opi‐
nii o pierwszym sezonie, autorstwa Thona i Nadiru Radeny. Z gier wybraliśmy Republic Heroes, o któ‐
rej napisał Lord Bart. Zobaczymy też jak wygląda młodzieżowa adaptacja filmu i powieść Wild Space
w oczach odpowiednio SethBahla i Nomi. Będziemy też mieli okazję się przekonać, dlaczego Kasis
uważa, że Ahsoka Tano nie zginie w serialu. Życzymy zatem przyjemnej lektury i pamiętajcie: Moc
będzie zawsze z Wami.

Katarzyna „ShaakTi1138” Rafał
www.gwiezdnewojny.pl

Wojny klonów – recenzja filmu
Po premierze pierwszego epizodu w 1999 roku, a dwa lata wcze‐
śniej specjalnej edycji klasycznej trylogii, Gwiezdne wojny znowu
zagościły na ekranach kin. Dzięki temu przez lata, codziennie mogli‐
śmy szukać w internecie plotek dotyczących zdjęć na planie, prze‐
cieków fabularnych czy postprodukcji. Taki stan utrzymywał się aż
do 2005 roku, gdy otrzymaliśmy Zemstę Sithów. Wtedy nastąpiło to,
co było nieuchronne – gwiezdna saga została zamknięta. Mimo ra‐
dości związanej z premierą kolejnego epizodu, w sercach wszyst‐
kich fanów pojawił się wtedy pewien niepokój – co dalej? Odpowie‐
dzią na to pytanie okazał się być film pt. Wojny klonów, którego pol‐
ska premiera miała miejsce jesienią 2008 roku.
Tym razem mamy do czynienia z produkcją w stu procentach ani‐
mowaną, i mimo że może to wyglądać jak odcięcie się w pewien
sposób od sagi, Wojny klonów bezpośrednio nawiązują do znanych
epizodów. Akcja filmu rozgrywa się podczas tytułowych Wojen Klo‐
nów, czyli między Atakiem klonów i Zemstą Sithów. Głównymi boha‐
terami są Jedi: Obi‐Wan Kenobi i Anakin Skywalker oraz, tu nowość,
Ahsoka Tano – jak się szybko okazuje, padawanka Anakina. Po po‐
czątkowych wydarzeniach na planecie Christophsis, gdzie Anakin i
Obi‐Wan dowodzą armią klonów, walczącą z Separatystami, pojawia się główny wątek. Oto syn Jabby
Hutta zostaje porwany, co zmusza niesławnego gangstera do zwrócenia się z „prośbą” do Jedi, aby
spróbowali go odnaleźć. Z racji tego, że Republika potrzebuje możliwości bezpiecznego podróżowa‐
nia przez tereny, którymi władają Huttowie, Jedi nie mają wyjścia i Anakin wraz z Ahsoką wyruszają
na pomoc.
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Schaby Jabby
Jest to audycja radiowa, prowa‐
dzona przez redaktorów portalu
Star Wars Extreme, którą można
usłyszeć na antenie warszaw‐
skiego Akademickiego Radia
Kampus w każdą sobotę o godzi‐
nie 17. Choć Schaby Jabby w
głównej mierze dotyczą Star
Wars, mają dość luźną formułę i
starają się pokazywać świat
George’a Lucasa przez pryzmat
jego wpływu na współczesną
popkulturę, a nierzadko też
życie codzienne. Do audycji,
skierowanej także do osób
średnio
zainteresowanych
Gwiezdnymi wojnami, często
zapraszani są goście – i to nie
byle jacy, trafiają tam bowiem
osobistości pokroju aktora Jacka
Rozenka, czy redaktora czasopi‐
sma Star Wars Komiks, Jacka
Drewnowskiego.

Przed rozpoczęciem seansu trzeba sobie zdać sprawę, że Wojny klonów są filmem
przeznaczonym dla młodszej widowni. Stąd nie może dziwić raczej jednowątkowa
fabuła, krótszy czas trwania filmu czy brak zagłębiania się w psychologię postaci –
to nie jest produkcja, w której zobaczymy Anakina jako Jedi walczącego z pokusa‐
mi Ciemnej Strony Mocy. W Wojnach klonów jest on przedstawiony jako co najwy‐
żej arogancki bohater, który lubi mieć zawsze rację. Mimo tych wszystkich uprosz‐
czeń, film ogląda się naprawdę przyjemnie; wystarczy go potraktować jako niezo‐
bowiązującą rozrywkę, rozgrywającą się w uniwersum Star Wars.
Trzeba jednak przyznać, że Wojny klonów wnoszą coś nowego – sporą dawkę hu‐
moru, którego głównym źródłem są dialogi i zachowania prostych droidów bojo‐
wych. Oczywiste jest nawiązanie do młodych, niedoświadczonych szeregowców,
którzy wszystko traktują z przymrużeniem oka i szukają tylko okazji do żartów.
Pewnie wielu ortodoksyjnym fanom wplecione dowcipy się nie spodobają, ale pa‐
miętajmy, że głównym odbiorcą filmu mają być nastolatkowie, i to raczej ci zbliże‐
ni wiekiem do lat 12, a nie 18. Poza tym nie można odmówić uroku niektórym sce‐
nom, potrafiącym rozbawić nawet tych, którzy mają w domu ołtarzyk poświęcony
gwiezdnej sadze.

Dotychczas miałem okazję zapoznać się jedynie z wersją dubbingowaną. Od zaw‐
sze jestem przeciwnikiem takiego ingerowania w oryginalne głosy postaci, ale w
[radiokampus.waw.pl]
przypadku produkcji skoncentrowanych na młodych widzach jest to w jakiś spo‐
sób uzasadnione. Pomimo początkowego uczucia niesmaku, da się w miarę
„bezboleśnie” obejrzeć cały film. Trudno niestety zapomnieć o fatalnym głosie Yody, czy podkładzie
dźwiękowym zupełnie niepasującym do postaci Obi‐Wana. Warto za to pochwalić dobór aktora dub‐
bingowego do roli Mace’a Windu.
Wojny klonów nie są filmem przełomowym, nie są też filmem „zapamiętywalnym”. Są też pierwszą

gwiezdnowojenną produkcją kinową, do której muzyki nie napisał John Williams. Wojny klonów ofe‐
rują nam za to animację (niepozbawioną błędów związanych z np. naturalnym ruchem bohaterów) z
interesującą kreską, która wyraźnie sugeruje, że jest to coś innego niż sześć znanych nam epizodów.
Wciąż są to jednak magiczne Gwiezdne wojny i pomimo wielu uproszczeń, warto poświęcić półtorej
godziny na tę dość przyjemną rozrywkę.
Ocena recenzenta: 6/10
Reżyseria:
Scenariusz:
Produkcja:
Występują:
Muzyka:
Premiera:
Czas trwania:

Dave Filoni
Henry Gilroy, Steven Melching, Scott Murphy
George Lucas, Catherine Winder
M. Lanter, J. A. Taylor, A. Eckstein, T. Kane, Ch.
Lee, S. L. Jackson
Kevin Kiner
15 sierpnia 2008 (USA, Lucasfilm Animation)
98 minut

Łukasz Wasilewski
www.swextreme.com

Podsumowanie pierwszego sezonu
The Clone Wars
Pierwszy sezon serialu The Clone Wars za nami. Jako że na naszej stronie, The Outer Rim, na bieżąco
pojawiały się recenzje kolejnych odcinków, postanowiliśmy przygotować dla Was specjalne zestawie‐
nie tego, co się nam w tym sezonie najbardziej podobało oraz rzeczy, o których wolelibyśmy jak naj‐
prędzej zapomnieć. Oto nasze podsumowanie pierwszych dwudziestu dwóch odcinków animowanej
produkcji Lucasfilm Animation.
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Najlepsze odcinki
Jedi Nadiru Radena: W gronie najlepszych odcinków umieściłem pięć tytułów. Każdy reprezentuje
mniej więcej równy poziom, dlatego przedstawię je chronologicznie. Ambush urzekł mnie świetnym
zaprezentowaniem Yody, rzadkim o tyle, że prawie idealnie oddaje charakter mistrza Jedi znany nam
z klasycznej trylogii, a nieco zagubiony w prequelach. Rookies wciągnęło mnie w całkiem wiarygodny
świat szturmowców‐klonów i chociaż mam pewne zastrzeżenia odnośnie działań Separatystów w
tym odcinku, to jednak skupienie się na klonach zrekompensowało wszystkie minusy. Kolejna na li‐
ście jest wyemitowana nieco później dylogia dziejącą się na Maridunie, gdzie swoje pięć minut otrzy‐
mała piękna Aayla Secura (Jedi Crash & Defenders of Peace). Te dwa odcinki były naprawdę dobrze
wykonane, niegłupie i dające do myślenia, a przy tym niepozbawione paru niezłych batalistycznych
fragmentów. Tuż po opowieści z Maridunu trafiło się fantastyczne Trespass, z niesamowitym klima‐
tem lodowego księżyca, wyjątkowo ładną animacją, no i przede wszystkim pięknym nawiązaniem do
amerykańskiej historii, w której Talzowie odgrywają Indian, a główny antybohater generała Custera.
Dodatkowym plusem odcinka jest niestandardowe zakończenie.

Thon: Wśród 22 odcinków The Clone Wars tak naprawdę spodobał mi się w całości tylko Rookies.
Wszystko w nim było na wysokim poziomie, pojawiły się nowe typy robotów, a fajna historia otrzy‐
mała niezłą oprawę w postaci ciekawych rozwiązań wizualnych. Dalej jest dylogia Jedi Crash i Defen

ders of Peace, w której po raz kolejny fabuła była ładnie sklecona i obfitowała w nowe, interesujące
postaci (rasa Lurmenów, wódz Separatystów). Z przepełnionych akcją odcinków najbardziej podobał
mi się Storm over Ryloth, głównie dzięki poprawnej realizacji animacji, a także smaczkom takim jak
taktyczne rozgrywki pomiędzy dowódcami. Na koniec zostawiłem sobie to, co było na początku seria‐
lu, czyli Ambush z mistrzem Yodą w roli głównej. Odcinek bardzo solidny i klimatyczny, trzymający
się mocno wizerunku starego mistrza, jaki towarzyszył fanom od pierwszego spotkania z nim na du‐
żym ekranie.

Najgorsze odcinki
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Jedi Nadiru Radena: Myślę, że liderem niechlubnego zestawienia najgorszych epizodów jest Hostage
Crisis. Wybaczcie, ale mnie się po prostu źle robi, gdy twórcy serialu próbują mi wcisnąć takie bzdury,
jak w tym odcinku. Atak na Senat? Wzięcie zakładników? Anakin ‐ oferma? I wszystko to dla Ziro Hut‐
ta, najbardziej znienawidzonej postaci kinowego pilota? Dziękuję, postoję. Niedaleko w tyle są dwie
katastrofalnie naiwne dylogie, pierwsza o uwięzieniu Dooku (Dooku Captured & The Gungan General),
druga o śmiertelnie groźnym wirusie (Blue Shadow Virus & Mystery of a Thousand Moons). Obie spra‐
wiły, że załamałem ręce z rozpaczy. Opowiastkę o Dooku, w której Mroczny Lord nie daje rady ban‐
dzie piratów, jeszcze jako tako ratuje humor, drugi zestaw – praktycznie nic. Jeszcze jeden epizod
strasznie mnie rozczarował, a mianowicie Destroy Malevolence, beznadziejne zakończenie udanej try‐
logii o superokręcie Konfederacji.

Thon: Cóż, tutaj nie ma co odkrywać. Z pewnością pierwsze skrzypce gra dylogia, jaką zaserwowano
nam pod koniec serialu (Blue Shadow Virus i Mystery of a Thousand Moons). Najbardziej kuleje tu fa‐
buła, która kompletnie wyrwała się twórcom spod kontroli i padła ofiarą swojej własnej beznadziej‐
ności. Tuż za zawirusowanym duetem epizodów stoi Destroy Malevolence – naiwność tego odcinka
jest tak olbrzymia, że nic niespodziewający się po dwóch całkiem niezłych częściach tej trylogii widz
może już tylko wznieść oczy ku niebu, z prośbą o litość. Niestety, nieszczęśnik dostaje Bombad Jedi –
skupisko wygłupów i niewytłumaczalnych zbiegów okoliczności, otaczających (nie)sławnego Gunga‐
nina. Pochód zamykają Downfall of a Droid i Hostage Crisis. Pierwszy pojawia się tutaj za nieudolność
twórców w tworzeniu atmosfery tajemniczości, a drugi za kompletnie absurdalne podejście do tema‐
tu.

Kilka końcowych słów o pierwszym sezonie
Jedi Nadiru Radena: Moje oczekiwania w stosunku do tego serialu już z początku nie były zbyt wy‐
sokie. Obecne odczucia są – łagodnie mówiąc – mocno mieszane, by nie rzec wprost: negatywne. Być
może ma to jakiś związek z faktem, że po prostu nie lubię seriali animowanych – uważam, że nie war‐
to na nie marnować czasu, kiedy istnieje mnóstwo błyskotliwych produkcji aktorskich. Wiem, uprze‐
dzenia są złe i trzeba je zwalczać... ale sami przyznacie, że The Clone Wars nie jest najlepszym lekiem
na ‘zabobony’. Moim największym zarzutem do całego sezonu jest brak głębi, różnych podtekstów i
zawiłości fabularnych oraz elementarnej logiki. Spodobały mi się niektóre postaci. Ahsoka Tano na
przykład, miejscami irytująca, a miejscami czarująca, nie okazała się aż tak straszna, jak ją malowano.
Można ją polubić. Od czasu do czasu w Wojnach klonów czuje się gwiezdnowojenny klimat, co jest
małym plusikiem. Dlaczego tylko czasem? Według mnie w głównej mierze odpowiada za to nie ani‐
macja, nie forma dwudziestominutowych odcinków i nie mieszanie w kanonie (trzeba uczciwie przy‐
znać, że nie było go wiele), lecz... muzyka. Kevin Kiner jest beznadziejnym kompozytorem i jeśli miał‐
bym możliwość wywalenia kogoś z tego telewizyjnego show, byłby to właśnie ów pan. Koniec koń‐
ców, według mnie pierwszy sezon The Clone Wars przestawia się bardzo średnio.

Thon: Oglądając kolejne odcinki The Clone Wars miałem wrażenie, że wiele z tego już widziałem
dawno temu, czy to na dużym, czy małym ekranie. Twórcy nie kreują tutaj jakiejś nowej jakości – jeśli
już chodzi o samą wizję, serial znajduje się w tyle, w porównaniu do poprzedniej animowanej pro‐
dukcji o Wojnach Klonów. Przede wszystkim brakuje jakiegoś świeżego podejścia do tematu, bawie‐
nia się konwencją. Ta sztuka udała się Tartakovsky’emu, przez co jego dzieło mówi samo za siebie,
poszerza horyzonty produktów spod znaku Gwiezdnych wojen. Tymczasem The Clone Wars porusza
się jedynie w granicach tego, co już zostało wypracowane. Niestety, muzyka nie poprawia sytuacji –
jest pozbawiona tej magicznej siły Johna Williamsa i bardziej przypomina robotę rzemieślnika niż
artysty. Przyjęta w Wojnach klonów stylistyka również wydaje się być błędnym posunięciem; widać
było, że animatorzy nie czuli się w niej pewnie. Za dużo rzeczy sprawia więc wrażenie niedokończo‐
nych, niedopracowanych. Mimo wszystko, całkiem sprawnie połączono elementy świata Star Wars i
przekształcono je w produkcję skierowaną prosto do dzieci. Także starsi fani odnajdą parę momen‐
tów, w których poczują ten klimat. Jednak pierwszy sezon chyba najbardziej ratują nowe postaci, któ‐
re nieco ubarwiają historie opowiadane w odcinkach – szkoda, że jest to jedyny powiew świeżości ze
strony The Clone Wars. Jak dla mnie, to zdecydowanie za mało.

Podsumowanie
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Ostatni dzwonek nareszcie zabrzmiał. Twórcy mogą wyjść ze swoich ławek i poczuć się wolni. Zakoń‐
czyli swój pierwszy sezon, za który otrzymali oceny oraz zostali dopuszczeni do kolejnego. Co z tego
jednak, skoro było to takie przejście „na styk”, „byle do przodu”... nazwijcie to jak chcecie. Z naszego
podsumowania jasno wychodzi, że pierwszy sezon Wojen klonów to pasmo skrajności. Byłoby miło,
gdyby w tych skrajnościach przeważały opinie pozytywne. Niestety, jest inaczej, co nie daje nam wiel‐
kich nadziei na zmianę. Głęboko jednak wierzymy, że drugi sezon The Clone Wars będzie lepszy – w
końcu nadzieja umiera ostatnia, prawda?

W ramach zakończenia umieszczamy parę statystyk, dotyczących pierwszego sezonu, jakie przygoto‐
waliśmy w oparciu o nasze recenzje, jak i też informacje dotyczące serialu.
Średnia ocena odcinków pierwszego sezonu: 7/10
Najwyższa ocena: Rookies (9,5/10)
Najniższa ocena: Hostage Crisis (2/10)
Najczęściej na stołku reżyseria: Brian Kalin O'Connell oraz Rob Coleman (po cztery odcinki)
Najczęściej w roli scenarzysty: Stephen Melching (sześć odcinków)
Najczęściej na ekranie: Anakin Skywalker (17 odcinków), Ahsoka Tano (14 odcinków) oraz Obi‐Wan Kenobi
(13 odcinków)
Łączna długość odcinków: 484 minuty (6 godzin i 4 minuty)

Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski
www.outerrim.pl
Jacek „Thon” Skulimowski
www.outerrim.pl

Ahsoka nie zginie w serialu
Pomysł napisania tego tekstu narodził się, gdy przed premierą drugiego sezonu serialu The Clone
Wars z wielkim zdumieniem czytałam liczne komentarze, w których fani wyrażali nadzieję, że Ahsoka
Tano zostanie uśmiercona w nowych odcinkach. Za każdym razem zadawałam sobie pytanie: „czy oni
naprawdę wierzą, że to może się wydarzyć?” Dla mnie bowiem odpowiedź była i jest nadal jedna: nie,
Ahsoka nie zginie w serialu Wojny klonów.
Nad losem Ahsoki zastanawiałam się od momentu, gdy wkroczy‐
ła do świata Star Wars. Oto nagle, praktycznie znikąd, w życiu
Anakina Skywalkera pojawia się padawanka, która, jak wszyscy
wiemy, nie towarzyszy mu podczas wydarzeń przedstawionych
w Zemście Sithów. Wywołało to spore zamieszanie w światku
fanów. Nie da się ukryć, że była to zmiana nagła i niespodziewa‐
na, która miała duży wpływ na życiorys jednego z najważniej‐
szych i najbardziej znanych bohaterów Gwiezdnych wojen. Poja‐
wiły się więc liczne pytania i spekulacje, jedno jednak nie ulegało
wątpliwości: Ahsoka musi „zniknąć” przed Zemstą Sithów. Jedną
z opcji, którą sama rozważałam, była jej śmierć przed trzecim
epizodem. Nadal uważam, że jest to bardzo prawdopodobna i
rozsądna wizja. Ale uświadomiłam sobie, że niemożliwa do zre‐
alizowania w serialu animowanym The Clone Wars.
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Zacznijmy od tego, że Ahsoka jest jedną z pierwszoplanowych postaci nowej produkcji ze stajni Geo‐
rge’a Lucasa. To ona, obok Anakina i Obi‐Wana, pojawia się w nim najczęściej i w dużej mierze Wojny
klonów poznajemy z jej perspektywy. Dlatego póki trwa serial (a wiemy, że już szykuje się nam trzeci
sezon), Ahsoka na pewno będzie nadal żywa i będziemy oglądać jej przygody. Zabicie tej postaci w
trakcie trwania The Clone Wars, które ponoć dopiero się rozkręca, byłoby ze strony twórców strza‐
łem we własną stopę. Dzieciaki na całym świecie pokochały ją i nadal chcą ją oglądać. To samo można
powiedzieć o części starszych fanów. Jestem święcie przekonana, że twórcy nie mieliby żadnego inte‐
resu w usunięciu jednego z symboli serialu. Bo można nie lubić Ahsoki, ale trzeba przyznać, że jest
jednym ze znaków rozpoznawczych The Clone Wars.
Jak już wspomniałam, przez jakiś czas również sądziłam, że se‐
rial może zakończyć się tragiczną śmiercią Ahsoki. Takie wyda‐
rzenie byłoby kolejną blizną na duszy Anakina i dodatkowym
powodem, dla którego tak bardzo obawiał się śmierci Padmé.
Jednak im dłużej nad tym myślałam, tym bardziej utwierdzałam
się w przekonaniu, że twórcy tego nie zrobią. Dlaczego? Odsuń‐
my na bok fakt, że zazwyczaj jesteśmy fanami od dawna, i że ma‐
my przeciętnie więcej niż tych trzynaście lat. Zbyt wielu fanów
patrzy na The Clone Wars właśnie z perspektywy starego wyja‐
dacza, który na Gwiezdnych wojnach zęby zjadł i niejedną śmierć
w tym uniwersum już widział. A tymczasem Wojny klonów oglą‐
dają przecież maluchy mające po 5, 6, czy 7 lat. Spójrzmy na ten
serial jak na bajkę, którą przecież jest, i zastanówmy się nad
obecnością śmierci w animowanych produkcjach dla dzieci (nie
animowanych w ogóle, tylko właśnie dla dzieci). Po pierwsze,
bardzo często postacie, które giną to złoczyńcy, płacący w ten
sposób za swoje niecne postępki. Po drugie, zwykle giną bohaterowie drugoplanowi, a nie ci najważ‐
niejsi. Dokładnie tak wygląda, jak na razie, śmierć w serialu The Clone Wars. Jest jej sporo, ale cały
czas giną albo anonimowe klony, albo postacie, które najczęściej po raz pierwszy pojawiły się właśnie
w danym odcinku. Widzowie (dzieci) nie mają czasu, żeby się do nich przyzwyczaić i przywiązać.
Próbowałam znaleźć w pamięci serial, który oglądałam w dzieciństwie, a w którym ginie główny bo‐
hater. Do głowy nie przyszedł mi nikt poza duszkiem Kacprem, który z założenia musiał najpierw

umrzeć, żeby stać się duchem. Oczywiście gęsto trafiały się sieroty, ale to nie to samo. Więcej śmierci
na ekranie pojawiło się wraz z napływem kolejnych japońskich produkcji, ale i wśród tych przezna‐
czonych dla najmłodszych zgony wiodących postaci nie były nagminne. Może niektórzy z Was pamię‐
tają jak wiele lat temu, gdy w polskiej telewizji po raz pierwszy leciała Czarodziejka z Księżyca, nie
zdecydowano się na emisję ostatnich dwóch odcinków pierwszej serii, ponieważ ginęły w nich
wszystkie główne bohaterki. Zresztą, jeśli przyjrzeć się historii japońskich produkcji w zachodnich
telewizjach, okaże się, że cenzura wkraczała tam nie raz. W naszej, zachodniej kulturze śmierć jest w
pewnym sensie tematem tabu. Czymś, o czym dorośli często nie potrafią rozmawiać z dziećmi. I na‐
wet tej animowanej stara się im oszczędzić. Ale co, jeśli już się pojawi i dziecko bardzo ją przeżyje?
Pamiętam, kiedy obejrzałam pierwszy raz Siedmiu wspaniałych. Miałam jakieś 6‐8 lat. Śmierć głów‐
nych bohaterów mocno mną wstrząsnęła, płakałam tak bardzo, jak nigdy wcześniej i nigdy później
pod wpływem filmu czy książki. Rodzice nie mogli mnie uspokoić. Pamiętam, jak leżałam już w łóżku,
cały czas chlipiąc, a ojciec tłumaczył mi, że czasami jedni ludzie poświęcają się dla dobra innych. Póź‐
niej długo wpatrywałam się w sufit i myślałam o poświęceniu, a ilekroć przypominałam sobie chłop‐
ców, którzy mieli nosić świeże kwiaty na grób O'Reilly’ego, wybuchałam na nowo płaczem. A przecież
nie miałam wielu miesięcy na przywiązanie się do bohaterów, jedynie kilkadziesiąt minut. O ile bar‐
dziej można rozpaczać po utracie ulubionej postaci, z którą zżyło się, oglądając dziesiątki odcinków,
mając te siedem lat?
Czy „lucasowcy”, w pełni świadomi, że całe rzesze dzieciaków z wypiekami na twarzy śledzą losy
Ahsoki, zdobędą się na tak śmiały ruch i uśmiercą dziewczynkę? Bo Ahsoka obok bycia waleczną pa‐
dawanką Jedi, jest równocześnie młodą nastolatką. A wszyscy bohaterowie, których śmierć widzieli‐
śmy dotychczas w serialu byli dorosłymi istotami (a przynajmniej ich ciało było dorosłe). Czym in‐
nym jest zabicie dorosłego na ekranie, a czym innym dziecka. Dlatego uważam, że Ahsoka nie zosta‐
nie uśmiercona w serialu The Clone Wars. Jej ewentualna śmierć ukazana zostanie albo w innym me‐
dium (komiksie, książce) skierowanym do starszych fanów, albo zniknie z życia Anakina w inny spo‐
sób. Czy mam rację, okaże się pewnie dopiero za kilka lat. Ale póki twórcy serialu The Clone Wars nie
zagęszczą atmosfery, mordując ważniejsze postaci na prawo i lewo, i czyniąc serial znacznie mrocz‐
niejszym od Imperium kontratakuje oraz Ścieżki donikąd razem wziętych, nie zmienię zdania.
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Anna „Kasis” Michalska
www.gwiezdnewojny.pl

Wojny klonów – recenzja książki
Cesarz, jak głosi stara przyśpiewka, życie ma klawe, jednak ciężko
to samo powiedzieć o losie recenzenta, który od czasu do czasu mu‐
si dostać pozycję, zapowiadającą dlań drogę przez mękę. 15 sierpnia
2008 roku do kin trafił długo zapowiadany kolejny pełnometrażo‐
wy film spod znaku Gwiezdnych wojen, będący wstępem do telewi‐
zyjnego serialu, który swoją premierę miał dwa miesiące później.
Zanim jednak nastąpiła ta nieszczęsna chwila, do sklepów zawitała
wesoła gromadka produktów towarzyszących – wśród nich zaś ad‐
aptacje filmu: zarówno dla "dorosłych fanów", jak i przeznaczona
specjalnie dla dzieci. Recenzowanym produktem jest oczywiście ta
druga.
Dlaczego narzekam już od pierwszego zdania? Otóż, jak zapewne
wiedzą liczni widzowie, którzy mieli wątpliwą przyjemność wpaść
do kina na seans Wojen klonów, film był przeraźliwie słaby. Ja, pod‐
budowywany przez wewnętrzne poczucie przynależności do spo‐
łeczności fanów Star Wars, dzielnie wytrzymałem jakieś pół godzi‐
ny, po czym rozpocząłem intensywne ziewanie. Czego więc można

się spodziewać po adaptacji tej samej produkcji, tyle że bez wizualnych bajerów, błysków i łatwiej
działających na wyobraźnię popisów kaskaderskich postaci na ekranie?
Lektura The Clone Wars najpewniej nie skończy się śmiercią z nudów, przynajmniej nie u dziecka.
Fabuła filmu została skondensowana do 160 stron, więc nie ma w książce miejsca na bardziej irytują‐
ce dłużyzny, zwłaszcza, że Tracey West postarał się by poszczególne sceny i wątki nie ciągnęły się
zbyt długo, a młody czytelnik co chwilę doświadczał zmiany otoczenia.

Bastion polskich
fanów star wars
Najpopularniejszy polski serwis
informacyjny
o
tematyce
gwiezdnowojennej, który po‐
wstał w styczniu 2002 roku.
Portal publikuje informacje
dotyczące każdego aspektu Star
Wars – czy to nowości wydawni‐
czych na polskim i amerykań‐
skim rynku, czy też działań
lokalnych i zagranicznych fa‐
nów. Forum Bastionu wraz z
całą stroną skupia sporą część
internetowego fandomu i posia‐
da
unikatową,
drzewkową
formę postów. Serwis dysponuje
kompletną, aktualizowaną na
bieżąco bazą recenzji książek i
większości komiksów – do tego
dochodzą także różne felietony,
wywiady i największa w Polsce
biblioteczka opowiadań fanow‐
skich.

Mając na uwadze fakt, iż recenzowane Wojny klonów są adaptacją dla dzieci, zro‐
zumiałe jest, że na wspomnianej kompresji scenariusza wyjściowego najbardziej
ucierpiały tzw. głębia postaci oraz ilość ich wewnętrznych monologów i przemy‐
śleń. Książka w zasadzie w całości składa się z akcji i pod tym względem przypo‐
mina bardziej obserwowanie wydarzeń w grze komputerowej niźli opowieść o
wojnie i porwaniach w mrocznym okresie galaktycznej historii. W motywach
"refleksyjnych" pozostały jedynie wątki kluczowe dla twórców serialu (i filmu),
gdyż ci wielokrotnie powtarzali, iż w każdym odcinku starali się poruszyć jakiś
problem, który mógłby następnie zostać z maluchem zgłębiony.

17

Dziwnym niepomiernie jest natomiast fakt, że w książce nie ma obrazków. Żad‐
nych, jeśli nie brać pod uwagę ozdobnych mieczy u góry każdej ze stron. Oczywi‐
ście rozumiem powiązanie pomiędzy wyobraźnią a lekturą książki, ale wyobraźni
większości dzieci trzeba jednak jeszcze trochę pomóc; przynajmniej od czasu do
czasu. Tutaj zaś nic z tych rzeczy, i choć nie widziałem wersji oryginalnej, to mam
przeczucie, że nie jest to problem jedynie polskiego wydania. Język, jakim Wojny
klonów są napisane, jest zwięzły i relatywnie prosty w odbiorze. Najmłodsi fani
będą mieli w razie czego do pomocy czytających im rodziców, ale i dzieci brnące
już przez książki samodzielnie, powinny sobie z dziełem Westa poradzić. Tłuma‐
czenie Michała Zacharzewskiego jest słabe, podobnie jak redakcja tekstu, a czytel‐
ników zapewne irytowałyby nieumiejętność odmiany nazwisk postaci w języku
[gwiezdne‐wojny.pl]
polskim, kalki językowe czy sztywno brzmiące w naszym rodzimym języku dialo‐
gi... irytowałyby, ponieważ grupa docelowa The Clone Wars jest szczęśliwie tą, któ‐
ra będzie zwracać najmniejszą uwagę na potknięcia lingwistyczne.
Wojny klonów Tracy'ego Westa to opowieść przeznaczona dla dzieci, z czego wynika prosty wniosek,
że nie jest przeznaczona dla dorosłych. Jeśli więc ktoś po nią sięgnął to albo jest recenzentem, albo
jest sam sobie winien. Lub też szuka książki odpowiedniej do poczytania dziecku, a nie widzę poważ‐
niejszych przyczyn, dla których temu miałyby się Wojny klonów nie spodobać. Wreszcie, patrząc z
perspektywy troski o rozwój społeczności fanów, każda okazja jest dobra by spełnić prośbę „Poczytaj
mi mamo/tato w klimatach Gwiezdnych wojen".
Ocena recenzenta: 7/10
Oryginalny tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Wydanie ameryk.:
Wydanie polskie:
Liczba stron:
Czas akcji:

Star Wars: The Clone Wars
Tracey West
Michał Zacharzewski
Grosset & Dunlap 2008
Hachette 2009
160
między 22 a 19 rokiem BBY

Grzegorz „SethBahl” Adach
http://starwars.polter.pl

Republic Heroes – recenzja gry
Otrzymałem zaszczytne zadanie: zrecenzować grę Republic Heroes
w wersji na PC. Używając języka kulturalnego i w miarę prostego.
Było ciężko, ale tekst powstał i oto on. Najkrótsza opinia o RH? Gra
gwiezdnowojenna osadzona w realiach serialu The Clone Wars. I to
powinno wszystkim wystarczyć, wszystkim wiedzącym, czym są
telewizyjne Wojny klonów i czym to się je. Ale załóżmy, że fan obu‐
dził się dopiero teraz, nie ma zielonego pojęcia o TCW, ale lubi po‐
grać w gry ze stajni LucasArts.
Co dostanie? Ano platformowo‐zręcznościowy produkt, w którym
nie da się zręcznie i bezproblemowo skakać po wspomnianych plat‐
formach, głowach droidów czy czymkolwiek. Dlaczego? Ponieważ
system kontroli postaci, zarówno dla klawiatury jaka i pada, w du‐
ecie z automatycznie blokowaną kamerą skutecznie to uniemożli‐
wia. Ale jeśli lubicie spadać dziesięć razy w przepaść (dzięki syste‐
mowi autorespawnów nie ma to żadnego wpływu na bohatera) albo
dwunasty raz wskakiwać na ważnego droida, to jest to gra dla Was.
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Odniosłem również wrażenie, że Republic Heroes to produkt przeznaczony dla dwóch graczy, w try‐
bie co‐operative, a single player jest tutaj na doczepkę. W każdej misji kierujemy jedną postacią z ofe‐
rowanego duetu (Obi‐Wan i Plo Koon lub Anakin i Ahsoka), najczęściej w drugiej połowie następuje
zamiana. Problem w tym, że nasz kompan sterowany przez SI w 98% na nic się nie przydaje. No, mo‐
że ściąga wrogi ogień, ale chyba nie o to chodzi, prawda? Natomiast kiedy podłączymy np. kontrolera
Xbox 360 i zaprosimy znajomego (lub znajomą :P) to zabawa nabiera sensu. Przerywnikowe konkur‐
sy na zebranie większej ilości punktów czy spełnianiu wyzwań w końcu bawią i wywołują ducha
współzawodnictwa. Kto jednak traktuje PCta jako platformę do zabawy co‐op?
Sam soczysty gameplay Republic Heroes składa się z dwóch ro‐
dzajów misji – Jedi i żołnierzy klonów. W obydwu przypadkach
mamy możliwość poprowadzenia do boju znanych z uniwersum
Star Wars postaci takich jak Anakin Skywalker, Obi‐Wan Kenobi,
CC‐2224 "Cody", CC‐7567 "Rex", Ahsoka Tano, Mace Windu czy
Aayla Secura. Etapy Jedi charakteryzuje wywijanie mieczem
świetlnym na lewo i prawo (niestety bez żadnych sensownych
combosów), pchnięcia Mocą oraz niszczenia droidów poprzez
wskoczenie na nie i wbicie im lightsabera w pancerz. Dziwne?
Oszczędźcie mnie i nie pytajcie, jak to teoretycznie działa. Misje
klonów to standardowa blasterowa młócka, co jakiś czas uroz‐
maicona rzutem granatu, schowaniem się za osłoną czy deszyfro‐
waniem zamków.
Wszystko to i tak polega na przeskoczeniu do wyższego poziomu,
rozwalenia niezliczonej ilości droidów i czasami walki z bossem. Te ostatnie powinny być pasjonują‐
ce, bo na naszej drodze stoją m.in. Asajj Ventress, separatystyczny cyborg‐zabójca Kul Teska czy sam
hrabia Dooku, jednak nie oczekujcie żadnych fajerwerków. Nie będzie tu pojedynków z wymianą cio‐
sów mieczami i użyciem Mocy, czy starcia w stylu filmowej walki Kenobiego z Jango Fettem. Ot, zwy‐
kła rąbanina, unikanie pocisków i odrzucanie przedmiotów.
Jak na razie jest nieźle, prawda? Bo nie wspomniałem jeszcze o fabule. Jest ona typowo
„klonłorsowa”, bez zbędnej głębi czy niespodziewanych zwrotów akcji. Umieszczona pomiędzy dwu‐
dziestym pierwszym, a dwudziestym drugim odcinkiem pierwszego sezonu przedstawia się następu‐
jąco: po raz kolejny Separatyści wchodzą w posiadanie „cudownej broni” i po raz kolejny Republika
przy pomocy Anakina, Ahsoki i klonów tą broń im niszczy. Jedyną łyżką miodu w beczce dziegciu jest
motyw Cada Bane’a. Ów tajemniczy łowca nagród z planety Duro wnosi do Republic Heroes odrobinę

humoru połączonego z sarkazmem. W ogóle jego występ i dzia‐
łalność w grze to dość tajemnicza sprawa – każdy kto zagra, wy‐
snuje swoje własne przypuszczenia.
A jak Republic Heroes wygląda z czysto technicznego punktu wi‐
dzenia? Wiele osób narzekało na grafikę. Tymczasem gra instalu‐
je najnowsze sterowniki PhysX i rzeczywiście, kilka rzeczy fru‐
wa, kilka można zniszczyć. Wizualizacja gry jest... specyficzna,
podobnie jak animacje w serialu Wojny klonów. Mnie osobiście to
nie przeszkadzało. Przerywniki filmowe zrobiono na silniku gry,
ale akurat one wypadają najlepiej z całej fabularnej otoczki. Mu‐
zyka zaś w paru momentach to naprawdę bardzo, bardzo fajna
robota, o efektach dźwiękowych nie wspominając. To jednak nie
dziwi, gdyż zawsze była to i wciąż jest mocna strona LucasArts.
Z obowiązku wspomnę o dodatkach (odblokowywanych za zdobyte podczas gry punkty) w postaci
nowych nakryć głowy, masek bądź głów, bonusach do walki bezpośredniej i kontroli droidów, trybu
„droid dances" czy, w końcu, możliwości włączenia przeróżnych cheatów. Po jednorazowym ukoń‐
czeniu Republic Heroes gra pozwala przejść dowolną misję do‐
wolną postacią, oczywiście poza etapami, gdzie byłoby to
sprzeczne z fabułą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby miłośnicy
Mace’a Windu czy Aayli Secury poprowadzili przez całą rozgryw‐
kę swoich ulubieńców. Pytanie tylko, czy ktoś będzie miał na to
ochotę. Gra posiada również swój własny databank, gdzie opisa‐
no wszystkie ważniejsze postacie, uzbrojenie, statki i tym podob‐
ne.
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Republic Heroes jest produktem, który musiał powstać. Na fali
gadżetów wspierających serial dostajemy zabawki, figurki, karty
kolekcjonerskie, to czemu miałoby zabraknąć gier wideo? A jeśli
coś „musi” powstać, to najczęściej nie jest najwyższych lotów.
Moim zdaniem Republic Heroes to gra, której równie dobrze mo‐
głoby nie być. Zwykli gracze najpewniej nie zwrócą na nią żadnej
uwagi albo cisną w kąt po piętnastu minutach. Fani Gwiezdnych wojen sięgną po tytuł pewnie z obo‐
wiązku, może z sentymentu do takich kultowych produkcji jak seria Dark Forces/Jedi Knight czy Kni
ghts of the Old Republic. Zawiodą się strasznie.
Ocena recenzenta: 2/10
Producent:
Wydawca:
Premiera:
Gatunek:
Platformy:
Czas akcji:

Krome Studios
LucasArts (USA), LEM (Polska)
październik 2009
zręcznościowa gra akcji
PC, PS3, PS2, PSP, XBox 360, Nintendo DS,
Nintendo Wii
między 22 a 19 rokiem BBY

Bartosz „Lord Bart” Woszczyk
www.gwiezdnewojny.pl

Gwiezdnowojenne ciekawostki
W dwudziestym pierwszym odcinku serialu The Clone Wars pojawił się pewien
wyjątkowy, różowy astromech – R2‐KT. Droid ten istnieje w rzeczywistości, a został
zbudowany w hołdzie dla dziewczynki imieniem Katie Johnson, zmarłej na raka
córce jednego z założycieli gwiezdnowojennej fanowskiej organizacji 501st Legion.
R2‐KT służy legionistom w akcjach charytatywnych np. podczas wizyt w szpitalach
dziecięcych i zbieraniu funduszy na różne szczytne cele.
W Wojnach klonów pojawił się także inny, niezwykły gość – aktor George Takei,
czyli Hikaru Sulu z oryginalnego Star Treka i pierwszych sześciu filmów o załodze
USS Enterprise. To pierwszy startrekowy aktor w historii, który brał udział – tu
podkładał głos postaci generała Durda – w produkcji z logo Star Wars. [JNR]

Wild Space – recenzja książki
Karen Miller można bez przesady nazwać kobietą pracującą. Pisar‐
ka, urodzona w Kanadzie, wychowana i mieszkająca w Australii, wy‐
konywała w swoim życiu mnóstwo różnych profesji. Od recepcjo‐
nistki do pracownika instytucji rządowych, od wykładowcy do wy‐
dawcy, z pracą w telekomunikacji na dokładkę. Cały czas oczywiście
pisała książki, które były dobrze przyjmowane przez czytelników.
Specjalnością Karen Miller są powieści fantasy, jednak spod jej pióra
wychodzą także książki związane ze światami znanymi z seriali i
filmów, jak Gwiezdne wojny, do których autorka deklaruje miłość od
pierwszego wejrzenia, czyli od pamiętnego roku 1977.
Omawianie pierwszych kroków pani Karen Miller w świecie Star
Wars zacznę od ostrzeżenia. W książce zatytułowanej Wild Space, z
okładki której spoglądają na czytelnika zastępy groźnych żołnierzy,
na 352 zadrukowanych drobną czcionką stronach, mamy do czynie‐
nia z jedną, jedyną strzelaniną, połączoną z intensywnym wymachi‐
waniem mieczem świetlnym. Nie ma opisywanych z rozmachem
barwnych kosmicznych bitew, nie ma pościgów i spektakularnych
ucieczek. Co więc zostaje?
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Zaczynamy od reminiscencji bitwy na Geonosis, gdzie krew wsiąka‐
ła w wysuszony piasek i zmieniło się wiele rzeczy, uznawanych dotychczas za stałe i niezmienne.
Gdzie Jedi musieli porzucić rolę strażników pokoju i stać się dowódcami armii. Gdzie żaden z rycerzy
nie mógł otwarcie opłakać poległego przyjaciela, bo przecież Jedi nie przywiązują się i nie żałują tych,
którzy odeszli. Gdzie jeden z członków Zakonu, ten, o którym mówiono i plotkowano najwięcej, mu‐
siał podjąć pewne nieodwracalne decyzje. Dzięki temu fragmentowi książki, momentami bardzo no‐
stalgicznemu i poetyckiemu, można zajrzeć poza kadry filmowe, zobaczyć momenty podejmowania
decyzji, posłuchać dyskusji i przejrzeć spiski, które doprowadziły do znanych z filmu sytuacji.
Po wstępie jesteśmy wciągani w wojnę. Gdzieś tam, daleko, daleko toczą się walki, niszczone są całe
grupy bojowe, giną krewni, przyjaciele i znajomi. Nie zobaczymy tego jednak oczyma bohaterów, ale
z drugiej ręki, poprzez relacje, sprawozdania i wspomnienia. Cała ta rzeź i wojna, o czym czytelnicy
doskonale wiedzą, jest tylko grą o władzę prowadzoną przez jednego człowieka. I czytelnik czuje nik‐
czemną radość, gdy ma okazję podejrzeć, jak kanclerz Republiki wciąga w swoje spiski niczego nie
spodziewających się szlachetnych polityków, potężnych i mądrych mistrzów Jedi i innych ludzi świę‐
cie przekonanych, że służą interesom Republiki. A wszyscy są tylko marionetkami, tańczącymi na
zgrabnie pociąganych przez lalkarza sznureczkach. Niektóre z marionetek są jednak niewygodne,
opierają się, myślą, chcą decydować same za siebie. Trzeba je usunąć. Podsuwając trop, któremu nie
mogą się w żaden sposób oprzeć, zadanie, które musi być wykonane za wszelka cenę. Bo czy można
zignorować informację o planowanym przez Sithów ataku na Jedi? Co prawda nie padają żadne szcze‐
góły, wszystkie dane są mgliste i niejasne, źródła informacji ze wszech miar tajemnicze, ale cóż zro‐
bić. Konieczna jest wyprawa. Misja. Na którą wyruszają wspólnie senator i mistrz Jedi.
Senator nazywa się Bail Organa. Urodzony w uprzywilejowanej warstwie społecznej i nigdy nie bory‐
kający się z brakiem czegokolwiek. Typowy polityk, uparty i arogancki, nie słuchający głosu rozsądku.
Pewny tego, że zawsze wie najlepiej. Spędzający czas na wymyślaniu i tworzeniu jak najbardziej wy‐
myślnych i niedorzecznych praw, i przepisów, odnoszących się tylko i wyłącznie do zwykłych obywa‐
teli. Bo ukochanym zajęciem polityków jest obchodzenie i naruszanie ustanowionych przez siebie
zasad, gdyż daje to poczucie władzy i kontroli. A czyż władza nie jest jedyną rzeczą, na której zależy
politykom? Tak senatora Organę widzi mistrz Jedi.
Mistrz to sławny Obi‐Wan Kenobi. Weteran wojny, gwiazda mediów, bohater tłumów. Nieludzko spo‐
kojny i opanowany nawet w obliczu straty, bólu i tragedii. Nieczuły i okrutny wobec ludzkich emocji.
Niesamowicie arogancki w kontaktach ze zwykłymi śmiertelnikami, bo czy mogą być oni w czymkolw

iek lepsi od wyszkolonego użytkownika Mocy? Nieskrępowany żadnym ludzkim prawem i obyczaja‐
mi, bo Jedi odpowiada za swoje czyny tylko przed radą własnego Zakonu, a oni wyłącznie przed Mocą
i historią. Oto obraz mistrza Kenobiego w oczach senatora.
Los jest złośliwy i zamyka tych dwóch mężczyzn w ciasnym statku kosmicznym, i wysyła na wspólną
wyprawę, podczas której będą musieli dotrzeć do granic swoich możliwości, pokonać słabości i na‐
uczyć się wzajemnego szacunku i zaufania. Może nawet się zaprzyjaźnić? Bo najtrudniejszych i naj‐
bardziej ważnych bitew nie stacza się, wymachując lśniącymi mieczami i strzelając. Prawdziwe bitwy
toczą się wewnątrz umysłów, dusz poszczególnych istot. Czasami jest obok ktoś, kto może w tym po‐
móc. Historia wspólnej wędrówki rycerza i polityka nieodparcie przypomina spisaną dawno, dawno
temu opowieść o innej wyprawie, dziejącej się w innym świecie, w innych czasach, której celem rów‐
nież było zniszczenie oczywistego zła. Mrok i rozpacz wyziera z każdego kąta, ból fizyczny i psychicz‐
ny jest tak dokładnie nakreślony, że niemal da się go odczuć, blisko jest poddanie się i zwątpienie.
Książka zbudowana jest na rozmowach i interakcjach pomiędzy boha‐
terami. Na padających podczas rozmów półprawdach, półsłówkach,
knutych intrygach, zatajanych sekretach, wymienianych spojrzeniach.
Rozmowy trwają kilkanaście stron, a walka werbalna pomiędzy posta‐
ciami bywa stokroć ciekawsza niż pojedynki prowadzone przy użyciu
różnych strzelających i tnących narzędzi. Nie krótsze niż rozmowy są
rozmyślania i wewnętrzne monologi bohaterów, pozwalające poznać
każde doznanie, każdą myśl i rozterkę, która jest im dana, dokładną
drogę prowadząca do podjętej decyzji. Powstała powieść opisująca
raczej świat wewnętrzny postaci niż wydarzenia z szerokiej galaktyki.
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Karen Miller koncentruje się na głównych postaciach i pojedynczym
wątku ich wędrówki, nie rozpraszając uwagi czytelników. Anakin Sky‐
walker wraz ze swoją uczennicą są tu tylko tłem, pojawiającym się od
czasu do czasu, celem przedstawienia wydarzeń dziejących się w sze‐
rokim świecie serialu animowanego. Co nie znaczy, że nie jest ważny.
Uczeń odgrywa ogromną rolę, zajmując wiele myśli swojego mistrza. A
skoro autorka lubi zgłębiać wątki międzyludzkich interakcji, stara się
przy okazji wprowadzić nieco uczuć i kolorów do związku Padme i Anakina, związku, w którym jak
dotychczas padały tylko wielkie słowa i wyniosłe deklaracje, a niewiele było ciepła i miłości. Cóż, wia‐
domo, że w Gwiezdnych wojnach nie można pozwolić sobie na zbyt wiele w tej mierze.
A co przeszkadzało? Chwilami język bohaterów wydawał się mi zbyt wyniosły, górnolotny. Tak moż‐
na mówić na posiedzeniach parlamentarnych, a nie w prywatnych rozmowach. Także nieustanne po‐
wtarzanie pewnych wątków w rozmowach Kenobiego i Organy bywało nużące. A czy możliwe jest, że
wykształcony i obyty w świecie polityk nie słyszał w życiu słowa Sith? Przecież w historii galaktyki to
miano pojawiało się nieraz, pojawiało się w związku z doniosłymi i ważnymi wydarzeniami. Niestety
stosowane przez autorkę odwołania do świata otaczającego odnoszą się tylko i wyłącznie do filmów i
kreskówek, z pominięciem całego, jakże niewyczerpanego bogactwa innych źródeł. Przez to powieść
sprawia wrażenie całkowicie oderwanej od reszty odległej galaktyki, związanej tylko i wyłącznie z
rysunkowymi, baśniowymi opowieściami o Wojnach Klonów. Szkoda.
Ostatecznie można powiedzieć, że Wild Space to interesująca, kameralna opowieść wykorzystująca
znanych bohaterów. Dość ponura i mroczna historia, zdecydowanie nie dla dzieci. I nie dla wielbicieli
pościgów, bitew i strzelanin w kosmicznym otoczeniu. To przegadana, rozwlekła, klaustrofobiczna,
momentami nużąca, pozbawiona pędzącej naprzód akcji powieść dla wielbicieli zaglądania w cudze
serca i umysły, analizy zachowań i emocji, dla osób lubujących się w rozpatrywaniu szczegółów i niu‐
ansów. Na pewno nie jest to książka, którą czyta się szybko, łatwo i lekko. Nowa na poletku Gwiezd
nych wojen autorka serwuje całkiem nowe podejście, nowy styl. Oby takiej różnorodności było jak
najwięcej, każdy wtedy wybierze sobie coś, co przypadnie mu do gustu.
Autorka:
Wydanie ameryk.:
Liczba stron:
Czas akcji:

Karen Miller
Del Rey 2008
352
między 22 a 19 rokiem BBY

Monika „Nomi” Jarząbek
www.starwars.pl

Matka Jedi
Dzisiaj po południu kolejny raz zostałam matką rycerza Jedi.
Mąż, jako droid, nie miał tyle szczęścia co ja – do tej pory rozmasowuje nogę po celnym uderzeniu
miecza młodego adepta tajemnej sztuki Mocy.
Wydawało się, że zupełnie niedawno stałam w kolejce do kina po bilety na Imperium kontratakuje, a
kolejne pokolenie fanów wyrasta pod moim okiem. Świadoma gromów, które spadną na moją skrom‐
ną głowę stwierdzę, że saga Gwiezdnych wojen nie jest przeznaczona dla dzieci. Zaczyna się niegroź‐
nie, od rysunkowej serii Wojen klonów w telewizji, przez konsumpcję figurek w marketach, a skoń‐
czywszy na akcesoriach do walki dostępnych w internecie. Tylko, czy to wszystko nie za wcześnie?
Moje dziecko ma sześć lat i, pomiędzy rozwikływaniem stosunków dyplomatycznych między Huttami
a Republiką, zastanawia się, czy Inspektor Gadget pokona Doktora Clawa.
Wszędzie na świecie panuje etos pieniądza, rozszerza się target firm, a tym samym zwiększa zyski.
Takie są realia, ale prawdę mówiąc, szkoda rozmieniać na drobne tak wielką i ważną rzecz. Wczoraj
mój syn przeszukiwał Allegro z hasłem „Star Wars” i obok koszmarnie drogich klocków Lego z tej se‐
rii (kto nie wierzy, niech zajrzy) pojawił się Darth Vader, a tuż za nim pytanie: kto to jest?
I teraz, twórcy rysunkowych serii o niezwyciężonym Anakinie
Skywalkerze, obrońcy uciśnionych, podajcie receptę na to, jak
wytłumaczyć dziecku, dlaczego jego wyśniony bohater, którego
udaje każdego popołudnia, zamieni się w dyszącego, złego Vade‐
ra. To nie nowelka o dojrzewaniu postaci, to skomplikowany
proces, którego nie zrozumie sześciolatek. Nie poruszałam tema‐
tu Padme, bo dziecko by mi w nocy pewnie nie zasnęło.
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Dyplomatycznie i ogólnikowo poradziłam sobie z kwestią Anaki‐
na‐Vadera, na razie wystarczy. Co dalej? Tli się we mnie iskierka
nadziei, że realizatorzy nie podejmą się animacji Zemsty Sithów.
Logo Star Wars napędza biznes i myli się ten, kto myśli, że dziec‐
ku wystarczy kreskówka – pracują nad tym tabuny magików od
marketingu. Tak, jak wychowuje się pokolenia McDonald's na
Happy Meal, tak zachęca się dzieci do Gwiezdnych wojen. Tylko
pojawia się tu mały problem. Współczesna młodzież wszystkiego
oczekuje więcej i szybciej. Czy połaskotana seriami animowany‐
mi, a może nawet serialem aktorskim (sic!), obejrzy potem Imperium..., czy Powrót Jedi w oryginale, z
efektami specjalnymi z lat osiemdziesiątych? Jeśli zobaczy, to jak zareaguje?
Dziecko jest jak gąbka, chłonie informacje i nowości w błyskawicznym tempie. Nie chcę, by postać
Jedi postawiona została na półce obok Kubusia Puchatka. Jest wiek Teletubisiów, Boba Budowniczego
i przyjdzie wiek Gwiezdnych wojen, ale jeszcze nie teraz.
Hipokrytka, pomyślicie.
Ja nie dam już rady odciągnąć tego w czasie. Wojny klonów pojawiły się w dobrym czasie antenowym,
syn już wpadł w to, jak przysłowiowa śliwka w kompot. Pozostaje mi, jako rozsądnemu rodzicowi,
dawkować w sposób odpowiedni do wieku kolejne odsłony i dbać o to, by przy wymiennych dłoniach
Dooku, nie została zdeptana magia, która kiedyś mnie zauroczyła. Czego i Waszym dzieciom życzę.

Agnieszka Jastrząbek
www.swextreme.com

Wstęp: Książki
Gwiezdne wojny w formie książkowej pojawiły się po raz pierwszy w grudniu 1976 roku, tak więc ła‐
two obliczyć, że druk zaistniał pięć miesięcy wcześniej niż film. Po Powrocie Jedi i spadku zaintereso‐
wania gwiezdną sagą, książki ze znakiem Star Wars zniknęły z rynku, by odrodzić się dopiero w 1991
roku za sprawą Timothy’ego Zahna (jeden z ostatnich przykładów jego talentu, powieść Posłuszeń
stwo, trafił pod lupę recenzenta w antologii, którą właśnie czytacie). Od tamtej chwili minęło dzie‐
więtnaście lat, ukazały się setki powieści, albumów i przewodników opisujących odległą galaktykę.
Jaki wkład w ten ogrom przyniósł A.D. 2009?
Na amerykańskim rynku książek „dla dorosłych” rozpoczęcie roku uczczono książką Patterns of For
ce, trzecią częścią tetralogii Coruscant Nights Michaela Reavesa. Na kolejne wydarzenie należało po‐
czekać do marca, do rozpoczęcia kolejnej po Dziedzictwie Mocy, dziewięciotomowej serii, dla której
wybrano tytuł Fate of the Jedi. Innowacją wprowadzoną przez nowy cykl jest wydanie wszystkich to‐
mów od razu w twardej oprawie. Dotychczas mogliśmy przeczytać Outcast Aarona Aalstona (więcej o
niej znajdziecie w naszej antologicznej recenzji), Omen Christie Golden i Abyss Troya Denninga.
Najlepszą porą roku dla książek była jesień. W październiku na rynek trafił długo oczekiwany i po‐
przedzany fanowskimi zapowiedziami pierwszy horror w świecie Star Wars, Death Troopers Joego
Schreibera (w antologii przeprowadziliśmy wywiad z polskim tłumaczem tego tytułu) oraz ostatnia
gwiezdnowojenna książka napisana przez Karen Traviss, Imperial Commando: 501st. Cała sprawa i
powody odejścia autorki w trakcie pisania zaplanowanego już cyklu, była w środowisku fanów nie
mniej gorącym tematem dyskusji niż losy powieściowych bohaterów. Rok zakończył Drew Kar‐
pyshyn, publikując Darth Bane: Dynasty of Evil, ostatni tom o tytułowym Mrocznym Lordzie.
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Mało? Listę wydanych w USA książek dopełniają pozycje związane z serialem The Clone Wars. Było
ich bardzo dużo – począwszy od książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez historyjki dla
uczniów podstawówek i książki będące grami fabularnymi, aż do młodzieżowych powieści, których
przykładem jest dzieło Rydera Windhama Secret Missions: Breakout Squad. A na szczycie tej wyliczan‐
ki znajduje się dorosła i poważna powieść: No Prisoners w wykonaniu Karen Traviss – z recenzją jed‐
nej z poprzednich pozycji z tej serii, Wild Space, możecie się zapoznać w dziale poświęconym Wojnom
klonów.
Co czytała amerykańska młodzież poza opowieściami z Ahsoką Tano? Rozpoczęto serię Rebel Force
autorstwa Alex Wheeler, będącą fabularnym powrotem do starej trylogii i przygód Luke’a, Hana i Lei.
W 2009 roku wydano cztery jej tomy – Target, Hostage, Renegade i Firefight. A jeżeli już o Luke’u Sky‐
walkerze mowa, wspomniany powyżej Ryder Windham jest autorem jego biografii, pięknej graficznie
książeczki pod jakże znamiennym tytułem A New Hope: The Life of Luke Skywalker.
Na półce z albumami i przewodnikami absolutnym przebojem roku jest atlas odległej galaktyki autor‐
stwa Daniela Wallesa i Jasona Fry’a. The Essential Atlas jest doprawdy mistrzowską robotą, dziełem,
którego stworzenie wymagało ogromu wiedzy i tytanicznej pracy. Mało szczęścia miał świetnie zapo‐
wiadający się album The Complete Vader, który został wycofany z rynku z powodów technicznych.
W Polsce w tym samym czasie do grona wydawców gwiezdnowojennych książek trafiło w zeszłym
roku Hachette Polska, z ofertą publikacji oscylujących wokół Wojen klonów i przeznaczonych dla naj‐
młodszych fanów. Amber wydał z kolei siedem książek. Ukazały się tomy drugi i trzeci Nocy Co
ruscant, co oznacza, że mamy już całą trylogię w komplecie. Dziedzictwo Mocy zupełnie przystopowa‐
ło; mogliśmy przeczytać jedynie Piekło Denninga i Furię Allstona. Poza tym ukazały się Prawdziwe
barwy Traviss (trzeci tom Komandosów Republiki), Moc wyzwolona Seana Williamsa (adaptacja gry
komputerowej) oraz powieść Stovera Luke Skywalker i cienie Mindora, dla wielu fanów hit roku – re‐
cenzje dwóch ostatnich tytułów oraz pierwszego tomu Nocy Coruscant zamieściliśmy w niniejszej
antologii. Stąd też zapraszam do dalszego przerzucania stron.

Monika „Nomi” Jarząbek
www.starwars.pl

Noce Coruscant 1. Pogrom Jedi – recenzja
Polowanie na Jedi trwa. Większość rycerzy została unieszkodliwio‐
na, jednak część pozostała przy życiu, a wojska Imperium z Dar‐
them Vaderem na czele przeczesują planety, w tym Coruscant, w ich
poszukiwaniu. Wkrótce na celowniku Mrocznego Lorda Sithów
znajduje się Jax Pavan, starający się ułożyć sobie życie bez zlikwido‐
wanego zakonu. Poszukują go także dwaj przybyli do imperialnej
stolicy przyjaciele – Sullustanin Den Dhur i droid I‐5.
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Dźwięk nazwiska Michaela Reavesa przywołuje w fanach Gwiezd
nych wojen przeważnie dwa skojarzenia. Pierwsze z nich to porywa‐
jąca pod względem akcji powieść Darth Maul. Łowca z mroku, pa‐
miętana głównie za horrendalne ceny, jakie zwykle osiąga na au‐
kcjach internetowych; drugie zaś to dylogia Medstar, którą Reaves
popełnił wraz ze Stevem Perrym. Z zapowiedzi przedpremierowych
wynikało, że Pogrom Jedi ma być czymś pośrednim pomiędzy wspo‐
mnianymi pozycjami, łącząc w sobie skupienie na wnętrzach boha‐
terów i przemianach wokół, charakterystycznych dla Medstar, z dy‐
namizmem Dartha Maula oraz sporą dawką powieści detektywi‐
stycznej.
Opowieść, zgodnie z panującą w tym względzie modą, składa się z
trzech wątków, które wraz z postępem historii z wolna się ze sobą splatają. Reaves mocno przywiązał
się do stworzonych przez siebie wcześniej postaci, co swoją drogą widać już po okładce. Bohaterem,
wokół którego autor postanowił zbudować powieść, jest naturalnie Jax Pavan, syn Lorna Pavana,
wprowadzonego i uśmierconego we wspomnianym Łowcy z mroku. Jax spełnia rolę silnika, napędza‐
jącego „produkcję” luźnych przemyśleń na temat stolicy Imperium, sytuacji powojennej oraz natury
rycerzy Jedi, zazwyczaj dość ciekawych i, co ważniejsze, spójnych, mimo iż zachowanie młodego Jedi
może z początku wydawać się nieco irracjonalne i niezrozumiałe. Towarzyszką Jaxa jest, ku mojemu
bezbrzeżnemu rozczarowaniu, Laranth Tarak – twi'lekańska paladynka Jedi. Rozczarowaniu, gdyż
miałem nadzieję, że autorzy jednak zrezygnują z wywlekania z powrotem na światło dzienne pomy‐
słów tak mało udanych jak paladyni Teepo. Cóż, nadzieja matką głupich. Tyle dobrego, że Reaves po‐
stanowił nie eksplorować terenów ideologicznych, zadowalając się jedynie zdolnościami Twi'lekanki
do utrzymywania przy życiu głównego bohatera do końca powieści. Z drugiej strony widać jak na
dłoni, iż postać składa się w zasadzie tylko z blasterów – blada, jednowymiarowa, bez charakteru, czy
też czegokolwiek ważnego do wniesienia na przestrzeni książki.
Zupełnie inaczej sprawy mają się z duetem Dhur‐Five, których poszukiwania syna Lorna Pavana two‐
rzą drugi filar powieści. Nie da się ukryć, że sarkające i ironizujące postaci są dziś w cenie, nie wspo‐
minając już o tym, że humorystyczni malkontenci towarzyszą Gwiezdnym wojnom od zawsze. Książ‐
kowe odpowiedniki Flipa i Flapa sprawdzają się doskonale, co i rusz podkładając sobie intelektualne
nogi w postaci zgryźliwych uwag i komentarzy (może czasem zbyt oklepanych). Trzeci wątek to zma‐
gania asów Czarnego Słońca – Kairda i księcia Xizora – łączący pierwszy tom Nocy Coruscant ściślej z
innymi częściami Expanded Universe. Nad tym wszystkim mamy jeszcze coś, co miało być niejako
myślą przewodnią trylogii – motyw Coruscant, jego mroku, brutalności, okrucieństwa i piękna. Nie‐
stety ostatni element wypadł chyba najsłabiej. Brak tu jakiegoś hollywoodzkiego rozmachu. Stolica
jest szara i brudna, jednak nie robi wrażenia, nie zachwyca, ani nie przeraża jak choćby Taris w serii
Knights of the Old Republic. Ba, wielokroć lepsze wspomnienia pod tym względem mam z Dartha
Maula.
Uwagi na temat wydania należałoby podzielić na dwie części. Po pierwsze momentami wydawać by
się mogło, jakby Michael Reaves nie do końca przywiązywał uwagę do tego, co pisze – w rozmowie z
Jaxem paladynka Tarak uśmiecha się, zaś kilka linijek niżej Jedi radośnie oświadcza czytelnikom, że
nie widział nigdy uśmiechu na jej twarzy. Tłumaczyłoby to również „ekscesy” z końca powieści, gdzie
gadatliwość autora jest wręcz zaporowa – dawno nie czytałem książki, której skończenie kosztowało‐

by mnie tyle sił. W każdym razie, zrzucenie takich błędów na kark polskiego wydawcy byłoby zgoła
nieroztropne, choć Amber doskonale „radzi sobie” i bez tego. Już nie pamiętam kiedy ostatni raz zda‐
rzyło mi się czytać pozycję tego wydawnictwa pozbawioną choćby kilku literówek... W kontynuacji
nieszczęść, książka została przekazana do translacji Andrzejowi Syrzyckiemu, który co prawda do‐
brze oddał charaktery postaci, lecz tym razem do swoich zwyczajowych irytujących manier dorzucił
kilka ciekawszych błędów, z „akwenami wodnymi” na czele.
„Nie tego oczekiwałem”, jak mówił Tzekel‐Kan w Drodze do El Dorado. Reaves chyba sobie nie radzi
bez Steve'a Perry'ego. Poszczególne elementy prezentują się całkiem nieźle – jest szczypta głębszej
myśli, jest humor i nieco akcji, jednak przez powieść detektywistyczną nie powinno się przebijać z
maczetą (czy mieczem świetlnym). To nie tak być powinno i koniec końców wcale nie jestem taki pe‐
wien, czy cieszę się, iż noc nad Coruscant ciągnie się jeszcze przez dwa tomy.
Ocena recenzenta: 6/10
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Luke Skywalker i cienie Mindora – recenzja
Wszyscy lubią opowieści o bohaterach. Jakże są one odległe od co‐
dzienności większości czytelników, spędzających swoje dnie na wę‐
drówce od biurka do biurka i ciężko pracujących na swoje miejsce
na ziemi. Bohaterowie zawsze wygrywają, wszystko im się udaje,
zwiedzają kolorowy świat, poznają wspaniałych ludzi. Mężczyźni są
obowiązkowo przystojni, kobiety obowiązkowo piękne, ich przygo‐
dy zawsze kończą się dobrze, największe zło zostaje pokonane,
świat uratowany, nastaje radość i szczęście. Przynajmniej do czasu
rozpoczęcia następnej przygody. Wszechświat Gwiezdnych wojen
obfituje w bohaterskie opowieści. Jedną z nich przedstawia nam
Matthew Stover. Oto Luke Skywalker i cienie Mindora.
Postacie w opowieściach bohaterskich bywają kliszami, typami, któ‐
re potrafimy rozpoznać, przewidzieć ich zachowanie. Najczęściej
znamy je z innych legend i opowieści, najczęściej lubimy, bo prze‐
cież najbardziej lubimy to, co już znamy. A więc...
Oto Han Solo. Łotrzyk i awanturnik. Trudno nazwać go myślicielem,
oskarżyć go o analizowanie sytuacji, rozważanie problemów, dbanie
o konsekwencje. On po prostu reaguje. Dzielnie, odważnie i lojalnie.
W obronie ukochanej i przyjaciół. Emocjonalnie. Całym sercem. Bez‐
myślnie. A jego największym zmartwieniem jest fakt, że czyjeś brudne, niegodne ręce, ośmieliły się
dotknąć jego statku.
Oto Leia Organa. Księżniczka. Jej rolą w tym spektaklu jest kochanie awanturnika, wpadanie w tara‐
paty, bycie celem przewrotnych planów wstrętnych złych postaci, bycie porywaną i ratowaną. I oczy‐
wiście bardzo obowiązkowo ładną.
I oto Luke Skywalker. Rycerz bez skazy i zmazy, chcący uwolnić galaktykę od zła i ciemności, i urato‐
wać od niebezpieczeństw tego świata wszystkie niewinne istnienia. A któż jest bez winy...?

Bohaterowie główni otoczeni są świtą giermków, przyjaciół, wrogów – żeby ładnie prezentowali się
na ich tle i eksponowali swoje najlepsze i najgorsze cechy. I jest oczywiście „Wróg Numer 1”. Ten naj‐
gorszy, stuprocentowy łotr, snujący dalekosiężne intrygi, chcący zniszczyć świat, zniewolić wszystko,
co żywe i pogrążyć w ciemności. Lub Ciemności... Ziewam.
Akcja. Wielka, wielowymiarowa bitwa w przestrzeni kosmicznej, na
ziemi, pod ziemią, w powietrzu i w umysłach bohaterów. Egzotycz‐
ne bronie wykorzystujące potęgę grawitacji, przestrzeń zatłoczona
tysiącami statków, minami, torpedami, asteroidami. Tysiące żołnie‐
rzy strzelających, ciskających granaty, walczących wręcz. Głębokie
jaskinie wypełnione egzotycznymi minerałami zamieszkiwane
przez egzotyczne formy życia. Statki kosmiczne zamienione w statki
latające pod ziemią. Setki ofiar, krzyki cierpiących, śmierć i znisz‐
czenie. Magiczne pojedynki na siłę woli i umysłu. Rozpadające się
planety, latające wulkany, skały topniejące jak plastelina. Pośród
tego chaosu, grozy i śmierci wędrują bohaterowie. Oczywiście nie‐
zagrożeni, bo przecież wiemy, że przeżyją, bo muszą wystąpić w
następnym przedstawieniu. Zginą ewentualnie postacie poboczne,
drugoplanowe, z dużym prawdopodobieństwem „Wróg Numer 1”.
Więc brniemy od strzelaniny do pojedynku, od metafizycznych ba‐
jań do chaotycznej walki w kosmosie. Ziewam.
Jeżeli potraktuje się powieść Stovera tylko jako opowieść o akcji i
przygodach, to jawi się ona jako kolejna nudna, wtórna i schema‐
tyczna historyjka o perypetiach nieśmiertelnej trójcy Han, Luke i
Leia. Przyjdą, postrzelają, pomachają tnącymi narzędziami, pokona‐
ją kolejnego bardzo złego antagonistę, bo tak trzeba, tak każe konwencja. Okraszają całą rzecz kilko‐
ma błyskotliwymi tekstami. I pójdą dalej, znów ratować świat i pokonywać kolejnych niewdzięczni‐
ków. A imię ich legion. Takich historyjek można wytworzyć nieskończoną ilość, wystarczy tylko tego
głównego złego przebrać w kolejny groteskowy kostium. Ale przecież Stover nie jest zwykłym wy‐
robnikiem i twórcą produkcyjniaków. Przyzwyczaił nas do czegoś lepszego w
swoich poprzednich książkach. Więc powieść, o której właśnie mowa ma tło, dru‐
gie dno, bez którego po prostu nie potrafiłabym dobrnąć do końca i rzuciła tę opo‐
wiastkę do kąta.
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Star Wars Extreme
Jedna z najnowszych stron na
firmamencie polskich portali
Star Wars, powstała jesienią
2008 roku. Znana też pod skró‐
tem SWEx, oferuje newsy, profe‐
sjonalne recenzje i liczne felieto‐
ny na różne, nie tylko gwiezdno‐
wojenne tematy, a do tego rela‐
cje z konwentów i opowiadania
fanowskie. Co jakiś czas odby‐
wają się na nim konkursy, w
których do wygrania są cenne
nagrody. Na SWEx można także
znaleźć ciekawe filmiki SW
wyszperane na YouTube, zestaw
gier flashowych, informacje o
polskim fandomie, a w bliżej
nieokreślonej przyszłości użyt‐
kownicy będą mogli pobawić się
w internetową przeglądarkową
grę napisaną specjalnie dla
SWEx.

Drugim dnem jest pomysł przedstawienia w jaki sposób z rzeczywistych wyda‐
rzeń tworzy się legendy i bohaterskie mity. W jaki sposób relacja z prawdziwego
zdarzenia, przekazywana z ust do ust powoli się zmienia, jak rośnie liczba pokona‐
nych wrogów, aż uczestnicy rzeczywistych wydarzeń otworzą usta ze zdziwienia
widząc, jak ich przedstawiono. Najczęściej codzienność, nawet gdy żyje się w świe‐
cie Gwiezdnych wojen, jest blada i nudna. Czy ktoś chciałby słuchać nudnych histo‐
rii? Trzeba więc rzeczywistość ubarwić, podkolorować, uatrakcyjnić, by stała się
bardziej medialna. A w mediach ma być głośno, wrzaskliwie, szybko i kolorowo. I
ani sekundy przerwy, ani chwili wytchnienia. I tak właśnie jest w tej powieści. Jak
w „reality show”, jak w programie rozrywkowym.

Luke Skywalker jest wielką i znaną w swoim świecie postacią. Ludzie chcą o nim
słuchać, wiedzieć, plotkować, domagają się nowości. Wiec media wychodząc na‐
przeciw zapotrzebowaniu, produkują opowieści, holofilmy przedstawiające rze‐
czywistego bohatera na swój nierzeczywisty sposób, walczącego z ziejącymi
ogniem smokami. Holofilmy takie są przez rzesze fanów traktowane jak rzeczywi‐
[sw‐extreme.com]
stość, jak prawda objawiona. Holograficzny bohater staje się rzeczywisty, wyda‐
rzenia ze sceny stają się wydarzeniami historycznymi, w które wierzą tłumy zafascynowanych wi‐
dzów. Skąd my to znamy?
A co na to sam bohater? Przez każdą napotkaną osobę pytany o holograficzne przygody? Widziany
przez pryzmat hałaśliwych, rozbieganych widowisk? Nie potrafi zmierzyć się z wytworzoną za jego

życia legendą, nie chce żyć pod dyktando publiki dyszącej chęcią oglądania kolejnych bohaterskich
wyczynów. Ale stoi na przegranej pozycji. Nie może przecież tłumaczyć każdemu, jak było naprawdę.
Mówić o ofiarach, kosztach, odpowiedzialności. Bo kto chciałby słuchać? I tak będziemy pasjonować
się biegnącym, strzelającym, zdobywającym, pokonującym, wypowiadającym dumne zdania bohate‐
rem. Zwyciężającym kolejnego już groteskowego „Wroga Numer 1”. A może „Wróg” też jest filmową
postacią, artystą, aktorem, czarnoksiężnikiem z Oz, kreującym własną legendę dla własnych celów?
Sztucznie wykreowany bohater przeciwko równie sztucznemu oponentowi? Ale co z tego, skoro
wciąż są tacy, którzy chcą słuchać? Tak więc Luke Skywalker przegra z mediami, mitami i legendami.
Z fanami chcącymi kolejnych zwycięstw, przygód i rozrywki. Nie potrafimy zostawić bohatera w spo‐
koju i pozwolić żyć tak jak chce.
A czy to co czytamy, jest rzeczywistą relacją, jak to było w zamierze‐
niach, czy też kolejnym holofilmem w scenografii jak z taniego hor‐
roru, z absurdalnymi postaciami wypowiadającymi nadęte, sztucz‐
nie brzmiące kwestie? Kiedy rzeczywistość staje się teatrem, a aktor
utożsamia się z wykonywaną przez siebie rolą? Ale czy to ważne,
dopóki trwa przedstawienie, a bohaterowie zarabiają niezłe sumy
za wykorzystanie własnych nazwisk i postaci w opowiadanych hi‐
storiach pod tak znanymi i wspaniałymi tytułami jak „Luke Skywal‐
ker i Zemsta Jedi”, „Han Solo w jaskini kosmicznych ślimaków” i
„Luke Skywalker i cienie Mindora”?
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Nie mogę nie wspomnieć o języku, którym autor wydaje się świet‐
nie bawić. Tekst jest pełen karkołomnych, barokowych porównań
odwołujących się do stworzeń, miejsc i zwyczajów, które funkcjonu‐
ją gdzieś w ogromnej i różnorodnej odległej galaktyce. Tylko,
oprócz oczywistej radości autora podczas kreowania tychże neolo‐
gizmów, jaki jest tego cel? Podkreślenie obcej, nie naszej, rzeczywi‐
stości? Pochwalenie się wiedzą i erudycją? Maksymalne zamiesza‐
nie w głowie czytelnika? Jakiekolwiek były powody, nagromadzenie
tychże pomysłów irytuje i książkę czyta się trudno.
W kilku słowach – to książka przewrotna, dziwaczna, psychodeliczna, irytująca, trudna. Czy to drwina
z konwencji i masowych produkcji? Z fanów, którzy śmiertelnie poważnie traktują fikcyjne uniwersa?
Z czytelników, którzy po raz kolejny pochłoną to samo i za to samo zapłacą? Czy hołd złożony zjawi‐
sku kultury masowej? Sam Stover wie. Czy sam, jakkolwiek genialny, pomysł przedstawienia fikcyj‐
nych postaci, stających się we własnym fikcyjnym świecie bohaterami fikcyjnymi wystarczy na dobrą,
po prostu zwyczajnie dobrą powieść? Ja nie zapałałam do niej sympatią.
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Star Wars w liczbach
Do kwietnia 2005 roku, skąd pochodzą ostatnie wiarygodne dane na ten temat, na całym
świecie sprzedało się około 160 milionów egzemplarzy gwiezdnowojennych powieści – a
prawie każda z nich, w tym tytuły wydane do kwietnia 2010 roku, trafiła na co najmniej
tydzień na prestiżowe amerykańskie listy bestsellerów New York Timesa i magazynu
Publisher’s Weekly. W Polsce zdarzało się to bardzo rzadko i tylko w przypadku adaptacji
książkowych nowej trylogii.
Dotychczas jedynie 6 książek trafiło na sam szczyt – wspomniane adaptacje prequeli, ale
także Dziedzic Imperium Timothy’ego Zahna (1991), Revelation Karen Traviss (2008) oraz
The Force Unleashed Seana Williamsa (2008). Absolutny rekord, jeśli chodzi o długość
pobytu na liście, zanotował Dziedzic Imperium – 19 tygodni. Tuż za nim plasują się Ciem‐
na Strona Mocy z 15 tygodniami i Ostatni rozkaz z 12 tygodniami. [Jedi Nadiru Radena]

Moc wyzwolona – recenzja
Kilkanaście dni przed przeczytaniem tej książki, miałem okazję za‐
poznać się z komiksową wersją The Force Unleashed, a ledwo parę
minut po jej przeczytaniu, z filmikami fabularnymi wyciągniętymi
bezpośrednio z gry, centralnego produktu tego wielkiego gwiezdno‐
wojennego projektu. Śmiem więc twierdzić, że w fabule Mocy wy
zwolonej nie ma już dla mnie żadnych tajemnic. Parę dobrych lat
tworzenia „kolejnego epizodu gwiezdnej sagi”, jak wielokrotnie na‐
zywano TFU, zaowocowało z pewnością nietuzinkową opowieścią –
przez jednych znienawidzoną za sprzeczności z kanonem, przez in‐
nych uwielbianą za rozmach i zachowanie klimatu Star Wars. Jak w
to wszystko wpasowała się książka Seana Williamsa, która dostąpi‐
ła zaszczytu zadebiutowania na pierwszych miejscach prestiżowych
amerykańskich list bestsellerów? Błyskotliwie, zwłaszcza jak na
dzieło oparte na scenariuszu do gry składającej się w dziewięćdzie‐
sięciu procentach z, nieelegancko mówiąc, mordobicia.
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Tak jak gra opowiada o przygodach Starkillera, a komiks o roli
„Sekretnego Ucznia” w narodzinach Rebelii, tak książka jest historią
Juno i Galena oraz ich skomplikowanego związku. O tym, dlaczego
użyłem właśnie tych imion, powiem później. Wydarzenia w TFU
ukazane są wyłącznie z dwóch punktów widzenia: pilotki Juno Ec‐
lipse oraz głównego bohatera. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż na przemian poznajemy myśli,
uczucia i zachowania obu stron – obserwatorki, kobiety o silnym charakterze i niełatwej przeszłości,
a także człowieka akcji, mężczyzny podporządkowanego Vaderowi, nieznającego realiów galaktyki.
Cała powieść jest właściwie o tym, jak tych dwoje niezwykłych ludzi, wybranych przez los do przeby‐
wania ze sobą na pokładzie jednego statku, próbuje znaleźć wspólny mianownik i odgadnąć role, ja‐
kie odegrają dla innych i siebie nawzajem. Jest to opisane wspaniale, bardzo naturalnie, z wyczuciem i
talentem. Konstrukcja obu bohaterów nie pozostawia wiele do życzenia, a motywy ich postępowania,
tak nieporadnie przedstawione w grze i komiksie, tutaj są perfekcyjnie zrozumiałe.
Fabularnie Moc wyzwolona podzielona jest na trzy części: Imperial, Empirical i Rebel, których tytuły
symbolizują kolejne etapy przemiany Starkillera. Imperial jest raczej średnie. Starkiller wykonuje
swoje zlecenia z morderczą skutecznością, prze do przodu bez zastanowienia, wydaje się być bez‐
myślną maszynką do zabijania. Nuda i jednowymiarowość. Z drugiej strony jest jednak Juno, jej za‐
skakująco bogate wnętrze oraz sumienie, które nie wzięło się z sufitu. Dość rzec, że słabo wykorzy‐
stany w komiksie, a niewidoczny w grze wątek bitwy o Callos, jest dla bohaterki najważniejszym ży‐
ciowym doświadczeniem, punktem odniesienia dla wszystkiego, co robi. Empirical jest świetne. Star‐
killer nagle staje się wolny, musi snuć plany, rozmyślać i zrozumieć swoje niejasne uczucia do Juno.
Udawanie męczy go, niepewność irytuje. Jego lojalność wykrusza się. Rebel jest przepiękne. Starkiller
przeistacza się w Galena, syna rycerza Jedi. Bierze los w swoje ręce, Juno jest jego motywem prze‐
wodnim (nasuwa się skojarzenie ze średniowiecznym ideałem rycerza, który walczy ze złem z imie‐
niem swej lubej na ustach), mimo iż ani razu, nawet na końcu historii, jej tego nie wyznaje. Eclipse,
rebeliantka w sercu, nieco mniej z nazwy, upewnia go, że obrał właściwą ścieżkę. Żadnego zbędnego
patosu, nic, tylko parę prostych zdań. To mi się podoba.
Pozostali bohaterowie, Vader, Palpatine, Kota, Brood, Shaak Ti, Bail Organa, Leia i tak dalej, są tylko
figurami na planszy, statystami. Nie poznajemy ich zbyt dobrze, może z wyjątkiem generała Koty. Od‐
grywają swoje role, po czym znikają lub przebywają gdzieś w tle. Ja się z tego bardzo cieszę, ale spo‐
dziewam się, że inni mogą poczuć się zawiedzeni. Pewnym odstępstwem od normy jest droid PROXY,
jedyny przyjaciel Starkillera, który co jakiś czas... próbuje go zabić. Przedstawienie jego relacji z głów‐
nym bohaterem to majstersztyk w wykonaniu Seana Williamsa. Korzystając z lekko zarysowanego
motywu planetarnego superkomputera o imieniu Core (de facto panującego na planecie Raxus Pri‐
me), stworzył całkiem nowy wątek. PROXY zostaje „opętany” przez Core i Starkiller wyrusza mu na
bezinteresowną pomoc, gotów się nawet poświęcić dla swojego mechanicznego przyjaciela. Jest to o
tyle istotne, że ów droid w późniejszym etapie odwdzięcza się głównej postaci tym samym.

W powieści imię „Galen”, prawdziwe imię „Sekretnego Ucznia”, ma olbrzymie znaczenie symboliczne
– jest to o tyle ciekawe, że w grze pojawia się bodaj tylko raz, natomiast w komiksie wcale. Kiedy Star‐
killer je poznaje, początkowo łudzi się, że nie należy ono do niego, a następnie, że dawno przestało
być częścią jego historii. W scenie, gdy musi przekierować lot upadającego Niszczyciela Gwiezdnego,
używa go jednak jako swego rodzaju zaklęcia, desperackiej próby przywołania tej bardziej jasnej z
dwóch stron Mocy. Kiedy wreszcie sam określa się tym imieniem, nareszcie – używając słów narrato‐
ra – pęka niewidzialna zapora między nim a Juno. To najważniejszy moment powieści. Moment, któ‐
rego nie znajdziecie ani w komiksie, ani już tym bardziej w grze. Jeden z wielu, który w mojej opinii
podnosi poziom nie tylko adaptacji książkowej, ale wręcz całego The Force Unleashed.
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Niełatwo jest przełożyć fabułę gry akcji na język literacki. Część fanów na pewno będzie irytować
fakt, że w swojej książce Sean Williams zachował podział „misja–przerywnik–misja”, ktoś może na‐
wet oskarżyć ją o bycie jakiegoś rodzaju solucją. Kto jednak dogłębniej zapozna się ze scenariuszem
gry, ten będzie wiedział, że pisarz odwalił kawał dobrej roboty. Ponieważ różne wydarzenia widzimy
oczyma zaledwie dwóch postaci, część scen przedstawiona jest jako wizje Mocy, sny, a nawet... pod‐
gląd z kamery. Inteligentnie, trzeba przyznać. To oczywiście nie wszystko. Tam, gdzie było to możli‐
we, Williams rozbudował dialogi, dodał nowe sceny lub wątki, by uwiarygodnić bohaterów, oraz sta‐
rał się, cóż, poprawiać błędy Hadena Blackmana. Przede wszystkim zmodyfikował kluczowy, ostatni
dialog między Imperatorem a Darthem Vaderem. Dowiadujemy się z
niego, że Palpatine, miast zachęcać swego ucznia do pościgu za Re‐
beliantami (vide gra i komiks), ostudza jego zapał, zaleca cierpli‐
wość i oświadcza, że na przywódców Sojuszu przyjdzie właściwy
czas. Ta wersja znacznie bardziej pasuje do kanonu – a także cha‐
rakteru samego Imperatora.
Nie wszystko pisarz mógł, niestety, naprawić. Owszem, udało mu się
między wierszami wtrącić sugestię, że po „śmierci” Starkillera sklo‐
nowano, a jego umysł z użyciem Ciemnej Strony Mocy został prze‐
niesiony z zaświatów do nowego ciała (pamiętacie Mroczne Impe
rium?), ale przydałoby się to powiedzieć wprost. Rola Palpatine'a w
tym procesie byłaby niezbędna, co pasuje do teorii, według której to
właśnie on pociągał za wszystkie sznurki w tym całym przedstawie‐
niu z udziałem „Sekretnego Ucznia”. Kolejne „niestety” idzie po ad‐
res Gwiazdy Śmierci. Dobrze, że podążono za kanonem i znajduje się
ona w Układzie Horuz, nad planetą Despayre. Niedobrze, że tenże
kanon okaleczono, zawożąc na stację przywódców Rebelii. Oznacza‐
łoby to bowiem, że już od momentu powstania Sojuszu Rebelian‐
tów, wiedzieli oni dokładnie, gdzie się znajduje Gwiazda Śmierci, a przede wszystkim, czym ona jest.
Ciężka sprawa dla retconowców. Szkoda, że Williams czegoś z tym nie zrobił, ale z drugiej strony cie‐
szę się, że przynajmniej spróbował wyprostować parę innych absurdów. To mu się bardzo chwali.
Powieść ta zapewne nie udobrucha krytyków projektu The Force Unleashed, ale myślę, że po przeczy‐
taniu jej, przynajmniej nieco łaskawiej spojrzą na grę i przekonają się – jeśli ten element ich irytował
– że główny wątek całej historii jest naprawdę bardzo dobry. Tylko co uznać za główny wątek, praw‐
da? Gra ma bardzo niekonkretne przesłanie, komiks mówi o roli Starkillera w powstaniu Rebelii, na‐
tomiast w przypadku powieściowej Mocy wyzwolonej odpowiedź jest jasna, jak dwa słońca: Juno i Ga‐
len. Nie twierdzę, że jest czymś w rodzaju romansu przygodowego, niemniej w tej kategorii wypada
wyśmienite. Jako książka oparta na grze – również. Jako samodzielna powieść? Powiem tak: czytałem
ją z zapartym tchem, mimo iż wcześniej dobrze znałem całą fabułę. W moim przypadku jest to dosta‐
teczny powód, by wystawić dziełu Seana Williamsa bardzo wysoką ocenę.
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Wywiad z Błażejem Niedzińskim
Błażej Niedziński jest jednym z trzech, obok Andrzeja Syrzyckiego i Anny Hikiert, stałych tłumaczy
odpowiedzialnych w Wydawnictwie Amber za polskie przekłady powieści Star Wars. Jego pierwszą
przetłumaczoną książką byli Szturmowcy śmierci, a ponieważ pozycja ta miała niedawno premierę,
poprosiliśmy go o wywiad specjalnie dla naszej antologii.
Jedi Nadiru Radena: Zacznijmy może od fundamentalnego pytania: czy jest Pan fanem Star Wars?
Jeśli tak, to jak Pan rozpoczął swoją przygodę z gwiezdną sagą?
Błażej Niedziński: No cóż, Gwiezdne wojny oczywiście lubię i lubiłem wcześniej, ale mianem "fana"
chyba bym się jednak nie określił, bo zdaję sobie sprawę, że jest wiele osób, przy których mógłbym w
kwestiach gwiezdnowojennych uchodzić za laika. Myślę, że w moim przypadku określenie "miłośnik"
lub "sympatyk" byłoby bliższe prawdy.
Moja przygoda z gwiezdną sagą zaczęła się dość typowo – od oryginalnej trylogii, chociaż urodziłem
się zbyt późno, żeby załapać się na którąkolwiek z części w kinie. Przyznam, że po książki sięgałem
wcześniej sporadycznie i były to raczej przewodniki lub albumy niż powieści. Natomiast praca przy
tłumaczeniu książek z tej serii stała się dla mnie impulsem do po‐
szerzania swojej wiedzy i zainteresowania gwiezdną sagą i traktuję
to nie tylko jako obowiązek wynikający z poważnego podejścia do
wykonywanej pracy, ale też po prostu przyjemność.
JNR: W jaki sposób trafił Pan do tłumaczenia książek Star Wars?
Było to coś, o co Pan zabiegał, czy może został Pan odgórnie przy‐
dzielony przez wydawnictwo do tej konkretnej pracy?
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BN: Trafiłem na zamieszczone w Internecie ogłoszenie, które doty‐
czyło konkretnie tłumaczenia książek z tego właśnie cyklu. Pomy‐
ślałem, że byłaby to fajna robota, toteż gdy dostałem próbkę tekstu
do przetłumaczenia, dołożyłem wszelkich starań, żeby moje tłuma‐
czenie spełniło oczekiwania wydawnictwa. Najwyraźniej udało się,
bo po pewnym czasie otrzymałem propozycję przetłumaczenia
pierwszej książki.
JNR: Czy chciałby się Pan zająć przekładem jakiejś konkretnej
gwiezdnowojennej książki, która pojawiła się już lub niedługo poja‐
wi się w USA?
BN: Owszem, chętnie podjąłbym się tłumaczenia powieści Death Star Michaela Reavesa i Steve’a Pe‐
rry’ego. Myślę, że możliwość podejrzenia codziennego życia na Gwieździe Śmierci byłaby niezwykle
interesująca. Ciekaw jestem też planowanego na 2011 rok prequelu Szturmowców śmierci.
JNR: Czy podczas tłumaczenia Szturmowców śmierci natknął się Pan na jakiś szczególnie trudny do
przełożenia fragment lub partię tekstu, która sprawiała, że czuł się Pan bezradny? Jeśli tak, to na
czym polegał problem?
BN: Rzeczywiście zdarzały się takie momenty, nie były to jednak z reguły problemy stricte
„gwiezdnowojenne”, a wynikające raczej z indywidualnego stylu pisania autora, wykazującego pewną
tendencję do budowania złożonych i dość wyszukanych fraz, które niełatwo przełożyć na język pol‐
ski, zachowując przy tym płynność tekstu. Mam nadzieję jednak, że udało mi się wyjść z tego zadania
obronną ręką.
JNR: Jest pan zarejestrowany na Bastionie Polskich Fanów Star Wars i w specjalnym topiku na forum
konsultował się Pan z fanami odnośnie tłumaczenia niektórych słów bądź określeń. Jak bardzo było
to pomocne przy przekładzie Szturmowców śmierci?

BN: Pomoc fanów była i jest – bo w dalszym ciągu z niej korzystam – nieoceniona, ponieważ w przy‐
padku takiego cyklu jak Star Wars istotne jest zachowanie zgodności tłumaczenia z wydanymi wcze‐
śniej pozycjami. Oczywiście pomocne są także różne internetowe źródła, takie jak Wookieepedia czy
Biblioteka Ossus, jednak nie wszystkie informacje można w nich znaleźć, zaś szukanie wszystkiego w
książkach byłoby żmudne, a czasem niemożliwe ze względu na niedostępność niektórych tytułów.
Cenne są także uwagi fanów w sytuacjach, kiedy pojawia się jakieś nowe słowo, nieprzetłumaczone
jeszcze pojęcie lub nazwa, i trzeba zdecydować, jak powinno brzmieć w polskiej wersji językowej.
Girwan: Jak długo trwa tłumaczenie książki? Czy książka fantastyczna jest trudniejsza w tłumaczeniu
od np. kryminału?
BN: Oczywiście jest to uzależnione od objętości, ale można przyjąć, że tłumaczenie średniej długości
książki trwa z reguły około trzech miesięcy. Nie wydaje mi się, żeby tłumaczenie fantastyki było zna‐
cząco trudniejsze od innych gatunków, chociaż dochodzi tu kwestia specyficznego słownictwa two‐
rzonego przez autorów na potrzeby wykreowanego świata.
Girwan: Czy może Pan zdradzić nad jakimi nowymi tytułami Pan pracuje lub będzie pracował?
BN: W kwietniu powinna ukazać się druga tłumaczona przeze mnie
książka – Darth Bane: Dynastia zła, natomiast obecnie pracuję nad
kontynuacją Wojen klonów, czyli Wild Space Karen Miller. A co bę‐
dzie dalej? Cóż, wszystko w rękach Mocy. Przyszłość jest zawsze w
ruchu...
Girwan: Który bohater Star Wars jest Panu najbliższy i dlaczego?
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BN: Właściwie nie mam jednego bohatera, z którym w jakiś szcze‐
gólny sposób bym się utożsamiał, natomiast muszę przyznać, że da‐
rzę swoistą sympatią imperialnych szturmowców. Pamiętam, że gdy
jako dzieciak oglądałem Gwiezdne wojny, to – mimo że naturalnie
ściskałem kciuki za Rebeliantów – bardzo podobały mi się te lśnią‐
ce, białe zbroje szturmowców. Najwyraźniej już wówczas byłem
estetą. I sentyment do tej formacji pozostał mi do dziś.
Girwan: Czy miał Pan okazję poznać twórczość polskich fanów Star
Wars? Jeśli tak to co Pan o niej myśli?
BN: Prawdę mówiąc to nie. Nie mam niestety zbyt wiele czasu na
czytanie dla przyjemności, a wolne chwile staram się poświęcać na dokształcanie w zakresie tekstów
„kanonicznych”, chociaż nie wątpię, że i wśród tych tworzonych przez fanów można znaleźć ciekawe
pozycje.
Girwan: Preferuje Pan czytanie książek w wersji oryginalnej czy jednak w wersji polskiej? Dlaczego?
BN: Czytanie książek w oryginale ma tę przewagę, że możemy – o ile oczywiście pozwala nam na to
znajomość języka – w sposób bezpośredni obcować z dziełem autora. Pod tym względem przekład
jest zawsze w jakimś stopniu ułomny, natomiast od jakości tłumaczenia zależy to, w jakim stopniu
uda się zachować walory tekstu oryginalnego.
Girwan: Gdzie oprócz książek i filmów miał Pan do czynienia z Star Wars?
BN: Zdarza mi się sięgać do komiksów; znane są mi też niektóre gry komputerowe, zwłaszcza te kla‐
syczne, jak Dark Forces czy Rebel Assault.
Girwan: Co Pan myśli o kierunku w jakim zmierza świat Star Wars kreowany przez pisarzy?

BN: Ciężko mówić chyba o jakimś jednym kierunku rozwoju. Każdy z pisarzy ma swoją wizję tego
świata i prezentuje ją na swój, mniej czy bardziej oryginalny, sposób. Można jednak dostrzec coraz
śmielsze eksperymenty w ramach istniejącej formuły, jak choćby trylogia Bane’a, która w bezprece‐
densowy sposób poszerzyła spektrum czasowe i fabularne gwiezdnej sagi. Sięganie do tak odległych
w stosunku do oryginalnej trylogii czasów to na pewno ciekawy kierunek, który stwarza autorom
szerokie pole do popisu.
Girwan: Czego brakuje w książkach Star Wars, o co uzupełniłby Pan świat stworzony przez Lucasa?
BN: Trudno powiedzieć. Fenomen gwiezdnej sagi polega chyba właśnie na bogactwie wykreowanego
przez Lucasa uniwersum. Pomijając mnogość bohaterów i ras, można tu odnaleźć zarówno kameral‐
ne dramaty jednostek, jak i epickie konflikty na galaktyczną skalę. Jeśli miałbym jednak coś zapropo‐
nować, to może wprowadzenie większej moralnej ambiwalencji zamiast jednoznacznego podziału na
dobrych i złych. Oczywiście Gwiezdne wojny to w gruncie rzeczy bajka, która z założenia opiera się na
prostych schematach, jednak takie nieortodoksyjne podejście mogłoby wprowadzić do tego świata
powiew świeżości. Zresztą pewne próby relatywizowania i reinterpretowania tej klasycznej konwen‐
cji można było w niektórych powieściach już dostrzec i myślę, że rozwinięcie tego pomysłu mogłoby
przynieść ciekawe efekty.
Girwan: Czy bywa Pan na imprezach organizowanych przez polskich fanów? W ubiegłym roku był
StarForce 2009, w tym roku mieliśmy Tatooine 2010, wystawę Interaktywnie z Star‐wars.com.pl, a
rok się dopiero rozkręca. Co Pan myśli o takich imprezach?
BN: Niestety do tej pory nie miałem przyjemności uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach, ale po‐
doba mi się to, że środowisko fanów jest tak zorganizowane i aktywne. Jeśli będę miał okazję, chętnie
wezmę udział w jednej z takich imprez w przyszłości.
Girwan: W naszym kraju trwa akcja mająca na celu popularyzowanie czytania. Co Pan myśli o tej ak‐
cji? Czy Pańskim zdaniem można dzieciom czytać książki z serii Star Wars?
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BN: Statystyki dotyczące czytelnictwa w naszym kraju są raczej przygnębiające, więc taka akcja jest
niewątpliwie ze wszech miar godna pochwały. Jeśli chodzi o książki z serii Star Wars, to na pewno nie
wszystkie są odpowiednie dla dzieci, choćby ze względu na sceny przemocy. Są jednak także ksią‐
żeczki adresowane do młodszych czytelników, które na fali popularności serialu telewizyjnego Wojny
klonów mają szansę przyciągnąć młodego odbiorcę i – miejmy nadzieję – przyczynić się do wyrobie‐
nia w nim nawyku czytania.
Girwan: Czy ogląda Pan serial Wojny klonów? Co Pan o nim myśli?
BN: Tak, oglądam. Nie da się ukryć, że jest on tworzony z myślą także, albo przede wszystkim, o
młodszej widowni, przez co nie cieszy się specjalnym uznaniem wśród starszych fanów. Należy jed‐
nak docenić fakt, że przybliża on ten kluczowy epizod w historii galaktyki, który przez wiele lat pozo‐
stawał zagadką. Ja osobiście jestem z tego zadowolony tym bardziej, że akcja książki, nad którą obec‐
nie pracuję, rozgrywa się właśnie w czasie Wojen Klonów i opowiadający o nich serial pozwala umie‐
ścić fabułę książki w szerszym kontekście i skonfrontować ją z wizją twórców serialu.
Girwan: Ostatnie pytanie: Czego życzyłby Pan sobie i fanom Star Wars?
BN: Zapewne wszyscy fani, i ja także, życzyliby sobie przede wszystkim realizacji ostatnich trzech
filmów z planowanych pierwotnie dziewięciu części sagi. Niestety sam George Lucas nie pozostawia
raczej w tej kwestii złudzeń. Natomiast jeśli chodzi o bardziej osobiste życzenia, to życzyłbym sobie,
żeby moja przygoda z tłumaczeniem Gwiezdnych wojen trwała dalej, zaś czytelnikom zadowolenia z
efektów mojej pracy.

Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski
www.swextreme.com
Remigiusz „Girwan” Kaczewski
www.starwars.gildia.pl

Posłuszeństwo – recenzja
Z pokładu imperialnego niszczyciela „Odwet”, dowodzonego przez
komandora Ozzela, znika pięciu szturmowców, statek Imperialnego
Biura Bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem oraz jeden z majorów
IBB. Z perspektywy dowództwa okrętu sytuacja staje się jeszcze
bardziej nieprzyjemna, gdy major zostaje odnaleziony w jednej z
szafek – martwy, zastrzelony za pomocą własnej broni. Rozpoczyna
się pościg za dezerterami, który z czasem staje się coraz trudniejszy,
gdy na jego drodze stają piraci, Ręka Imperatora ‐ Mara Jade, Han
Solo, Leia Organa i Darth Vader... Oto, co dla fanów przygotowała
ostatnio legenda gwiezdnowojennej literatury, Timothy Zahn.
Mimo znacznego postępu, jaki nastąpił od lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego stulecia i sporego rozwoju starwarsowego merchandisin‐
gu, wciąż ciężko wskazać pisarza darzonego równym uwielbieniem
i szacunkiem, co Timothy Zahn. Książki spod egidy Star Wars prze‐
szły długą drogę – od biznesu „od fanów dla fanów”, produkującego
często niekrótkie serie gniotów, przez swoisty renesans, gdy selek‐
cję pisarzy zaczęto przeprowadzać dużo uważniej, wielokroć inten‐
sywniej patrząc im na ręce, aż do dziś, gdy ekspansywne Gwiezdne
wojny, korzystając z koniunktury opartej na Wojnach klonów, badają
nowe dla siebie tereny, nie tylko w gałęzi literackiej.
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Zmiany nastąpiły również w treści książek. Bohaterowie, jak to się ładnie mówi przez duże „B”, wy‐
szli z mody. Okazuje się, że fani nie chcą już czytać o n‐tej przygodzie Luke'a Skywalkera czy Hana
Solo X lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi; więcej – chcą, by celownik pisarzy zszedł dużo niżej w spo‐
łecznej drabince. Jednym z autorów, na twórczości których widać to najlepiej jest właśnie Timothy
Zahn.
Twórca niemalże monumentalniej postaci wielkiego admirała Thrawna, podobnie do grona innych
pisarzy, spojrzał teraz w drugą stronę. Mimo iż nie odcina się od znanych bohaterów, w Posłuszeń
stwie skupia się jednak na kimś innym. Powieść dzieli się na trzy
klarowne, choć przenikające się wzajemnie wątki, z których głów‐
nym jest motyw pięciu zbiegłych szturmowców; motyw, który po‐
zwala autorowi pograć nieco wizerunkiem i postrzeganiem zarów‐
no Imperium, jak i (choć w o wiele mniejszym stopniu) Rebelii. Nie‐
oczekiwane zwroty akcji, garść modnych dylematów moralno‐
politycznych i nieco hamletyzowania to elementy, których można
się było spodziewać już na starcie.
Zahn znany jest z przywiązania do kilku bohaterów ze swoich
pierwszych książek, stąd też nie powinna nikogo dziwić obecność
Mary Jade. Długo oczekiwana możliwość opisania jej zmagań jako
Ręki Imperatora musiała przynieść pisarzowi wiele radości. Można
nawet podejrzewać, że zbyt wiele, patrząc na usilne próby wybiele‐
nia tej postaci w oczach czytelników. Naturalnie, należy testować
różne charakterologiczne kombinacje pod względem bohaterów,
jednak wizerunek zimnej i bezwzględnej agentki Palpatine'a na ze‐
wnątrz i zagubionej nastolatki wewnątrz jakoś nie bardzo do siebie
pasują. I, co ważniejsze, nie pasują też do kreacji z Trylogii Thrawna.
Trzeci wątek to zmagania Sojuszu Rebeliantów z rzeczywistością tuż po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci.
Znaczy to, iż Luke'owi bardzo daleko jeszcze do mistrza Jedi z Powrotu Jedi, a znacznie bliżej do wie‐
śniaka z zaściankowej planety Tatooine, Han wciąż wątpi, czy romans z Rebelią to to, co tygrysy lubią
najbardziej, a Leia wcale nie jest przekonana, co myśleć o swoich najnowszych personalnych nabyt‐

kach. Pod względem klimatu powieść stoi na bardzo wysokim poziomie – nie od dziś wiadomo, że
Timothy Zahn świetnie czuje się w uniwersum Star Wars, potrafi wiele rzeczy zauważyć i opisać w
taki sposób, by świat przedstawiony czytelnikowi nie różnił się wiele od oglądanego (w tym wypad‐
ku) w Nowej nadziei. To samo dotyczy kreacji filmowych postaci, które pojawiają się w Posłuszeń
stwie.
Wartość książek Timothy'ego Zahna na płaszczyźnie językowej jest już szeroko znana wśród fanów
Gwiezdnych wojen i mało który z nich na ten element narzeka. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Po
słuszeństwo czyta się łatwo i przyjemnie, nawet pomimo zazwyczaj mało przyjaznego czytelnikowi
tłumaczenia Andrzeja Syrzyckiego, które notabene tym razem nie jest najgorsze. Podobnie mają się
sprawy z amberowskim wydaniem, wyjątkowo niewyróżniającym się żadnymi rażącymi błędami.
Wnioski? Posłuszeństwo to dobra powieść. Jest może trochę zbyt „zwyczajna”, jak na uniwersum Ge‐
orge’a Lucasa, brakuje w niej czegoś monumentalnego, elementu, który przeważnie wyróżniał powie‐
ści Zahna. Nie oznacza to jednak, że książka jest pozycją złą, czy niewartą lektury, gdyż Timothy Zahn
wyrobił sobie opinię na tyle dobrą, że fani sagi Star Wars zazwyczaj bardzo chętnie sięgają po jego
powieści. I dobrze, gdyż powyższa teza potwierdza się również i w tym przypadku.
Ocena recenzenta: 8/10
Oryginalny tytuł:
Autor:
Tłumaczenie:
Wydanie ameryk.:
Wydanie polskie:
Liczba stron:
Czas akcji:

Allegiance
Timothy Zahn
Andrzej Syrzycki
Del Rey 2007
Amber 2008
376
0,5 rok ABY

Grzegorz „SethBahl” Adach
http://starwars.polter.pl

35

Fate of the Jedi 1: Outcast – recenzja
Szumne zapowiedzi nowego cyklu książek, opowiadających o dzie‐
jach naszej ulubionej odległej galaktyki, przyjęłam z przerażeniem.
Były zniechęcające. Były wtórne. Znów straszliwe zagrożenie. Znów
znany świat na krawędzi zagłady. Znów Luke Skywalker jedyną na‐
dzieją naszych. To znaczy tych... dobrych. Znów z góry wiadomo,
którzy są tymi dobrymi. Powiedziałam sobie: nie, dosyć. Nigdy wię‐
cej. Koniec. Moje deklaracje okazały się jednakże niewiele warte.
Przezwyciężyła mentalność fana seriali, nieodparta chęć przekona‐
nia się, co będzie dalej. A także chęć doświadczenia na własnej skó‐
rze, czy z książkami ze znakiem Gwiezdnych wojen jest naprawdę
tak źle, jak wynikało z notek na ich tylnych okładkach i ze stresz‐
czeń na stronach księgarń. Tak więc wzięłam do ręki Outcast autor‐
stwa Aarona Allstona. Przed rozpoczęciem czytania przyrzekłam
sobie zapomnieć o uprzedzeniach, założeniach, recenzjach i niewła‐
ściwym podejściu. I przeczytać jak książkę, która jest nowa, świeża,
o której nic nie wiem. Wszak w Gwiezdnych wojnach mówiono:
„Zapomnij o tym, czego nauczyłaś się wcześniej. Zachowaj otwarty
umysł”. Dobra, zaczynamy.
Nowy cykl opowieści o odległej galaktyce rozpoczyna się w momen‐
cie istnienia dość interesującego układu sił. Otóż przywódcy, polity‐
cy, osoby o największym wpływie i najsilniejszym głosie, wywodzą się z szeregów złego, okrutnego,
znienawidzonego Imperium. Jak sobie z tym radzą dawni bohaterowie, weterani walki o wolność,
którzy spędzili życie na zmaganiach ze zbrodniczym systemem? Ich czasy minęły. Niech zajmą się
wychowywaniem wnuków. Niech się nareszcie ustatkują i snują kombatanckie opowieści. Nadeszły
nowe czasy, w których imperialni admirałowie o wątpliwej reputacji stają na czele państwa. I naresz‐

cie wprowadzają pokój i porządek, czego dawni bohaterowie przez wiele lat uczynić nie potrafili. W
historii niczego nie można być pewnym. Terroryści stają się bojownikami sprawiedliwości i znów
terrorystami, przestępcami, przemytnikami... Nowy system musi rozprawić się z legendami przeszło‐
ści. Zaczynając od największej z nich.

Pora Imperatora
Internetowy podcast Michała
„Miśka” Wolskiego i Jakuba
Bociana, który można usłyszeć
w trakcie roku akademickiego
na antenie wrocławskiego Uni‐
Radia w każdy czwartek około
godziny 18‐tej. Pora Imperatora,
kierowana głównie do fanów z
nieco większym stażem, ma
luźne podejście do tematyki Star
Wars i omawia ją w kontekście
szeroko rozumianej kultury
masowej. W audycji nie brak też
licznych, niekiedy barwnych
gości, zaciętych dyskusji na
kontrowersyjne tematy i, rzecz
jasna, dobrej muzyki.

Luke Skywalker, Wielki Mistrz Jedi, bohater wszechczasów, ratujący świat częściej
niż James Bond z Supermanem razem wzięci, zostaje aresztowany. Niesamowite!
Aresztowany, zakuty w kajdanki jak pospolity złodziejaszek. Co za czasy nastały...
Cóż za radość patrzeć na taką scenkę! A o co można oskarżyć takiego herosa? Do
wielkiego człowieka należy dopasować odpowiednie zarzuty. Wielkie. Zdrada pań‐
stwa! Dezercja z pola bitwy! Niedopełnienie obowiązków! Współudział w zbrodni
poprzez zaniedbanie. Tak naprawdę zarzuty dotyczą wszystkich Jedi, a Luke, jako
ich przywódca, jest idealnym przykładem, modelem do przedstawienia sprawy
ludowi. Jedi bowiem są dobrzy i sprawiedliwi tylko we własnych oczach. Społe‐
czeństwo spogląda na Zakon przez pryzmat ogólnogalaktycznych wojen wywoły‐
wanych przez jego członków, prowadzących do destrukcji światów i milionów
ofiar. A że winny takim zajściom osobnik najczęściej przestawał określać samego
siebie jako Jedi to już kwestia drugorzędna.
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Czym jeszcze dzielni rycerze zawinili społeczeństwu...? Stawiają siebie ponad pra‐
wem! Podejmują arbitralne decyzje, z góry wiedząc, co jest dla kogo najlepsze.
Działają bez porozumienia z rządem, uznając tylko własną jurysdykcję. Nigdy nie
[uniradio.pl]
ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. I tłumaczą swoje działania wykony‐
waniem woli Mocy. Bez tej Mocy, której działania większość obywateli galaktyki
nigdy w życiu nie doświadczy, można sposób działania Zakonu Jedi porównać do sekty lub organiza‐
cji przestępczej. Bardzo niebezpiecznej. Społeczeństwo, rozparte przed swoimi odbiornikami Holo‐
Netu, obserwuje przedstawicieli niby szlachetnego Zakonu, gdy stają się groźni, popadają w szaleń‐
stwo, rozbiją się bezkarnie śmigaczami po mieście, wykorzystują swoje umiejętności w sposób godny
mściwego przedszkolaka, drwią z tych, którzy chcą uczciwie wykonać swoją niewdzięczną pracę i
zagrażają bezpośrednio ich życiu. Aresztowanie i proces Skywalkera ma pokazać społeczeństwu, że
państwo czuwa, kontroluje i nie pozwoli. Że potrafi ograniczyć samowolę Zakonu, poddać rycerzy
kontroli prawa. I nie boi się wystąpić przeciw legendom.

I tutaj mogłaby zacząć się krwista opowieść o procesach, sędziach,
adwokatach, prokuratorach, szukaniu prawnych precedensów, do‐
bieraniu świadków, sądowych manipulacjach, adwokatach diabła... I
tutaj wątek się kończy. Po ciekawym wstępie zbyt szybka konkluzja
i zakończenie. Reporterski skrót mówiący, że stało się tak i tak. A ja
miałam nadzieję na pierwszą w świecie Gwiezdnych wojen powieść
sądową w stylu Johna Grishama. Nic z tego. A mogło być tak miło.
No więc Luke musi wyjechać z Coruscant. I nie wracać przez dzie‐
sięć lat. Czym ma się więc zająć podczas wygnania? Może udać się w
długą podróż? Poznać nowych ludzi, zobaczyć nowe miejsca, na‐
uczyć się nowych rzeczy? Wszak podróże kształcą. Wielki Mistrz
oczywiście ma w swojej podróży cel. Pragnie odtworzyć trasę Jace‐
na Solo, który po zakończeniu wojny z Yuuzhan Vongami przemie‐
rzał galaktykę, poznając filozofię różnych badających i wykorzystu‐
jących Moc istot. Może, gdy Luke pozna to, co poznał Jacen, nauczy
się tego, czego on się nauczył i zdoła przeniknąć sposób myślenia
siostrzeńca. I dowiedzieć się, czy miał szansę zmienić jego los.
Pierwszym przystankiem jest planeta Dorin, rodzinny świat mistrza Jedi Plo Koona, żyjącego w okre‐
sie Wojen Klonów. Jest to świat otoczony fenomenami astronomicznymi, surowy i ponury. Warunki
planety zmusiły żyjące na niej istoty do opanowania i pokonania okrutnej natury. Niektórzy z nich
zaprzęgli do tego potęgę Mocy. Stworzony przez nich zakon Mędrców Baran Do nie jest zgromadze‐
niem wojowników. Ich siłą jest umiejętność wykorzystywania i kontrolowania sił natury. Pierwszy
kontakt Luke'a z Mędrcami przypomina spotkanie przedstawicieli dwóch rywalizujących ze sobą szk‐

ół walki. A potem przed Lukiem mnóstwo sekretów i tajemnic, które oczywiście bardzo szybko roz‐
wiązuje. Bo przecież wielkim Jedi jest! A może zagadkę potrafi rozwikłać tylko ktoś z zewnątrz, ktoś
dysponujący świeżym spojrzeniem? Nieskażony miejscowymi uwarunkowaniami? Niech i tak będzie.
Odkrywanie nowych planet i nieznanych kultur to podstawowy temat literatury science fiction, który
trafił również do Gwiezdnych wojen. Opowieść o planecie Dorin przyjęłam bez sprzeciwów, nawet ze
sporą dozą zadowolenia. A że poszło tak łatwo...? W końcu to Luke Skywalker! Którego sądowy pro‐
ces niczego nie nauczył i który nieustannie tłumaczy swoje działania wolą Mocy. Niezły sposób na
zrzucenie odpowiedzialności, myśleć samodzielnie nie trzeba. To nie ja narozrabiałam, to Moc tak
chciała. Fajnie.
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Do rozpracowania zostali jeszcze Leia i Han. Bez nich przecież ani rusz. Autor wysyła więc tę prze‐
wspaniała parę... no gdzieżby tu ich upchnąć...? Po głębokim zastanowieniu... niech będzie... Kessel!
Miejsce znane jeszcze ze starej trylogii, opisane już w książkach, nie trzeba nic wymyślać. A skoro sta‐
re, dobre miejsce, to można przywołać z odmętów przeszłości kilku starych, dobrych, znanych i lubia‐
nych bohaterów. Są już miejsce akcji i osoby dramatu, czekają tylko
na instrukcje. Wezwanie Lei wraz z Hanem do roboty mniej ważnej i
mniej znaczącej niż ocalenie świata przed zagładą byłoby niedo‐
puszczalne. O nie, Leia i Han nie mają w kontrakcie udziału w nie‐
wiele znaczących, drobnych, codziennych problemach. Albo ratują
świat, albo nie ruszają się z domu. Więc autor każe im ocalić planetę
Kessel, nękaną tajemniczymi trzęsieniami gruntu. Oczywiście spra‐
wę wcześniej zbadali naukowcy, ale gdzie tym naukowcom do Lei i
Hana, którzy mają najlepsze kompetencje do rozwikłania starożyt‐
nych zagadek i odkrycia rzeczy, na które nikt wcześniej nie trafił,
choć planeta była eksploatowana od wielu lat. Oto przybywają Han i
Leia, i w kilka godzin zawstydzają cały galaktyczny światek arche‐
ologów, sejsmologów, geologów, ksenobiologów, ewolucjonistów i
innych wykształciuchów. Na co komu oni, skoro istnieją Leia i Han,
którzy potrafią odkrywać, odkrywać, odkrywać...
Zaraz, zaraz, czy Han nie był w innym wcieleniu archeologiem?
Przygoda oczywiście nie jest wolna od niebezpieczeństw, ale czy
ktoś choć przez ułamek sekundy szczerze przejmie się losem Lei i
Hana? Czy ktoś zadrży widząc, że sięga po nich coś groźnie błyszczącego lub coś obrzydliwie włocha‐
tego? Chyba tylko ten, kto czyta pierwszą w swoim życiu książkę z logiem Gwiezdnych wojen na
okładce. Znawcy konwencji ziewną, podrapią się po głowie i brną dalej. Z wysiłkiem.
Wątek Lei i Hana jest nudny, przewidywalny, wciśnięty tylko po to, by książka miała zamówioną
przez redaktorów objętość i paletę bohaterów na przyszłość. Może w osobnej powieści, rozwinięty i
dopracowany, dziesięć lat temu...? Teraz to już tylko odgrzewane tematy, powtarzane zagrania. Emo‐
cji brak. Ale mimo niechęci do tego wątku muszę pochwalić pana Allstona. Bo mogło być gorzej. Bo
mógł pokusić się o opowiadanie o przygodach ośmioletniej dziewczynki na Kessel. Zagubionej w ja‐
skiniach. Ściganej przez coś groźnie błyszczącego lub coś obrzydliwie włochatego. Szczęśliwie dziec‐
ko towarzyszące Lei i Hanowi zostało przesłane do niezbędnego tła i za to panu Allstonowi niewy‐
miernie dziękuję.
Jak to się mówi...? Góra urodziła mysz. Z wielkiej chmury mały deszcz. Z wielkich zapowiedzi nijaka
książka ze wszystkimi wątkami potraktowanymi płytko, pobieżnie, po wierzchu. Pojawiające się
przebłyski czegoś nowego i ciekawego są szybko ucinane i zagłuszane. Po co wchodzić na nowe tery‐
toria? Łatwiej opisać ścigające się pojazdy i strzelaniny, bo to zawsze chwyci. Powieść jest straszliwie
nijaka. Ani zimna, ani gorąca. Jej czytanie nie wywołuje ani odrobiny emocji, chyba że emocją jest pra‐
gnienie, by Leia z Hanem jak najszybciej zeszli z planu. To książka jak barowe danie, które przypra‐
wia się tak, by przypadło do gustu absolutnie wszystkim. Smacznego.
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Wstęp: Komiksy
Dawno, dawno temu, kiedy w kinach szalała edycja specjalna Gwiezdnych wojen, w odległym pań‐
stwie, gdzieś w środkowej Europie, za sprawą TM‐Semic do kiosków RUCHu trafił pierwszy w historii
tego kraju komiks z uniwersum Star Wars. Było to Mroczne Imperium Toma Veitcha i Cama Ken‐
nedy’ego. Wtedy, w 1997 roku, nikt nie przypuszczał, jakąż wyboistą i pełną niespodzianek drogę bę‐
dzie musiał przejść komiks z Gwiezdnych wojen w Polsce.
Po wielu latach szarpania się, zmieniania wydawnictw i zamykania kolejnych projektów, rok 2008
przyniósł za sprawą Egmontu powrót magazynu poświęconego wszechświatowi George’a Lucasa.
Star Wars Komiks prężnie wkroczył na rynek równo z polską premierą kinową pilota serialu animo‐
wanego pt. Wojny klonów. Mało tego, miesiąc później w łapki spragnionych napaleńców poszybował
pierwszy tom serii Dziedzictwo, rozgrywającej się jakieś 130 lat po wydarzeniach znanych z Nowej
nadziei.
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Był to udany wstęp do 2009 roku, który okazał się najlepszym pod względem wydawanych w Polsce
komiksów ze świata Star Wars. Na rynek trafiły trzy tomy wspomnianego Dziedzictwa oraz pierwsza
część nowej serii – Mroczne czasy. Oprócz tego, co miesiąc w kioskach i salonikach prasowych gościł
nowy numer Star Wars Komiks, pojawiający się z obrzydliwą regularnością. Ale to nie koniec atrakcji,
bowiem Egmont poszedł nieco dalej i dla swych fanów przygotował niezłą gratkę w postaci trzech
numerów Star Wars Komiks – Wydanie Specjalne. Osiągnięto łączną liczbę dziewiętnastu woluminów
w ciągu roku, co przy osiemdziesięciu dwóch ogółem, do końca 2009 roku daje prawie 1/4 komikso‐
wego „stuffu” wydanego w Polsce w ciągu 12 lat. Ożywiły się także relacje pomiędzy wydawnictwem,
a fanami, gdyż redakcja starwarsowego magazynu często gościła na różnej maści konwentach, bądź
też żywiołowo dyskutowała na forach internetowych, informując o swoich planach i zamierzeniach.
Dało to w końcu przeciętnemu „Darthowi Kowalskiemu” poczucie więzi i minimalnego udziału w
dziejących się właśnie wydarzeniach. Gorzej niestety prezentowała się fanowska działalność. W zasa‐
dzie, oprócz przełożonego w końcu na język polski komiksu Jawa Force, dostępnego w sieci, nic wię‐
cej ciekawego się nie wydarzyło.
Za oceanem natomiast prym wiodło kilka głównych serii, wytyczając ogólnoświatowe trendy. Były to
The Clone Wars, Knights of the Old Republic, Legacy, Dark Times, czy pojawiający się co jakiś czas cros‐
sover Vector lub kolejny Omnibus. Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Zamknięto definitywnie
serię Rebellion, w miejsce której Dark Horse najpierw ogłosiło, a potem wpuściło Invasion – cykl roz‐
grywający się w latach książkowej Nowej Ery Jedi. Pod koniec 2009 roku podjęto decyzję o zamknię‐
ciu KotORa, co oczywiście wywołało falę spekulacji na temat nowego cyklu. Na krótko także pojawiły
się plotki o powstaniu serii Infinities dla pierwszych trzech epizodów gwiezdnej sagi, ale zostały one
szybko zdementowane. Dla spragnionych komiksowo‐internetowej rozrywki, najlepiej bezpłatnej,
rok 2009 był wielce łaskawy, ponieważ ruszyło The Threat of Peace – całkiem darmowy webkomiks,
wprowadzający czytelników w świat gry The Old Republic, przygotowywanej przez LucasArts i Bio‐
Ware. Niewątpliwą atrakcją i szałem było także pojawienie się komiksów z Gwiezdnych wojen na
iPhony, udowadniając tym samym, że powieść graficzna idzie równo z duchem cywilizacji.
Poniżej wybraliśmy dla Was sześć różnych, naszym zdaniem bardzo ciekawych artykułów, które po‐
jawiły się w sieci w 2009 roku. Nie odnoszą się one tylko do produktów wydanych w tamtym roku,
ale sięgają także do tytułów nieco starszych. Zabierzemy Was więc w podróż po historii alternatyw‐
nej, czyli Star Wars Infinities: A New Hope, przyjrzymy się Gwiezdnym wojnom z przymrużeniem oka
w recenzji Tag & Bink Are Dead, wyruszymy w daleką przyszłość, by poznać niezwykle popularną se‐
rię Dziedzictwo, a także sięgniemy po dwa zwykłe numery Star Wars Komiks oraz jedno Wydanie Spe
cjalne. Życzymy zatem miłej lektury i... niech Moc będzie z Wami.

Marcin „Sharn” Byrski
www.starwars.valkiria.net

Star Wars Komiks #11 (7/2009) – recenzja
Dla czasopisma Star Wars Komiks nadszedł czas próby. Najnowszy,
jedenasty zeszyt periodyku jest pierwszym od prawie pół roku, któ‐
ry nie przyciąga czytelnika komiksem wziętym z którejś z najpopu‐
larniejszych serii. Jedyną, względnie dobrze znaną opowieścią jest
wydany trzy lata temu Boba Fett. Overkill, więc tym razem fani zmu‐
szeni są zastanowić się chwilę, czy opłaca się przeznaczyć na ten
numer ciężko zarobione (lub wyproszone od rodziców) 5,90 zł. No
właśnie, opłaca się?
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Siódmy tegoroczny numer Star Wars Komiks wita czytelników hi‐
storią o najsłynniejszym łowcy nagród w galaktyce. Wbrew nazwie,
Troska nie jest światem, o który Imperium troszczy się najbardziej.
Uważany jest przez stacjonujących tam żołnierzy za cmentarzysko
wojskowych karier. Konflikt pomiędzy skromną wojskową placów‐
ką a autochtonami kontrolującymi wydobycie paliwa ciągnie się bez
końca. Pierwsi potrzebują produktów z rafinerii, by funkcjonować,
drugim zaś, z jednej strony niespecjalnie zależy, by ściągać na siebie
uwagę imperialnej centrali, z drugiej natomiast nie są zbytnio zado‐
woleni z zapłaty, jaką otrzymują. I tak mieszkańcy „słodko” spędzają
czas na swarach i próbach wyeliminowania przestojów w produkcji.
Przynajmniej do momentu, gdy na planecie pojawia się Boba Fett,
wynajęty przez jednego z niższych rangą oficerów...
Boba Fett: Gruba przesada, to komiks raczej humorystyczny. Mamy w nim całą plejadę przerysowa‐
nych, nieporadnych postaci, które następnie skonfrontowane są z twardym i zdecydowanie nienace‐
chowanym humorem Bobą Fettem. Jest w tym nieco schematu, jednak w rezultacie otrzymujemy hi‐
storię na tyle zabawną i przewrotną, by nie zwracać na to większej uwagi. Opowieść ma jeszcze jedną
zaletę, której z resztą można było się spodziewać, jako że "występy" Mandalorianina w zielonej zbroi
zwykle wiążą się ze sporą ilością akcji. Ci, którzy oczekują jej i tutaj, nie przeliczą
się. Kolejnym mocnym punktem Grubej przesady jest kreska Francisco Ruiza Vela‐
sci – nieskomplikowana, choć bardzo estetyczna (sporo wnoszą tu również stono‐
wane, mroczne barwy). Pobieżny rzut oka na rysunki powinien od razu podpowie‐
dzieć czytelnikowi, z jakim rodzajem komiksu będzie miał do czynienia. Wypada
StarCast
na koniec pochwalić także tłumaczenie Jarosława Grzędowicza.
Pierwszy polski internetowy
podcast o tematyce gwiezdno‐
wojennej. Prowadzony przez
Karola „Wedge’a” Dobosza i
Izabelę „Taraissu” Rutkowską,
istnieje od maja 2007 roku i
ukazuje się w kilkumiesięcz‐
nych, nieregularnych odstępach.
Początkowo StarCast miał cha‐
rakter
informacyjno‐
recenzencki, obecnie jednak
skupia się przede wszystkim na
omawianiu i ocenianiu różnych
gwiezdnowojennych produkcji,
relacjach z imprez fanowskich i
wywiadach z różnymi ciekawy‐
mi osobami.

Dalej przechodzimy do tematów nieco poważniejszych. Duch stanowi coś na
kształt suplementu do serii Republic, której akcja zakończyła się wraz z wydaniem
Rozkazu 66. Lub raczej stanowiłby, gdyby uznawany był za opowieść kanoniczną.
Historia posiada dwójkę głównych bohaterów: jednego znanego czytelnikom wła‐
śnie z serii Republic – Quinlana Vosa – i jednego znanego wszystkim fanom
Gwiezdnych wojen (i z pewnością nie tylko im) – Hana Solo. Opowieść jest krótka,
ciężko więc napisać o fabule coś ponad fakt, iż całość opiera się na tym, że Solo
natrafia na Quinlana Vosa, który, jak to ma w zwyczaju, właśnie przed kimś ucieka.

Scenariusz nakreślony przez samą Jan Duursemę pozbawiony jest wszelkich zawi‐
łości, co oznacza, iż oparto go w większości na akcji... i frajdzie podziwiania starcia
jednej z ikon starej trylogii z jedną z gwiazd Expanded Universe okresu nowej try‐
logii. Przy tworzeniu warstwy graficznej do Ducha, Duursemie pomógł Dave McCaig i trzeba powie‐
dzieć, że chociaż gdzieniegdzie można rozpoznać style obojga rysowników, praca jest raczej spójna. A
jako ciekawostka zdecydowanie godna polecenia.

podcast‐starwars.blogspot.com

Po krótkiej wyprawie w okres „mrocznych czasów”, wracamy w błogie objęcia humorystycznych opo‐
wiastek. Akcja Rozbitków ma miejsce na Endorze w trzynaście miesięcy po zakończeniu bitwy nad
tym lesistym księżycem, zakończonej zwycięstwem Rebelii nad Imperium i śmiercią dwóch pozosta‐

łych w galaktyce Sithów. Na powierzchni księżyca trafia na siebie dwóch żołnierzy – jeden z nich to
szturmowiec‐zwiadowca z zepsutym śmigaczem, drugi zaś rebeliancki żołnierz z rozładowanym ka‐
rabinem blasterowym. Po krótkiej konfrontacji obaj decydują, iż dalsza walka jest bezcelowa i posta‐
nawiają razem stawić czoła przeciwnościom. Wraz z przebytą drogą i doświadczeniami ten sojusz
koniunkturalny staje się czymś więcej...
Tym razem przekaz bardziej bezpośredni już być nie może – celem Rozbitków jest bawić. I trzeba
przyznać, że swoje zadanie spełniają znakomicie. Humor sytuacyjny przeplatany naprawdę mocnymi
kwestiami pojawia się niemal na każdej stronie, nie dając czytelnikowi się nudzić. Warstwa graficzna
jest spójna z ogólną konwencją i dobrze ją wspomaga. Zastrzeżenia można mieć jedynie do sposobu
nałożenia kolorów. Nieskomplikowana historia narysowana w prosty sposób oprawiona została nie‐
stety w niewyszukane barwy. A szkoda, gdyż przydałoby się tu coś z Grubej przesady.
Werdykt: opłaca się. Nieco humoru i Boba Fett to zwykle wystarczająca kombinacja, by „kupić” fana
Gwiezdnych wojen, i nie inaczej jest w tym wypadku – ciekawie dobrane komiksy powinny zadowolić
każdego czytelnika. Miło jest do tego zobaczyć, że Star Wars Komiks potrafi się obronić również bez
udziału starwarsowych gwiazd sceny komiksowej. Pozostaje liczyć, iż forma tego egmontowskiego
magazynu utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas.
Ocena recenzenta: 9/10
Red. naczelny:
Scenariusze:
Rysunki:
Tłumaczenie:
Premiera:
Liczba stron:

Grzegorz „SethBahl” Adach
http://starwars.polter.pl

Jacek Drewnowski
Jan Duursema, Thomas Andrews, Lucas Marangon
Jan Duursema, Dave McCaig, Lucas Marangon, F.R. Velasco
Maciej Drewnowski, Jarosław Grzędowicz
17 lipca 2009
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Infinities: A New Hope – recenzja
Wśród książek i komiksów osadzonych w świecie Gwiezdnych wo
jen, przeważają te wchodzące do kanonu. Opowiadają one historie,
które stanowią pełnoprawny element wielkiej mozaiki, są integral‐
ną częścią wszechświata i, jakkolwiek absurdalnie zabrzmi następu‐
jące stwierdzenie w odniesieniu do świata fikcyjnego, wydarzyły się
naprawdę. Kanon ów zaczął się kształtować od premiery Nowej na
dziei i poszerzać się o nowe zdarzenia oraz historie wraz z powsta‐
waniem kolejnych epizodów, a następnie powieści, gier komputero‐
wych, czy nawet podręczników RPG. Pojawienie się w dowolnym z
powstałych dzieł nowej postaci stwarzało możliwość opowiedzenia
jej losów, z którymi związani byli następni nowi bohaterowie, któ‐
rych z kolei losy również dało się przybliżyć. Można to porównać do
reakcji łańcuchowej, napędzanej jedynie wyobraźnią i chęciami
(również prawami popytu i podaży, ale nie mówmy o tym) coraz
liczniejszego grona twórców zaangażowanych w rozwijające się już
od dawna Expanded Universe.
Od czasu do czasu powstają jednak dzieła opowiadające historie,
które nie przynależą do wyżej wspomnianego kanonu. Jednym z
takich tworów jest seria komiksów Star Wars Infinities. Pomysł le‐
żący u jej podstaw był bardzo prosty. Weźmy jeden z epizodów ory‐
ginalnej trylogii i dokonajmy w nim pewnej zmiany. Sprawmy, by historia znana praktycznie wszyst‐
kim potoczyła się zupełnie inaczej, oczywiście od pewnego ustalonego przez nas momentu. Można to
nazwać zabawą w „gdybanie”. Załóżmy, że coś się wydarzyło inaczej, niż wydarzyć się miało. Załóż‐
my, że pewien losowy czynnik, nie będący żadną świadomą decyzją którejś z postaci, wkradł się do
równania i wpłynął na losy wszystkich bohaterów. Jakimi konsekwencjami, jakimi zmianami w przy‐
szłości on zaowocuje? Pomysł wydawał się być całkiem ciekawy i na pewno oferował twórcom wiel‐
kie możliwości.

Historia Star Wars Infinities: A New Hope, pierwszego z trzech komiksów tego cyku, rozpoczyna się
pod koniec czwartego epizodu, w kulminacyjnym momencie ataku Rebelii na Gwiazdę Śmierci. Luke
Skywalker trafia torpedami protonowymi we wlot szybu wentylacyjnego, słaby punkt stacji kosmicz‐
nej. Wszyscy jak najszybciej oddalają się od Gwiazdy Śmierci w oczekiwaniu na eksplozję... która nig‐
dy nie następuje. Okazuje się bowiem, że jedna z torped uległa detonacji, zanim doleciała do reaktora.
Stacja nie uległa zniszczeniu. W tym oto momencie zaczyna rozwijać się alternatywna wersja wyda‐
rzeń. I, jak możemy przypuszczać, jest ona zupełnie inna od oryginalnej.
Praktycznie cała Rebelia zostaje unicestwiona w bitwie o Yavin, Leia wpada w ręce Imperium, nato‐
miast Luke udaje się na Dagobah w poszukiwaniu Yody. To początek nowej historii, a przyszłość peł‐
na jest niespodzianek. Dlaczego bowiem Luke ma być kuszony przez Ciemną Stronę Mocy? Okazuje
się, że Leia jest równie, o ile nie bardziej, podatna na jej pokusy i staje na czele Imperium, chcąc przy‐
wrócić pokój i porządek w galaktyce. Czemu Yoda ma pozostać na bagiennej planecie Dagobah? Rów‐
nie dobrze może wsiąść na pokład „Sokoła Millenium” razem z Lukiem i Hanem, by rzucić się w wir
wydarzeń. Dorzućmy do całej tej mieszanki pojedynek na miecze
świetlne między rodzeństwem Skywalkerów i otrzymujemy coś, od
czego może zakręcić się w głowie.
Biorąc te cztery zeszyty do ręki miałem dość ambiwalentne uczucia.
Z jednej strony byłem ciekawy, co z tego wyszło i jak potoczyły się
nowe losy znanych nam dobrze bohaterów. Z drugiej strony trochę
się obawiałem, czy całość nie będzie miejscami wymyślana „na odwal
się”. Czym innym jest bowiem stworzenie nowej, niezależnej historii,
a czym innym wymyślenie alternatywnej wersji historii już istnieją‐
cej. I to nie byle jakiej, ale tej znanej z najbardziej podziwianych
przez wszystkich fanów Star Wars filmów – z oryginalnej trylogii.
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Ogólne odczucia są w moim przypadku pozytywne. Czytając komiks,
miałem wrażenie, że to wszystko mogło się potoczyć właśnie tak, jak
się potoczyło. Nie czułem sztuczności, tworzenia na siłę nowych roz‐
winięć fabuły, wplatania niepotrzebnych zwrotów akcji (a tego się
właśnie bałem). Całość wyszła naprawdę solidnie. Może z wyjątkiem
Yody, który przylatuje na Gwiazdę Sprawiedliwości (jak została na‐
zwana Gwiazda Śmierci w piątą rocznicę zniszczenia Rebelii w bitwie o Yavin) stacjonującą w pobliżu
Coruscant, a następnie wykorzystuje ją do zaatakowania floty Imperium oraz... zrobienia paru innych
rzeczy, które nazwałbym już lekką przesadą.
Graficy odpowiedzialni za komiks spisali się rewelacyjnie. Utrzymali mroczny klimat, który moim
zdaniem pasuje idealnie do tej wersji historii (klęska Rebelii, niepodważalne panowanie Imperium,
praktycznie brak nadziei na jakąkolwiek poprawę sytuacji w galaktyce). Rysunki idealnie uzupełniają
gęsto wykorzystywane cienie na twarzach bohaterów, dodające im zawziętości, determinacji i spra‐
wiające, że czytelnik nabiera do nich prawdziwego respektu. Nie mogłem się jedynie przyzwyczaić do
wyglądu księżniczki Lei, która od momentu zajęcia wysokiego stanowiska w Imperium, wyglądała
jakby miała na imię Helga i była żoną oficera Gestapo w czasach drugiej wojny światowej.
Zdaję sobie sprawę, że na pewno wielu osobom komiks ten nie przypadnie do gustu, choćby dlatego,
że nie wchodzi do kanonu Gwiezdnych wojen. Ja polecam jednak spojrzeć na ten tytuł jako na cieka‐
wostkę, coś innego, oderwanie od całego znanego świata, wspomnianą na początku artykułu zabawę
w „gdybanie” i jej rezultaty. Jeśli natomiast ktoś uważa, że wydarzenia przedstawione nam przez au‐
torów są nielogiczne, to nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu stworzyć historię w tym stylu. Wy‐
starczy zmienić jedną rzecz i konsekwentnie pokazywać, jaki jest tego skutek. Zabawa na wiele wie‐
czornych godzin. Ci zaś, którzy podejdą do Star Wars Infinities: A New Hope z pewną dozą dystansu,
na pewno dadzą się wciągnąć w tę „zabawę z czytelnikiem” i miło spędzą czas. Kto wie, może sięgną
po następne dwa tytuły z tej serii? Ja z całą pewnością to uczynię.
Ocena recenzenta: 7/10
Scenariusz:
Rysunki:
Wydanie ameryk.:
Liczba stron:

Chris Warner
Drew Johnson, Tony Harris (okładka)
Dark Horse Comics 2001
88

Maciej Szczepański
www.swextreme.com

Dziedzictwo 1. Złamany – recenzja
O ile stworzenie poruszającej, epickiej historii jest trudne nawet w
pierwszej odsłonie cyklu, o tyle podtrzymanie owego dramatyzmu
w sequelach wydaje się zadaniem wyjątkowo ryzykownym. Zasada
ta nie omija również świata Gwiezdnych wojen. Twórcy Expanded
Universe rzucali przeciwko bohaterom kultowej sagi coraz to nowe
zagrożenia, takie jak inwazje obcych ras czy jeszcze potężniejsze od
Gwiazdy Śmierci machiny zniszczenia, nie wspominając już o klo‐
nach złowrogiego Imperatora. Choć poszczególne utwory stały na
różnym poziomie, to zabiegi te prowadziły nieuchronnie do spo‐
wszednienia niesamowitych czynów Skywalkera i spółki.
Całkiem niezłą koncepcję stanowiło więc przeniesienie fabuł do in‐
nych epok. Efektem tego były serie ciekawie dopełniające obraz
świata Star Wars z perspektywy dalszej czy bliższej przeszłości,
wprowadzające nowych, dopiero debiutujących bohaterów i plane‐
ty. Odzyskana w ten sposób świeżość z pewnością może być przy‐
czynkiem do stworzenia zajmujących historii. Cykl Dziedzictwo jako
pierwszy wybiega jednak w tak odległą przyszłość, co jest zabie‐
giem dosyć ryzykownym. Czy to się opłaciło?
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Seria zaczyna się bardzo mocnym akcentem. Sithowie, odrodzeni na
Korriban pod wodzą odzianego w czarną (a jakże) zbroję Dartha Krayta, sabotują wielki plan odbu‐
dowy planet zniszczonych podczas wojny z Yuuzhan Vongami, co prowadzi do znacznego osłabienia
Sojuszu Galaktycznego. Mroczni wojownicy zawierają pakt z odzyskującym siłę Imperium, rządzo‐
nym przez mądrego Roana Fela. Już pierwsze kadry przenoszą nas na zdobytą przez te dwie frakcje
Coruscant, stolicę Sojuszu oraz na Ossus, gdzie niezliczone szeregi złowrogich sług Ciemnej Strony
eksterminują mieszkańców Akademii Jedi. Podczas szturmu ginie przywódca Zakonu, Kol Skywalker,
jak i większość rycerzy, a jego syn Cade przepada w zamęcie bitwy. Ogrom zniszczeń dorównuje więc
upadkowi Starej Republiki.
Nie wiem, czy rozpoczęcie fabuły w ostatnich momentach wojny było najszczęśliwszym pomysłem. O
ile śmierć wielkich Jedi, których poznaliśmy dobrze podczas Wojen Klonów, budziła spore emocje, o
tyle tutaj nie wiemy prawie nic na temat ginących organizacji. Tam
czuć było kolosalną zmianę, jaką przechodzi cała galaktyka, tutaj
mroczny, rządzony przez Sithów świat wyłania się niejako z niebytu.
To, że Sojusz i Zakon Jedi, wcześniej bronione przez klasycznych bo‐
haterów przez dziesiątki lat i w setkach książek, umierają de facto na
dwóch stronach, budzi pewien niedosyt.
Ogółem konstrukcja świata wywołuje mieszane uczucia. Choć nowy
Zakon Sithów przypomina każdą inną grupę użytkowników Ciemnej
Strony, a na dodatek jest rządzony przez potężnego wojownika, ma‐
rzącego o zniszczeniu Jedi i podbiciu całej Galaktyki (prawda, że ory‐
ginalnie?), to odrodzone Imperium jest już pomysłem znacznie cie‐
kawszym. Mimo że wciąż jest rządzone przez monarchę i wygrywa
wojnę z Sojuszem, nie jest to państwo totalitarne, nie panuje w nim
szowinizm i nienawiść, ba, odzyskało ono dużą część dawnej potęgi
w pokojowy sposób, jako organizacja skutecznie pomagająca sprzy‐
mierzonym światom. Służą jej Imperialni Rycerze, którzy choć nie
przestrzegają kodeksu Jedi i bezpośrednio podlegają władcy, to trzy‐
mają się z daleka od Ciemnej Strony. Jako całość, nowe Imperium wy‐
myka się jednoznacznej moralnej ocenie i dobrze pasuje do mrocznego klimatu świata, jaki chcieli
wykreować autorzy Dziedzictwa. W pierwszym tomie zabrakło mi jednak większej ilości informacji

na temat uniwersum ze 130 roku ABY jako całości; bogate tło było zawsze dużą zaletą Gwiezdnych
wojen.
Uwagi można mieć także do bohaterów. Pewne koncepcje wydają się bardzo intrygujące. Cade Sky‐
walker to młody ex‐Jedi, który nie chce zaakceptować swojego przeznaczenia, dorastający jako łowca
nagród w służbie władcy półświatka. Jego towarzysz, Jariah Syn, to znacznie mroczniejsza wariacja
na temat Hana Solo – brutalny i cyniczny łotr, nie mający wyrzutów sumienia związanych z zabija‐
niem ujętych więźniów, o ile jest to opłacalne. Niestety, fabularne rozwiązania miejscami bardzo ku‐
leją. Zachowanie bohaterów czasami wydaje się naciągane i niekonsekwentne. Razi też brak oryginal‐
nego antagonisty – póki co Sithowie przypominają raczej entuzjastyczny fanklub Dartha Maula, po‐
zbawiony większej głębi, choć może się to zmienić w dalszych częściach serii.
Na pierwszy rzut oka Złamany narysowany jest całkiem nieźle: dobrze prezentują się szczególnie
zbliżenia i tła, na niektórych kadrach miło jest zawiesić oko. Niestety, komiks obfituje w walki, które
narysowane są często zbyt chaotycznie i niewystarczająco klarownie; trudno jest prześledzić ruchy
bohaterów. Miejscami rażą wykoślawiona anatomia i twarze postaci.
Zatarcie pierwszego kiepskiego wrażenia jest zadaniem przynajmniej tak trudnym, jak stworzenie
przekonywującej i prawdziwie epickiej fabuły – można mieć nadzieję, że Johnowi Ostranderowi uda
się to w kolejnych częściach cyklu Dziedzictwo. Pierwszy tom, choć ma liczne wady, ujawnia jednak
spory (i póki co niewykorzystany) potencjał serii, która może osiągnąć naprawdę wysoki poziom.
Złamany to lektura całkiem przyjemna, ale pozostawiająca czytelnika z poczuciem niedosytu oraz
pewnymi wątpliwościami.
Ocena recenzenta: 5,5/10
Scenariusz:
Rysunki:
Tłumaczenie:
Wydanie polskie:
Wydanie ameryk.:
Liczba stron:

John Ostrander
Jan Duursema
Maciej Drewnowski
Egmont 2008
Dark Horse Comics 2006‐2007
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Michał „rincewind bpm” Smoleń
http://starwars.polter.pl
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Biggs Darklighter: Bohater Rebelii
– recenzja
Rok 2002 i premiera Ataku klonów oznaczały dla fanów Gwiezdnych
wojen niezmiernie interesujący okres oczekiwania na trzecią i ostat‐
nią część gwiezdnej sagi. Świat komiksu nie był tu wyjątkiem, gdyż
na półki sklepowe zawitały dwie serie powieści graficznych. Dla
fanów, których za serce chwyciły realia nowej trylogii, przygotowa‐
no chyba najlepszą serię w historii starwarsowego komiksu, Repu
blic. Dla tych zaś, którzy wolą klimat starej trylogii przeznaczono
cykl o nazwie Empire – z niej właśnie pochodzi Biggs Darklighter:
Bohater Rebelii, zamieszczony w najnowszym numerze kwartalnika
Star Wars Komiks – Wydanie Specjalne.
Do pisania historii o Biggsie Darklighterze bez wątpienia należy po‐
dejść ostrożnie. Nie jest to może postać kluczowa dla uniwersum
Gwiezdnych wojen, jednak z powodu swoich relacji z Lukiem Sky‐
walkerem i pozycji w jego oczach, jest niewątpliwie bohaterem waż‐
nym. Oznacza to oczywiście, że szkoda by było popsuć życiorys ta‐
kiej postaci jednym nieudanym komiksem.
Istotnym, jeśli nie zasadniczym, elementem pierwszej części recen‐
zowanej opowieści graficznej jest adaptacja wyciętych scen z Nowej
nadziei – gdy Luke spostrzega potyczkę pomiędzy gwiezdnymi okrętami nad Tatooine oraz rozmowy

Luke'a i Biggsa o Rebelii. Ta ostatnia sekwencja na pustynnej planecie ma dość duże znaczenie. Mimo
iż zniknęło z niej kilka linii dialogowych, dobrze określa ona charakter Darklightera – człowieka mło‐
dego, lecz dojrzałego i silnego wewnętrznie. Co ciekawe, obraz ten wraz z kolejnymi stronami komik‐
su z wolna zaburza się. Jak wielu czytelników wytyka autorom, Biggs sprawia wrażenie niezbyt sta‐
bilnego i miejscami wygląda, jakby nie całkiem wiedział, po co dołączył do armii. Możliwe jednak, że
twórcy chcieli zaprezentować nieco inne spojrzenie na bohatera. Biggs pozostawiony sam ze sobą,
mimo iż odważny oraz oddany sprawie i przyjaciołom, nie jest twardy i szorstki, jak zad starego
dewbacka. Każdy bohater ma własne problemy, chwile wahania i wybory do dokonania, a osoby trze‐
cie widzą tylko fasadę niezłomnego wizerunku.
Niestety, obmyślonych i przedstawionych przez autorów wydarzeń nie da się już tak wytłumaczyć. A
tłumaczyć jest co – gdyż w historii pełno, mówiąc łagodnie, motywów cokolwiek naciąganych. O ile
fakt, że na losowo wybranym okręcie imperialnym znajduje się kilka różnych grup o sympatiach re‐
belianckich można jeszcze jakoś przełknąć, o tyle ucieczki załogi całego okrętu na TIE Fighterach
(wszak myśliwcach krótkiego zasięgu, czyli w zasadzie na pewną śmierć) przed kilkunastoma ofice‐
rami zrozumieć nie jestem w stanie. To samo dotyczy przetrząsania okolicy w poszukiwaniu Rebe‐
liantów przez zbiegów z owego okrętu i kilku innych wątków. W ciekawy sposób Paul Chadwick stara
się również przekonać czytelników do Dereka „Hobbiego” Kliviana, którego najpierw ukazano w ne‐
gatywnym świetle, a następnie starano się wzbudzić w odbiorcach „sympatię przez współczucie”,
systematycznie obcinając biednemu Hobbiemu kolejne kończyny i sprowadzając nań choróbska.
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Na pewno dużym atutem Darklightera jest jego warstwa graficzna.
Widać tutaj rozwój Douglasa Wheatleya, dla którego seria Empire to
jedne z pierwszych komiksów rysowanych dla uniwersum Gwiezd
nych wojen. Co więcej, z kolejnymi stronami plansze sprawiają wra‐
żenie coraz lepszych. Jako że historia przez większość czasu jest po‐
nura, również w rysunkach dominują ciemne, mroczne barwy, a ca‐
łość przedstawia się przez to niezmiernie klimatycznie. Należy tu
także podkreślić fakt, iż grafiki, zwłaszcza te do scen w kosmosie, by‐
wają bardzo ekspresyjne – silnie podkreślając rany, jakie odnoszą
postaci, czy dramaty, jakie je spotykają. Wheatley zastosował także
fantastyczny system porównywania gdzieniegdzie historii Luke'a i
Biggsa, na jednej planszy prezentując analogiczne rysunki, czego
zwieńczeniem jest dwustronicowa plansza, ukazująca spotkanie
dwóch przyjaciół na Yavinie, niejako podsumowująca cały komiks.
Ciekawostką jest, że w stosunku do oryginalnego wydania Egmont
zaserwował nam komiks nieco okrojony. W Stanach Zjednoczonych
Biggs Darklighter: Bohater Rebelii został wydany w czterech zeszy‐
tach, które mniej więcej w połowie napotkały przerywnik w postaci The Short, Happy Life of Roons
Sewell rysowany przez Tomása Giorello, a wprowadzenie doń zawierało się już w zeszycie drugim
komiksu poświęconego Biggsowi. Czterech stron przedstawiających wydarzenia na Yavinie IV w pol‐
skim wydaniu nie uświadczymy, choć płakać po nich raczej nikt nie będzie. Znajdziemy za to w zeszy‐
cie kilka dodatków. Obok miniplakatu, za który posłużyła czwarta okładka z amerykańskiego wyda‐
nia, na koniec dorzucono też pozostałe dwie, choć w mniejszym formacie. Dzieło wieńczy krótki ra‐
port Aleksandry „Lady Sandman” Świst z letnich działań polskiej placówki 501 Legionu.
W 2003 roku Biggs Darklighter: Bohater Rebelii był określany jako komiks dobry, z czasem jednak
zaczęto go jeszcze bardziej doceniać, bowiem okazał się jedną z najlepszych historii, jakie miała do
zaoferowania słaba seria Empire. Spotyka się tu wiele znanych motywów i chociaż opowieść posiada
kilka niedociągnięć, to pewna doza nostalgii i bardzo dobrze wykonana warstwa rysunkowa rekom‐
pensują je. Nie da się też ukryć, iż lektura Darklightera podsuwa nieco inny ogląd na filmowego Bi‐
ggsa oraz samą Nową nadzieję.
Ocena recenzenta: 8,5/10
Scenariusz:
Rysunki:
Tłumaczenie:
Wydanie polskie:
Wydanie ameryk.:
Liczba stron:

Grzegorz „SethBahl” Adach
http://starwars.polter.pl

Paul Chadwick
Doug Wheatley, Tomás Giorello, Kilian Plunkett (okładka)
Maciej Drewnowski
Egmont 2009
Dark Horse Comics 2003
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Tag i Bink kopnęli w kalendarz – recenzja
Od bardzo dawna jednym z moich ulubionych aktorów był Gary
Oldman. Po raz pierwszy natknąłem się na niego w Léonie (film ten
zresztą należy do wąskiego grona tych, które uważam za naprawdę
wybitne). Postać wykreowana przez niego powaliła mnie na kolana,
uznałem ją za idealny „czarny charakter”, była tak wyrazista, tak
pełna pasji, absurdu i humoru, iż od razu stwierdziłem, iż Oldman to
geniusz. Od tego czasu obejrzałem wiele filmów, w których wystę‐
pował – JFK, The Fifth Element, Dead Fish, Air Force One... A to tylko
kilka tytułów, które w tej chwili przychodzą mi do głowy. Niemniej
jednak w każdym z nich odgrywał według mnie kogoś naprawdę
fascynującego. Jak to więc możliwe, że przez tak długi czas
(szczególnie będąc wielkim fanem Oldmana) ani razu nie natknąłem
się na żadną nawet wzmiankę o Rosencrantz & Guildenstern Are De
ad, który nakręcony został w roku 1990? Na to pytanie nie umiem
udzielić odpowiedzi. O istnieniu tego filmu dowiedziałem się nie‐
dawno od znajomego, który mi go gorąco polecił. Znajomy twierdził,
że Oldman zagrał w nim rewelacyjnie i jest to jedna z lepszych pro‐
dukcji z jego udziałem. Jak się okazało miał całkowitą rację.
Film powstał na podstawie sztuki Toma Stopparda o tym samym
tytule (Stoppard napisał też scenariusz i sam był reżyserem). Pomysł na fabułę jest bardzo prosty –
opowiada ona Hamleta z punktu widzenia dwóch drugoplanowych postaci, sług Rosencrantza i Guil‐
densterna, w których role wcielili się Gary Oldman i Tim Roth. Ukazuje ona, w jaki sposób tych dwóch
bohaterów wpływa na całą akcję dramatu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Całość okraszona
została jeszcze dużą dozą absurdu, tworząc mieszankę porywającą, z jednej strony zabawną, z drugiej
zmuszającą do myślenia i naprawdę godną uwagi.
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Gdy po obejrzeniu filmu szukałem różnych informacji i ciekawostek z nim związanych, dowiedziałem
się, że istnieje komiks osadzony w świecie Gwiezdnych wojen zatytułowany Tag & Bink Are Dead, któ‐
rego tytuł i sposób skonstruowania fabuły nawiązują właśnie do Rosencrantz & Guildenstern Are De
ad. Bardzo się nim zainteresowałem i gdy tylko udało mi się go zdobyć, natychmiast go przeczytałem.
Komiks ten został stworzony przez Kevina Rubio, odpowiedzialnego za kultowy fanfilm Troops i kilka
historii z cyklu Star Wars Tales, oraz Lucasa Marangona, mniej znanego rysownika, który stworzył
m.in. całkiem klimatyczne okładki do komiksu General Grievous. Jak już wspomniałem, tytuł tego ze‐
szytu zdradza podejście autorów do tematu. Chcieli oni ukazać historię znaną nam wszystkim, ale w
inny sposób ‐ z punktu widzenia dwóch zwykłych rebeliantów, Taga i Binka. Jeśli ktoś oglądał Rosen
crantz & Guildenstern Are Dead (wszystkim, którzy tego jeszcze nie zrobili, gorąco ten film polecam),
powinien wiedzieć, iż efekt powstały w wyniku takiego zamierzenia może być naprawdę ciekawy.
Jeden rzut oka na okładkę pierwszego zeszytu wystarcza, aby stwierdzić, że komiks ten będzie humo‐
rystycznym podejściem do Gwiezdnych wojen. Głównych bohaterów poznajemy w momencie, gdy bę‐
dąc częścią załogi korwety „Tantive IV”, przygotowują się do odparcia abordażu szturmowców dowo‐
dzonych przez Dartha Vadera. Po szybkim przeliczeniu swoich szans (stwierdzają, że niszczyciel
gwiezdny na swoim pokładzie przewozi ok. 9700 piechoty uzbrojonej w zaawansowane blastery, na‐
tomiast ich jest w sumie pięćdziesiątka i mają na sobie sprzęt sprzed dwudziestu lat), natychmiast
rzucają się do ucieczki. Zostają pojmani, ale udaje im się obezwładnić dwóch szturmowców i założyć
ich zbroje, a następnie trafiają na pokład niszczyciela. I tu zaczyna się ich przygoda.
Oczywiście nie zamierzam zdradzać całej fabuły. Napiszę jedynie, że w historii opowiedzianej nam
przez panów Rubio i Marangona, Tag i Bink pojawiają się w wielu znanych wszystkim lokacjach i sce‐
nach, w towarzystwie głównych bohaterów sagi. Co i rusz natykają się na Vadera czy Bobę Fetta. Oka‐
zuje się, że Lando Calrissian dobrze zna Taga, bo swego czasu umawiał się z jego siostrami, obiema
naraz. Natomiast Bink był tym, który w Mieście w Chmurach rozczłonkował biednego C‐3PO. Wszyst‐

ko stworzone jest naprawdę spójnie, nie czuje się podczas czytania,
że kolejne nawiązania do klasycznej trylogii powstały jakoś na siłę i
tylko po to, by sztucznie kontynuować akcję. Ma się wrażenie, że
śledzi się prawdziwe losy dwóch osób, które przypadkiem wpadły
w wir ważnych galaktycznych wydarzeń i jedyne, czego pragną, to
wyjść z opresji w stanie nie gorszym, niż ten, w jakim się w niej
pierwotnie znaleźli.
Humor w komiksie jest według mnie na wysokim poziomie. Dialogi
pomiędzy Tagiem i Binkiem są naprawdę rewelacyjne, a niektóre
kwestie przez nich wypowiadane, podkreślane nagłymi zwrotami
akcji, dostarczyły mi ogromnej ilości całkiem inteligentnej rozrywki.
Grafika pasuje idealnie do tego rodzaju komiksu‐parodii – jest kolo‐
rowa i pozytywna. Sama kreska natomiast rewelacyjnie uwidacznia
i przejaskrawia emocje, które towarzyszą bohaterom. Wyrazy twa‐
rzy są przeważnie komiczne, lecz jednocześnie wkomponowują się
w klimat całego zeszytu. Przerażenie, wściekłość, zdumienie – Tag i
Bink prezentują się jak światowej klasy komicy i od razu wzbudzają
sympatię czytelnika.
Komiks urzekł mnie swoją lekkością przekazu. Jest to rewelacyjny tytuł dla każdego, kogo zmęczyły
poważne Tales of the Jedi czy pełne patosu Star Wars Republic. Nie mam nic do zarzucenia tym se‐
riom, są według mnie bardzo dobre i czytam je z przyjemnością, jednak po pew‐
nym czasie obcowania z nimi czuję się trochę zmęczony. W takiej chwili przeczyta‐
nie, nawet i kolejny już raz, przezabawnych perypetii Taga i Binka sprawia, że czu‐
ję się znowu świeży i gotowy do pochłaniania następnych, już poważnych przygód
rycerzy Jedi.
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StarWars.pl
Ogólnotematyczny portal po‐
święcony Star Wars, który zade‐
biutuje w drugiej połowie 2010
roku, i który narodził się w
wyniku fuzji dwóch istniejących
wcześniej portali – Imperial
City Online oraz The Outer
Rim. Pierwszy z nich zalicza się
do
najstarszych
polskich
gwiezdnowojennych serwisów i
może się poszczycić potężną
bazą przeróżnych artykułów
oraz współpracą ze znanymi
osobistościami, drugi natomiast
zaznaczył swoją obecność głów‐
nie dzięki publikowanym na
bieżąco recenzjom odcinków
pierwszego sezonu Wojen klo
nów oraz grze PBF RPG Polowa
nie na Jedi.

Wydanie komiksu, które wpadło mi w ręce, jest wydaniem anglojęzycznym (na
przestrzeni ostatnich kilku lat zdążyłem zrazić się do tłumaczy w Polsce i gdy tyl‐
ko mogę, unikam kontaktu z polskimi tłumaczeniami). Dowiedziałem się nato‐
miast, że w polskim wydaniu tytuł Tag & Bink Are Dead (który, jak już pisałem,
pochodzi od Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, i jest to naprawdę ważne)
brzmi Tag i Bink kopnęli w kalendarz. Nie wiem kto wymyślił to tłumaczenie, ani
kto je zatwierdził. Nie wiem nawet jakim cudem ktoś mógł mieć tak chorobliwie
głupi pomysł.

W każdym razie każdego, kto chciałby zapoznać się z przygodami Taga i Binka,
zachęcam do sięgnięcia po oryginał. Nie jest wymagana rewelacyjna znajomość
języka angielskiego, nie ma bowiem w komiks jakichś pełnych patosu słów i
ogromnie rozbudowanych, wielokrotnie złożonych zdań. Został on napisany języ‐
kiem przystępnym i jednocześnie urzekającym. Jeśli ktoś natomiast angielskiego
[starwars.pl]
nie zna na tyle dobrze, by móc się pokusić o lekturę komiksu nieprzetłumaczone‐
go... Cóż, osobie takiej pozostaje sięgnięcie po Tag i Bink kopnęli w kalendarz, a czyn ten można wytłu‐
maczyć znanym wszystkim powiedzeniem „lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu”. Akurat w
tym przypadku wiem, że ten gołąb to tak naprawdę piękny orzeł, wróbla natomiast podejrzewam o
fakt bycia jakimś nieopierzonym, potrąconym przez samochód pisklakiem kawki.
Scenariusz:
Rysunki:
Tłumaczenie:
Wydanie polskie:
Wydanie ameryk.:
Liczba stron:

Kevin Rubio
Lucas Marangon, Michelle Madsen (okładka)
Orkanaugorze
Mandragora 2005‐2006
Dark Horse Comics 2001
60

Maciej Szczepański
www.swextreme.com

Star Wars Komiks #16 (12/2009)
– recenzja
Nareszcie. Można tak powiedzieć, gdyż zapowiedzi Egmontu odno‐
śnie przyszłości magazynu Star Wars Komiks pojawiły się kilka mie‐
sięcy wcześniej i już od tamtego czasu ciężko było nie patrzeć na
serię przez różowe okulary. A przynajmniej na numer grudniowy.
Yoda, któremu poświęcone są niemal wszystkie z 48 stron aktualne‐
go numeru czasopisma, to ostatnia część krótkiej serii pt. Jedi i, mo‐
im skromnym zdaniem, jeden z najlepszych gwiezdnowojennych
komiksów w historii.
Planeta Thustra, do tej pory wierna Republice, zamierza przyłączyć
się do ruchu separatystycznego. Nie byłoby w tym żadnej tragedii –
w końcu jak galaktyka szeroka, rozgorzała walka o wiele planet –
jednak władca Thustry, król Alaric, jest osobą na tyle poważaną, że
wraz z jego światem, z Republiki wystąpi cały gwiezdny sektor. A na
to Coruscant pozwolić sobie nie może. By negocjować z królem wy‐
słany zostaje mistrz Yoda...
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Cztery poprzednie zeszyty Jedi służą jako podpórka dla komiksowe‐
go cyklu Republic opisując zdarzenia, które nie znalazły się w głów‐
nej serii. Yoda jest jednak typowym oneshotem – aby w pełni cie‐
szyć się tą historią, nie trzeba ani posiadać rozległej wiedzy gwiezd‐
nowojennej, ani czytać kilkudziesięciu innych komiksów. Niemalże z miejsca widać, iż scenarzysta,
Jeremy Barlow, świetnie orientuje się w temacie, a filozofia, którą posługują się Jedi, nie jest mu obca.
Co więcej, dzięki zaprezentowaniu jej przez małego zielonego mistrza, dostajemy niejako wypadkową
postrzegania Mocy pomiędzy „wersją” z prequeli, a tą z klasycznej trylogii.
Komiks wprost emanuje wschodnią estetyką, tak pod względem grafiki, jak i przedstawionej historii.
Wyraźna egzotyka planety, na jaką wyrusza Yoda, ogólny nastrój i przesłanie zeszytu, czy wreszcie
kreacja postaci (z królem Thustry i jego poddanymi na czele), wszystko to tworzy pewną spójną kon‐
cepcję. Widać także, że autorzy starają się coś swoją twórczością przekazać (wrażenie jest podobne
do tego z Imperium kontratakuje), a fabuła nie jest zaniedbywana.
Bardzo dużo w niej subtelności i delikatnych zabiegów, jednak Barlo‐
wowi udaje się nie tylko zainteresować czytelnika, ale i wzruszyć go.
Istnieją naturalnie pewne fabularne niedociągnięcia w rodzaju nie‐
cierpliwego padawana, którego postać jest tak potwornie jednowy‐
miarowa, że z kilometra widać, iż jego jedynym zadaniem jest robić
za tło dla wiekowego Yody, jednak posmak baśniowej konwencji ka‐
że większość z nich wybaczyć.
Kiedyś już próbowano połączyć stylistykę mangi z Gwiezdnymi woj
nami (Star Crash, należący do wspomnianej serii Republic), lecz wte‐
dy efekt końcowy okazał się zupełnym nieporozumieniem. Tu co
prawda mangi nie ma, ale w zasadzie wystarczy spojrzeć na kilka lo‐
sowych plansz z Jedi: Yoda, by odgadnąć, że komiks był rysowany
przez Azjatę. Widać jednak, że wyciągnięto wnioski z tamtej katastro‐
fy, ponieważ całość wspaniale współgra z wizerunkiem uniwersum
George’a Lucasa. Kreska Hoona, artysty odpowiedzialnego za rysun‐
ki, jest żywym dowodem na to, że starwarsowy komiks stać na gra‐
ficzny rozmach i estetykę, bez jednoczesnego wkładu weń Jan Duur‐
semy. I choć da się dostrzec, że przy kreowaniu plansz wielokrotnie korzystano z pomocy komputera,
efekt jest po prostu fantastyczny. Co prawda przyzwyczajenie się do nietypowej konwencji zajmuje
chwilkę, lecz później łatwo się przekonać do tego, iż rysownik, który wykonał również pracę kolory‐
sty, włożył w swoje ilustracje mnóstwo serca. Bardzo dobrze rozplanowano też poszczególne panele,
które wspierają fragmenty refleksyjne i nadają dynamizmu w scenach akcji.

Po tym, jakże optymistycznym akcencie, czytelnika szesnastego numeru Star Wars Komiks czeka
prawdziwy szok. Krótki komiks, jaki zamieszczono po Yodzie, jest czymś zupełnie z przeciwnego bie‐
guna. Najbardziej w oczy rzuca się oczywiście warstwa graficzna Przemytniczego splinu – prosta, to‐
porna wręcz, bardzo dobrze zapowiadająca to, czym będzie kilkustronicowa historia, którą „zdobi”.
Głównymi bohaterami opowieści są przyparci do ściany Han i Chewbacca, intensywnie poszukujący
kolejnego zlecenia. Jak łatwo się domyślić, na scenę wchodzą kolejne postaci, których zadaniem jest
uśpić czujność czytelnika przed zaskakującą i humorystyczną pointą. Zastanawia mnie tylko, dlaczego
musiano do tego akurat zeszytu dołączyć ten właśnie komiks. Naprawdę nie było niczego bardziej
cieszącego oko?
„Nic to” jednak, jak mawiał Michał Wołodyjowski. Jak już wspomniałem, uważam Yodę za absolutny
numer jeden w serii Jedi i ścisłą czołówkę gwiezdnowojennych opowieści graficznych. Komiks jest
przemyślany, estetyczny i niesie przesłanie, czego często we współczesnej twórczości brakuje. Efekt
pracy Barlowa i Hoona jest po prostu rewelacyjny i nie pogniewałbym się gdyby powierzono temu
tandemowi więcej pracy przy uniwersum Star Wars. Na pewno zaś nie będę żałował moich złotówek
na komiksy na tym poziomie.
Ocena recenzenta: 9,5/10
Red. naczelny:
Scenariusze:
Rysunki:
Tłumaczenie:
Premiera:
Liczba stron:

Jacek Drewnowski
Jeremy Barlow, Matt Fillbach, Shawn Fillbach
Hoon, Matt Fillbach, Shawn Fillbach
Maciej Drewnowski, Jarosław Grzędowicz
16 grudnia 2009
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Gwiezdnowojenne ciekawostki
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O ile w tworzenie gwiezdnowojennych książek zaangażowani są wyłącznie pisarze
anglojęzyczni, o tyle do komiksów z logo Star Wars nieraz przyłożyli rękę także
artyści pochodzący z państw, które nigdy nie były angielskimi koloniami. Szczegól‐
nie dużą reprezentacją mogą się pochwalić Japonia, Hiszpania (skąd przybył np.
Ramón F. Bachs), Brazylia (np. znany z KotORów Omar Francia) i Francja, jednak
od czasu do czasu w uniwersum Lucasa pojawiali się także ludzi z państw takich
jak Urugwaj, Filipiny, Tajlandia czy Chorwacja.
Na liście współtwórców obrazkowych Gwiezdnych wojen nie brakuje także polsko
brzmiących nazwisk (Duchlinski, Orzechowski, czy Sienkiewicz), niestety jednak
żadna z osób, które je noszą, nie urodziły się w Polsce i nic nie wskazuje na to, by
potrafiły mówić w naszym języku. [Jedi Nadiru Radena]

Wstęp: Gry komputerowe i wideo
Gwiezdne wojny są przykładem tego, jak jeden film może zapoczątkować trwającą wiele lat ekspansję
marki. Ludzie grający w gry komputerowe to licząca się grupa odbiorców, która przynosi krociowe
zyski firmom developerskim, nic więc dziwnego, że ta branża nie może się obejść bez produkcji sy‐
gnowanych logo Star Wars. Ubiegły rok przyniósł nam kilka tytułów, o których warto powiedzieć pa‐
rę słów.
W 2009 roku, oprócz wysokobudżetowych gier, nad którymi pracowały takie firmy jak Krome Stu‐
dios czy BioWare, ukazały się małe aplikacje, dedykowane mniej zaawansowanym platformom. Po‐
siadacze iPhonów i iPodów mogli bawić się Trench Run, natomiast właściciele telefonów komórko‐
wych wcześniejszych generacji otrzymali Battlefront: Mobile Squadrons. W grupie niskobudżetowych
produkcji znalazły się też Droids Over Iego, The Clone Wars Game Kreator czy Gunship Over Florrum,
które są przykładem flashowych aplikacji dostępnych na stronach internetowych. Wspomniane gry
można znaleźć na portalach Lego, Cartoon Network i oczywiście oficjalnej stronie Star Wars.
My jednak skupimy się na dużych produkcjach, za obecność których na naszym rodzimym rynku, w
większości odpowiada firma Licomp Empik Multimedia (LEM). Głównie dzięki niej, oprócz nowości,
które ukazywały się dość szybko po ich światowych premierach, fani mieli okazję zaopatrzyć się w
starsze wersje gier. Takie tytuły jak Battlefront II, Lego Star Wars II: The Original Trilogy i Knights of
the Old Republic II: The Sith Lords na długo zostaną w pamięci tych, którzy zmierzyli się z przeciwno‐
ściami, jakie na ich drodze postawili twórcy tych dzieł.
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Na kilkunastu kolejnych stronach tej antologii zamieściliśmy recenzje trzech zeszłorocznych premier.
Pierwszą z nich jest Battlefront: Elite Squadron na przenośne konsole PSP i NDS. Wiadomości na te‐
mat gry pojawiły się w maju 2009 roku, kiedy to fani odszukali na stronie organizacji ESRB informa‐
cję o przyznaniu jej kategorii wiekowej. Według opublikowanych kilka dni później wieści, miała to
być kontynuacja wydanego w 2007 roku Renegade Squadron. Ostatecznie w naszym kraju ukazała się
tylko wersja na PSP, którą przygotowało studio Rebellion. Światowa premiera gry miała miejsce 3.
listopada, polska natomiast trzy dni później.
Następnym tytułem, o którym Wam opowiemy w dalszej części rozdziału będzie Lego Star Wars: The
Complete Saga. Jest to połączenie dwóch wcześniej wydanych gier, Lego Star Wars: The Video Game
oraz Lego Star Wars II: The Original Trilogy, których fabuły oparto na wydarzeniach ze wszystkich
sześciu epizodów gwiezdnej sagi. Oczywiście nie zabrakło dobrego humoru, z którego gry kompute‐
rowe firmowane znakiem Lego słyną. Wspomnę jeszcze, że gra ukazała się 6. listopada na świecie i
16. listopada w Polsce. Ostatnią recenzją, którą znajdziecie w tej części antologii, będzie The Force
Unleashed. Gra, która w 2008 roku trafiła na wszystkie konsole, w zeszłym roku została przygotowa‐
na w wersji rozszerzonej Ultimate Sith Edition głównie pod kątem posiadaczy komputerów stacjonar‐
nych. Oczywiście rozszerzenie było dostępne również dla miłośników platform Microsoftu, Sony i
Nintendo, nie czuli się więc pokrzywdzeni. W niniejszym zbiorze zamieszczamy Wam recenzję edycji
na PSP i PS2.
Omawiając gry z roku 2009, nie można zapomnieć o Star Wars: The Old Republic. Pierwsze słowa za‐
powiadające to MMO (Multiplayer Massive Online) RPG padły co prawda już wcześniej, ale dopiero
ubiegły rok przyniósł nam o niej solidną dawkę informacji, które zebrane w pigułkę znalazły się w tej
antologii w specjalnym artykule Adakusa. Co prawda obecny rozdział poświęcony jest recenzjom gier
komputerowych i wideo, jednak z uwagi na rozmiar tematu jakim jest marka Wojen klonów, recenzja
gry The Clone Wars: Republic Heroes, umieszczona została w dziale poświęconym właśnie serialowi
The Clone Wars i jego produktom pochodnym.
By już nie przedłużać, zapraszam gorąco do lektury tekstów o grach obecnych na naszym rynku w
2009 roku, które na pewno dostarczą Wam wiele użytecznych informacji.

Remigiusz „Girwan” Kaczewski
www.starwars.gildia.pl

The Force Unleashed – recenzja
The Force Unleashed jest kolejnym po Shadows of the Empire projek‐
tem, w którym jedną historię opowiada więcej niż jedno źródło,
choć nie należy zapominać, że książka i komiks są tak naprawdę ad‐
aptacjami wydarzeń z gry. Pierwsze wzmianki na temat The Force
Unleashed pojawiły się w 2006 roku wraz z konceptami artystycz‐
nymi. Premiera gry miała być wielkim wydarzeniem Star Wars w
2007 roku, jednak przedłużające się prace nad grą opóźniły jej start
o rok i skazały tym samym na ukazanie się w cieniu filmu i serialu
Wojny klonów. The Force Unleashed wydano początkowo tylko na
konsole, dopiero w 2009 roku gra, wraz z rozszerzeniem pod tytu‐
łem The Ultimate Sith Edition, trafiła na komputery osobiste. Markę
TFU eksploatowano marketingowo do tego stopnia, że można ją już
nazwać brandem Star Wars, jednym z wielu obok – przykładowo –
The Clone Wars czy Knights of the Old Republic. Poza grą, książką i
komiksem, które były wiodącymi produktami z logo The Force Unle
ashed, powstało też wiele innych, nie zawsze powiązanych ze sobą i
nie do końca przemyślanych.
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The Force Unleashed można podzielić na dwie części: opowiadaną
historię i siekankę mieczem świetlnym. Na początek skupmy się na
fabule. Jak każdy pewnie wie, dotyczy ona sekretnego ucznia Dartha Vadera, Galena Marka, którego
Mroczny Lord Sithów szkolił, by móc w przyszłości obalić Imperatora i zająć jego miejsce. Nasz mło‐
dy uczeń poluje więc na Jedi, by dowieść swojej wartości przed mistrzem i wprawić się w walce z wy‐
magającym przeciwnikiem. W grze odwiedzamy takie planety jak Nar Shaddaa, Bespin, Felucię, Raxus
Prime, Korelię i Kashyyyk (na niektóre z nich zawitamy nawet dwukrotnie). Fabuła jest bardzo waż‐
ną osią The Force Unleashed, gdyż to wokół niej kręci się reszta i to ona daje niesamowity impuls do
skończenia kolejnego etapu. Na koniec każdego poziomu czeka na nas przerywnik
w postaci scenki, które w całości (z wersji na PS3/XBox 360) składają się na pra‐
wie godzinny film! Wiele osób, mimo tego, że w grę nie grało, obejrzało choć raz
zlepek tych scen w Internecie. Jeżeli więc nie masz zamiaru grać w tę produkcję
ani czytać książki czy komiksu, obejrzyj przynajmniej filmiki z gry, bo The Force
Unleashed to po prostu kawał dobrego Star Wars i to podany w dobrym, starym
Poltergeist - Star
Wars Universe
stylu.
Jeden z największych i najpopu‐
larniejszych portali o bardzo
szeroko pojmowanej fantastyce,
który powstał w Toruniu w
okolicach roku 2000. Dział
zajmujący się tematyką Gwiezd
nych wojen w serwisie, Star
Wars Universe, zadebiutował
oficjalnie 7 lutego 2005 roku.
Największy nacisk kładzie na
jakość publikowanych artyku‐
łów opisujących wszelkie wy‐
dawnictwa spod znaku Star
Wars, łącząc to ze wszystkimi
cechami z jakich znany jest
Poltergeist. Poprzez fakt bycia
częścią Poltergeista, Star Wars
Universe stanowi swoisty łącz‐
nik pomiędzy fanami Gwiezd
nych wojen, a miłośnikami in‐
nych gałęzi fantastyki.

Fabularnie poszczególne wersje gry różnią się trochę od siebie. Wynika to stąd, że
postęp prac nad TFU różnił się w zależności od platformy, na jaką miała trafić gra.
I tak na PS3 i XBox 360 historia jest opowiadana w ten sam sposób. Podobnie jest
z PS2 i PSP, gdzie PSP jest niewiele krótszą wersją swojego starszego brata. Każda
z konsol Nintendo ma też swój nurt, ale to z uwagi na konstrukcję i predyspozycje
tych konsol. Ja sam grałem w The Force Unleashed na PlayStation Portable, dlatego
to o tej wersji będę pisał w dalszej części recenzji. Wracając jeszcze do samej fabu‐
ły – The Force Unleashed wprowadza do uniwersum tak dużo istotnych nowości,
że w wielu momentach twórcom gry potrzebna była akceptacja samego George’a
Lucasa. Bądź co bądź, produkcja ukazuje m.in. okres czystki Jedi, powstanie Rebe‐
lii i przedstawia nam genezę powstania symbolu Sojuszu. To bardzo duży wkład w
kanon jak na jedną zamkniętą opowieść.

Gameplay jest dla wielu osób zazwyczaj najistotniejszą częścią gry. W The Force
Unleashed sprawia on sporo radości – w szczególności, jeśli chcemy sobie porzu‐
cać przeciwnikami albo miotać w nich przedmiotami. Z uwagi na to, że siła fabuły zawiera się w prze‐
rywnikach filmowych, a nie w wykonywaniu zadań, gra jest po prostu zwykłą siekanką przy użyciu
miecza świetlnego i Mocy, od nas zależy, czego tak naprawdę będziemy chcieli użyć w walce i jak za‐
bijemy przeciwników czekających w następnej komnacie.

[starwars.polter.pl]

Granie przypomina w dużym stopniu Jedi Knight: Jedi Academy, gdzie właśnie samo eliminowanie
wrogów było najważniejsze, a historia właściwie opowiadała się sama. Na końcu każdego etapu cze‐
ka na nas jakiś boss; będą to zarówno Jedi, jak i AT‐ST czy rankory lub po prostu nieco potężniejsi
sługusi Imperatora. Im bliżej końca, tym przeciwnicy stają sie bardziej wymagający, choć na każdego
można znaleźć odpowiedni sposób. Kiedy co bardziej silniejsi wrogowie są już na wyczerpaniu, na
ekranie pokazuje się sekwencja klawiszy, którą musimy wcisnąć, by wykończyć naszą ofiarę. Począt‐
kowo można mieć z tym problemu, ale już paru udanych walkach człowiek się przyzwyczaja i w efek‐
cie rozkoszuje efektownym zakończeniem walki. A te bywają bardzo udane, gdyż podstawowe umie‐
jętności Galena Marka ‐błyskawica i pchnięcie Mocą ‐ wraz z mieczem świetlnym potrafią stworzyć
niezły kombos.
Urokiem The Force Unleashed są techniki Mocy, które można ulepszać za zdobyte punkty (czytaj: tru‐
py). W połowie gry zostaje odblokowana możliwość zdobywania wyższych poziomów Mocy. W do‐
stępnym arsenale mamy – poza wspomnianymi wyżej – m.in.: rzut mieczem świetlnym, wybuch na‐
gromadzonej Mocy, duszenie, czy przyspieszenie ruchów. W grze
prawie każdy przedmiot można chwycić, przemieścić (podobne
rzeczy da się też wyczyniać z przeciwnikami) i cisnąć nim we
wrogów, a niektóre nawet wybuchają, co oczywiście powiększa
ogrom zniszczeń, jakie za sobą pozostawiamy. Wybór Mocy jest
bardzo wymyślny i warto z nich korzystać; w końcu nie można
ciągle razić naszych oponentów błyskawicami.
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Statek Galena Marka, „Rogue Shadow”, pełni funkcję bazy wypa‐
dowej między kolejnymi ekspedycjami. Na jego pokładzie można
modyfikować kolor ostrza miecza świetlnego, a także ulepszać
jego działanie dzięki zdobycznym kryształom, pochodzącym z
broni napotykanych bossów. Da się też zmieniać swoje ubranie,
które prezentuje nam droid‐pomocnik o nazwie PROXY. Juno Ec‐
lipse, pilot i późniejsza sympatia ucznia Vadera, pokaże wszelkie
dodatkowe materiały, które odsłaniają się po znalezieniu holo‐
kronów Jedi, rozsianych po różnych lokacjach. Na „Roque Shadow” znajdziemy też małą encyklope‐
dię, z której dowiemy się co nieco o miejscach, jakie odwiedzamy i o postaciach spotkanych na swojej
drodze. Przejście do kolejnych misji jest przedstawione w formie nawikomputera, a żeby zapisać grę,
należy zakończyć etap – gra wówczas automatycznie się save’uje.
W The Force Unleashed na PSP mamy, poza kampanią i trybem historycznym, kilka innych trybów
gry, w tym Order 66 (co rundę jesteśmy atakowani przez kolejną gromadę przeciwników), pojedynki
oraz historyczne misje. Wcielimy się w nich w Anakina pojedynkującego się z hrabią Dooku, Luke’a
Skywalkera podczas jego „egzekucji” w Jamie Karkoon, Obi‐Wana walczącego z Darthem Vaderem na
Mustafar, czy też samego Vadera w starciu z synem na Bespinie. Jest to szczególnie interesująca opcja
dla osób, które mają tylko chwilę wolnego czasu, by móc sobie pograć. Istnieje też tryb dla wielu gra‐
czy, wystarczy znaleźć innych posiadaczy The Force Unleashed na PSP i mieć połączenie z siecią
WLAN.
Znaczenie The Force Unleashed zdecydowanie podkreśla własna ścieżka dźwiękowa, skomponowana
przez Marka Griskeya (znanego z soundtracku do drugiej odsłony Knights of the Old Republic) i zagra‐
na przez Skywalker Symphony Orchestra. Muzyka w grze jest bardzo doniosła, wręcz czuć w niej ty‐
tułową, wyzwalaną Moc.
The Force Unleashed to jeden z najgłośniejszych projektów Star Wars pierwszej dekady XXI wieku.
Ważne jest także to, że dostęp do The Force Unleashed jest bardzo szeroki, przez co każdy niemal bez
problemu będzie mógł po tę cudowną historię sięgnąć. A naprawdę warto to zrobić, chociażby po‐
bieżnie, i nie zrażać się nielicznymi minusami, które w szerszej perspektywie giną w gąszczu unie‐
sień, jakie towarzyszą zapoznawaniu się z The Force Unleashed.
Ocena recenzenta: 9/10
Producent:
Wydawca:
Premiera:
Gatunek:
Platformy:
Czas akcji:

Krome Studios
LucasArts (USA), LEM (Polska)
2008‐2009
zręcznościowa gra akcji
PC, PS3, PS2, PSP, XBox 360, Nintendo DS i Wii
3‐2 rok BBY

Łukasz „Nestor” Woźny
www.gwiezdnewojny.pl

The Old Republic
gra i kampania promocyjna
Dawno, dawno temu w odległej galaktyce... No, nie do końca, bo tematem tego artykułu jest coś, co po
części już się stało, ciągle się dzieje i będzie się dziać, a mianowicie gra sieciowa Star Wars: The Old
Republic, której premiera zapowiedziana jest na lato 2011 roku. SW: TOR jest swoistą kontynuacją
wielokrotnie nagradzanych i wielbionych przez fanów cRPGów z dy‐
logii Knights of the Old Republic (2003‐2004). Akcja gry dzieje się
około trzysta lat po wydarzeniach z owych KotORów, w trakcie zim‐
nej wojny pomiędzy Republiką Galaktyczną i Zakonem Jedi, a Impe‐
rium Sithów.
Studiem, które podjęło się zadania stworzenia nowatorskiej gry
MMO RPG, jest znane ze swojego kunsztu kanadyjskie BioWare, oj‐
ciec takich perełek jak Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Mass Effect,
czy ostatnio Dragon Age. Klasa i sława tej firmy świadczą o tym, że
nie powinniśmy się martwić ani jakością fabuły, ani samym wykona‐
niem gry. Co ciekawe, przez długi czas nie było nawet wiadomo, jaką
produkcję szykuje nam BioWare. LucasArts wiele miesięcy trzymał w
tajemnicy informacje o tworzeniu gry, przez co mnóstwo fanów mia‐
ło nadzieję, że na rynku pojawi się niezwykle mocno wyczekiwana
kontynuacja serii KotOR.
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Tak się jednak nie stało. W październiku 2008 roku pracownicy Lu‐
casArts i Bioware oficjalnie oświadczyli, że tworzą masowa grę sie‐
ciową na platformę PC, posiadającą wciągającą, pełnowymiarową fabułę dla każdej klasy postaci (!),
ciekawe i inteligentne otoczenie oraz dynamiczną rozgrywkę. Prawdziwy ‘show’ zaczął się jednak na
ubiegłorocznych targach E3 w Los Angeles, gdzie zaprezentowano pierwszy trailer promujący grę.
Zwiastun nosił tytuł Deceived (Oszukani) i swoim rozmachem oraz efektownością odbił się w sieci
szerokim echem. Na targach E3 po raz pierwszy można było zetknąć się z grą na żywo, zobaczyć w
akcji wybrane klasy postaci, przetestować ich możliwości, a także poznać wybrane elementy fabuły i
system dialogów. Zainteresowanie grą sięgnęło zenitu, co zresztą
było widać po wzmożonym ruchu na rynku internetowym i powsta‐
jących coraz to nowych stronach poświęconych SW:TOR.
Wraz ze startem oficjalnej strony internetowej – SWTOR.com – ru‐
szyła sieciowa kampania promująca grę. Co tydzień, regularnie w
piątki, witryna jest aktualizowana o nowe informacje i materiały po‐
szerzające pogląd na całość projektu. Drugim po zwiastunie istot‐
nym produktem reklamującym The Old Republic są internetowe, zu‐
pełnie darmowe komiksy Threat of Peace oraz Blood of the Empire,
będące wprowadzeniem do fabuły gry i sposobem na zapoznanie
nas z pierwszymi bohaterami. Głównym motywem pierwszego z
tych komików jest zawarcie traktatu na Coruscant, które to wyda‐
rzenie można uznać za punkt zerowy historii, w jaką będzie mógł
zagłębić się gracz. Drugi koncentruje się bardziej na punkcie widze‐
nia Sithów.
Na SWTOR.com cyklicznie pojawiają się serie dokumentów o proce‐
sie tworzenia poszczególnych aspektów gry. Są wśród nich: Video
Documentary – pokazuje ogólny obraz postępu prac, Developer Corner – odkrywa możliwości tech‐
niczne gry i Developer Dispatch – ten z kolei ukazuje tworzone planety. Najciekawszymi z materiałów
filmowych prezentowanych na witrynie są klipy z serii Timeline (linia czasu). Każdy odcinek trwa
kilka minut i jest prezentowany w postaci holonagrania, w którym kronikarz Jedi, Gnost‐Dural przy‐
bliża nam historię Zakonu Jedi. Poszczególne klipy sięgają coraz głębiej w przeszłość, od momentu
zawiązania Traktatu z Coruscant do odkrycia istnienia Mocy dziesiątki tysięcy lat wcześniej. Dodatko‐
wym smaczkiem tych linii czasu jest sam kronikarz, któremu głos podkłada aktor Lance Henriksen,

znany m.in. z roli androida Bishopa z filmowej tetralogii Obcy.
Opowieści z ery The Old Republic zawitają również na papier, i to już niedługo. Znany z bestsellerowej
adaptacji książkowej innej gry, The Force Unleashed, Sean Williams został zatrudniony do napisania
powieści opartej na głównym wątku SW:TOR. Pozycja ta, pod tytułem Fatal Alliance, powinna pojawić
się na półkach amerykańskich księgarń już latem 2010 roku. Jak widać, kampania promująca grę do‐
tyka wszystkich rodzajów mediów, co dobrze wróży całemu projektowi.
Fabuła The Old Republic ma być wielowątkowa, złożona i zaplanowa‐
na na wiele miesięcy zabawy. Jak już wspominałem, każda klasa bę‐
dzie miała własną historię, której rozwój będzie zależny wyłącznie
od gracza. Owszem, główny wątek skupi się wokół galaktycznego
konfliktu i ma być taki sam dla wszystkich, jednak poboczne zadania
będą się różnić w sposób na tyle duży, że (jak chwalą się twórcy) nikt
nie przejdzie dwóch identycznych questów. Innowacją ma być wpro‐
wadzenie systemu wieloosobowego dialogu z postaciami niezależny‐
mi, w którym będą mogli wziąć udział dwaj gracze. Decyzje podjęte
w czasie rozmowy także będą miały wpływ na obu bohaterów.
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W grze dostępne będą dwa główne rodzaje rozgrywki, tak jak w każ‐
dej produkcji MMO RPG na rynku. Jeden będzie polegał na rozwijaniu
historii, eksploracji środowiska i zabijaniu przeciwników generowa‐
nych przez system. Drugi natomiast to konfrontacja gracza z innym
graczem. Każdy będzie miał możliwość wyboru, w jakiej rozgrywce
chce brać udział. Miejscem naszych wędrówek stanie się natomiast
kilkanaście planet. Wśród nich mamy światy znane z filmów, takie
jak Alderaan – zniszczoną w odległej przyszłości przez Gwiazdę Śmierci, Coruscant – ekumenopolis i
stolicę Republiki, czy Tatooine – pustynną planetę, która niestety występuje prawie w każdej grze
Star Wars, przez co czasem wydaje się być, zupełnie odwrotnie do słów Luke’a z Nowej nadziei, cen‐
trum całego wszechświata. Z tych mniej znanych pojawiają się z kolei Tython – nowa‐stara siedziba
Jedi, Ord Mantell – baza wypadowa Republiki czy Dromund Kaas – tajemnicza siedziba Imperatora
Sithów. Różnorodność planet jest spora, więc na pewno każdy znajdzie swoje miejsce w galaktyce.
Klas grywalnych w SW:TOR mamy osiem, po trzy na każdą stronę
konfliktu i dwie, które od biedy można nazwać neutralnymi. Połowa
z nich korzysta z broni konwencjonalnych, druga natomiast to użyt‐
kownicy Mocy. Każda klasa oczywiście posiada swoje specjalne umie‐
jętności lub atuty, charakterystyczne tylko dla niej. Tak dla przykła‐
du, Żołnierz Republiki doskonale walczy z dystansu i posiada ciężki
pancerz, Łowca Nagród jest uzbrojony w nowoczesny ekwipunek,
Przemytnik potrafi korzystać z naturalnych osłon, Agent Imperium
może wzywać wsparcie z orbity, a Negocjator Jedi po mistrzowsku
panuje nad telekinezą. Tych umiejętności jest znacznie więcej, tym
bardziej, że, jak zapowiadają twórcy, klasy mają być zrównane swo‐
imi możliwościami, by nie było dominacji jednej nad drugą. Rzecz
jasna poza klasą będzie można wybrać rasę, płeć, wygląd włosów i
twarzy – krótko mówiąc standardowe cechy.
Star Wars: The Old Republic jest bardzo dobrze zapowiadającą się grą
sieciową i póki co, wszystko pięknie się prezentuje. Co więcej, kam‐
pania reklamowa jest prawidłowo prowadzona i nie traci impetu.
Magicy z BioWare i LucasArts postawili sobie także wysoką poprzeczkę, uznając za jeden ze swoich
celów pokonanie aktualnego lidera wśród gier MMO RPG – World of Warcraft. Czy gra podoła temu
wyzwaniu, przekonamy się naturalnie po premierze, ja jednak już teraz czekam na The Old Republic z
niecierpliwością. Kto wie, to może być odpowiedź na Wasze marzenia o przeżyciu naprawdę epickich
przygód w świecie Gwiezdnych wojen…

Adam „Adakus” Kusyk
http://oldrepublic.info

Battlefront: Elite Squadron – recenzja
Kiedy wyczekiwałem na nowego Battlefronta na PSP, nie spodzie‐
wałem się, że będzie to aż tak rewolucyjna gra. W końcu to seria od‐
grzewanych kotletów, choć nie da się ukryć, że każda jej odsłona
wprowadza kolejne, interesujące elementy. Mapy – największy
grzech Battlefrontów i najsłabsze ogniwo poprzedniej produkcji z
tego cyklu, czyli Renegade Squadron – dawały wiele do myślenia
przed zakupem Elite Squadron. Na szczęście rzeczywistość okazała
się bardziej różowa, niżby to sobie wymarzył największy nawet mi‐
łośnik gier ze stajni LucasArts.
Fabuła Elite Squadron zdała egzamin. Scenarzyści mieli duże pole do
popisu i wykazali się na nim niezmiernie, pokazując zupełnie nową
jakość opowiadania długoletnich dziejów. W Battlefront II mieliśmy
do czynienia z historią, będącą typowym przekrojem filmowym
gwiezdnej sagi. Tutaj natomiast otrzymujemy kompletnie dopraco‐
wany spin‐off, przechodzący przez cztery epizody Star Wars, serial
animowany The Clone Wars i trzy gry oraz swobodne nawiązania do
komiksów i książek. Wszystko to składa się na fabularny majstersz‐
tyk. Żeby nie psuć nikomu zabawy, nie wymienię szczegółów opo‐
wiadanych zdarzeń, jedynie ich lekki zarys.
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Naszym bohaterem jest młody klon rycerza Jedi ‐ Falona Greya, któremu Kaminoanie nadali przydo‐
mek X‐2. Posiada on także swojego starszego brata X‐1, który ma zupełnie inne plany życiowe, niż
oddany naukom Jedi i Republice X‐2. Drogi obu braci rozchodzą się pod koniec Wojen Klonów, by
później kilkakrotnie się zejść. W grze bardzo ważne jest pojawienie się Rahma Koty z The Force Unle
ashed, który dowodzi słynnym atakiem Rebeliantów na więzienie na Gwieździe Śmierci – jedna z mi‐
sji z Battlefront II. Tutaj widzimy drugą stronę medalu owej akcji. W grze przedstawione są też kulisy
akcji Oddziału Renegatów Hana Solo (Battlefront: Renegade Squadron). Osobiście nie spodziewałem
się, że można tak wiele wyciągnąć z crossowej fabuły i zrobić to w dodatku tak
dobrze.

Brotherhood of
the Sith
Zwane także po polsku Brac‐
twem Sithów, jest organizacją
fanowską imitującą niekano‐
niczną „kontynuację” Zakonu
Sithów. Powstałe w 1999 roku
Bractwo zrzesza fanów Star
Wars sympatyzujących z Sithami
i Ciemną Stroną Mocy, koncen‐
trując się zwłaszcza na wymia‐
nie informacji, dyskusji i odgry‐
waniu swoich postaci na zasa‐
dzie wielkiej, niekończącej się
sesji RPG. Życie Brotherhood of
the Sith toczy się na forum
dyskusyjnym, a jego członkowie
są w większości ze sobą zaprzy‐
jaźnieni i od czasu do czasu
spotykają się w „realnym świe‐
cie”. Założycielem, szefem i
zarazem Mrocznym Lordem
Bractwa Sithów jest Darth Fre‐
ejack.
[sith.pl]

Nasz bohater jest w kluczowych momentach historii galaktyki na pierwszej linii
frontu, spotyka wielkich bohaterów i stawia czoło własnemu przeznaczeniu. Sama
opowieść jest bardzo zróżnicowana – latamy w niej, biegamy, strzelamy, wysadza‐
my, uciekamy i atakujemy. Dzięki temu gracz się nie nudzi i może poznać, jak wiel‐
ki potencjał drzemie w Battlefroncie, i to nie tylko na PSP. Fabuła jest adresowana
do każdego fana: i tego początkującego, i tego bardziej zorientowanego w uniwer‐
sum. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo poza fantastyczną historią, w produkcji jest
wiele smaczków, przypominających, że Gwiezdne wojny to jeden wielki świat, skła‐
dający się z setek różnych dzieł setek różnych twórców, którzy mają wspólną pa‐
sję.
Prowadzenie postaci w grze jest bardzo przybliżone do tego, które mieliśmy w
Renegade Squadron. W stosunku do poprzednika, znacznie poprawiono pilotowa‐
nie statku w przestrzeni kosmicznej. Uproszczono także namierzanie, które jest
teraz identyczne, jak w walce na ziemi. Zmiana przydatna, bo przy tak oszałamia‐
jącym tempie, jakie panuje w Elite Squadron, jest to niemal wybawienie. W custo‐
mizacji postaci i wyposażenia nie ma nowości, poza przygotowanymi gotowymi
pakietami uzbrojenia i trzema wolnymi, które sami możemy układać. Problem tyl‐
ko w tym, że rozpoczynając grę mamy bardzo ograniczone pole wyboru.

Z czasem, kiedy przejdziemy do kolejnych misji kampanii lub zdobędziemy medale, zostaną nam udo‐
stępnione nowe typy broni, sprzęt, kolory i modele. W walce bardzo użyteczną zmianą jest dodanie
możliwości uderzenia przeciwnika kolbą karabinu; czasami taki manewr ratuje życie, w szczególno‐

ści na najwyższym poziomie trudności. Autorzy gry na samych uderzeniach kolbą nie poprzestali i
udostępnili dwa rodzaje broni białej – nie licząc miecza świetlnego, który przysługuje tylko rycerzowi
Jedi. Sam Jedi jest znacznie łatwiejszy w prowadzeniu niż w Renegade Squadron; wreszcie ta ciężka
„beczka” stała się szybkim i zwinnym wojownikiem. Co więcej, uderzeniom miecza świetlnego może‐
my nadawać kierunek, przez co czas naszej reakcji się skraca.
Największą zaletą gry są jednak mapy. Mapy w szerokim tego
słowa znaczeniu, gdyż te w Elite Squadron są wielostrefowe. Mi‐
łośnicy serii Battlefront w końcu się doczekali możliwości prze‐
kroczenia atmosfery planety – lotu myśliwcem z pokładu okrętu
wojennego na powierzchnię danego świata lub odwrotnie; istnie‐
je też opcja użycia kapsuły ratunkowej. W kampanii fabularnej
nie mamy zbyt dużego wyboru i musimy podróżować tam, gdzie
nam rozkaże dowódca. W trybie podboju galaktyki natomiast
sami sterujemy przebiegiem bitwy i decydujemy, na którym polu
walki mamy zdobyć przewagę. Z ziemi odpalić możemy działo
jonowe, wyłączające tarcze okrętu flagowego, a z kosmosu może‐
my przeprowadzać bombardowanie, ułatwiające żołnierzom
przejmowanie checkpointów. Szerszą funkcję dostały wszelakie
transportowce i kanonierki, które na powierzchni planety stają
się po prostu lotnymi checkpointami. Jest to jedyna forma ataku, kiedy przeciwnik przejmie wszyst‐
kie punkty na ziemi. Najważniejsze jest jednak to, że każda mapka jest zupełnie nowa. Miejscami wi‐
dać zapożyczone elementy, jak chociażby na Hoth czy Gwieździe Śmierci, niemniej jest tego niewiele.
Kashyyyk, Coruscant, Dantooine, Bespin, Vjun i kilka innych to zupełnie nowe lokacje, na których mo‐
żemy dowoli hasać.
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Kampanię fabularną podzieloną mamy na trzy części; w każdej z nich nasz bohater jest na innym po‐
ziomie rozwoju. Wraz z X‐2 zmienia się otoczenie i wyzwania, a także wysiłek jaki musimy włożyć, by
przejść etap. Na najwyższym poziomie trudności jest kilka miejsc, przy których człowiek zostawia
trochę nerwów i serca. Po takim wzmożonym wysiłku manualnym i umysłowym pozostaje jednak
satysfakcja na długi czas. Forma podboju galaktyki jest natomiast prztyczkiem w nos, wymierzonym
w tych wszystkich, którzy widzą w Battlefroncie schematy. Mamy do wyboru ułożone przez twórców
scenariusze oraz tzw. wolną grę, gdzie standardowo zaczynamy z dwiema planetkami. Scenariuszy
jest sześć, dwa małe i cztery duże, podzielone na dwa okresy hi‐
storyczne ‐ Wojny Klonów i Galaktyczną Wojnę Domową.
Ostatni scenariusz, w którym dwa bastiony Rebelii, Yavin i Hoth,
są oblegane przez siły Imperium jest naprawdę wymagający.
Wystarczy jeden błąd taktyczny i wielce prawdopodobne, że naj‐
bliższe starcie skończymy przegraną. Przeciwnik posiada prze‐
wagę w funduszach i ilości żołnierzy, szybko zdobywa nowe
technologie, więc jeżeli nie będziemy atakować i odbierać mu
planety, czeka nasz rychła śmierć. Trzeba się wykazać zmysłem
taktycznym w czasie podboju i planowania oraz umiejętnościami
strzeleckimi i pilotażu w trakcie walki. Bitwę wygrywa drużyna,
która zdobędzie tysiąc punktów, a te zdobywamy za: zabicie
przeciwnika (+1), zniszczenie pojazdu (+3), zdobycie checkpoin‐
tu (+5), zniszczenie okrętu liniowego (+200), do tego nabijane są
też punkty za przewagę zdobytych checkpointów. Tutaj pozosta‐
wienie wyniku bitwy w rękach komputera może się źle skończyć, szczególnie jeżeli błędnie obliczymy
stosunek sił. Sam przy jednym scenariuszu męczyłem się z Imperium i stoczyłem pięć zaciętych bi‐
tew, z których wygrałem tylko jedną... mimo tego, że od zdobycia tysięcznego punktu dzieliły mnie
sekundy. Wspomnienia „bolesne”, ale jakże radosne, ponieważ w tych trudnych dla wymagających
graczy czasach można znaleźć wyzwanie na miarę naszych możliwości.
Grafika Elite Squadron rozpieszcza, po prostu. Nie znajdziemy już na ekranie kwadratowych modeli,
lecz zgrabne i dopracowane ubrania, twarze i filmiki. Modele X‐2 z fabuły są bardzo urokliwe i różnią

się od standardowych strojów – nasz bohater nosi niestandardowy plecak klona, jest obdarty i ma
nietuzinkową szatę Jedi. Przerywniki filmowe zostały wykonane na silniku gry. Nie są może niewia‐
domo jakiej jakości, ale jak na poziom PSP spisują się wyśmienicie. W dodatku są „kawałem niezłego
Star Wars”, jak to napisałem przy okazji filmików w recenzji The Force Unleashed. Żywa akcja połą‐
czona z profesjonalną grą dubbingową robi swoje. Fragmenty epizodów są wstawkami przed misja‐
mi, co dobrze oddaje nastrój oczekującego na nas wyzwania.
Podrasowano także herosów. Sam nie wiem, ilu z nich ma każda frakcja, ponieważ w czasie podboju
galaktyki można użyć bohatera tylko raz. Jest to jednorazowy bonus, za który trzeba zapłacić słoną
sumkę. W zamian za to mamy nie tylko Jedi, ale i poważnych strzelców w postaci Cola Serra (Rebelia)
i IG‐88 (Imperium). Postacie z mieczami to: Asajj Ventress (Separatyści), Obi‐Wan Kenobi
(Republika) i Luke Skywalker (Rebelia). Tymi postaciami udało
mi się zagrać. A patrząc po trybie pojedynków herosów, może
być ich znacznie więcej. Dla mnie numerem jeden i tak pozosta‐
nie IG‐88, który dysponuje dwoma sprzężonymi blasterami i gra‐
natami. Nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne i nawet czary
mary Jedi nie przekonają mnie do zmiany. Broni się też Col Serra,
który ma masę przydatnych umiejętności i silne strzały z broni
palnej.
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Minusy specjalnie zostawiłem na koniec. Jest ich łącznie trzy i to
one zadecydowały, że gra nie dostała ode mnie pełnych 10 punk‐
tów na 10 możliwych, tylko „złamane” 9,5. Są to: możliwość wy‐
boru tylko dwóch rodzajów statku: transportowca i myśliwca;
toporne grafiki menu w podboju galaktyki – znacznie lepsze były
w Renegade Squadron – oraz brak możliwości zapisu gry. Ale czy
to tak wiele, by przyćmić fenomen Elite Squadron? Broń Boże nie!
Elite Squadron to niemalże idealny Battlefront i naprawdę wielka szkoda, że taki hit trafił do tak wą‐
skiego grona odbiorców, jakim są posiadacze PSP i Nintendo DS. Z drugiej strony Elite Squadron daje
nadzieję na przyszłość, na to, jak będzie wyglądał Battlefront III na PC, PS3 i XBoxa 360. Jeżeli twórcy
pójdą drogą recenzowanej tu produkcji, co jest niemal pewne, to gra będzie kolejną rewolucją w hi‐
storii gier Star Wars. Battlefront po raz kolejny udowodnił, że ma potencjał, i że każda kolejna pro‐
dukcja może być lepsza od poprzednich. Nowatorska fabuła, dopracowana grafika, fantazyjne mapy i
mnogość nowych opcji zasługują na każdą złotówkę, jaką wydacie na Elite Squadron. W tę grę po pro‐
stu trzeba zagrać!
Ocena recenzenta: 9,5/10
Producent:
Wydawca:
Premiera:
Gatunek:
Platformy:
Czas akcji:

Rebellion Developments (PSP), N‐Space (DS)
LucasArts (USA), LEM (Polska)
listopad 2009
strzelanka
PSP, Nintendo DS.
22 BBY ‐ 4 ABY

Łukasz „Nestor” Woźny
www.gwiezdnewojny.pl

Star Wars w liczbach
Według ostrożnych szacunków, w pierwszej dekadzie XXI wieku na całym świecie sprzedało
się co najmniej 50 milionów egzemplarzy różnych gwiezdnowojennych gier wideo. Stawia to
serię Star Wars w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych cykli wydawniczych wszech‐
czasów. Na czele zestawienia znajduje się, co jest pewnym zaskoczeniem, Lego Star Wars II z
8,2 mln sprzedanych kopii. Podium uzupełniają The Force Unleashed z 7 mln oraz Lego Star
Wars I z 6,7 mln, a niedaleko w tyle lokuje się Battlefront II z 6 mln egzemplarzy.
Gry Star Wars mają jednak na koncie nie tylko pasmo sukcesów finansowych, ale także uzna‐
nie krytyków. Deszcz ponad 120 nagród branżowych, który spadł na Knights of the Old Repu‐
blic (2003) jest tego najlepszym dowodem. Wielkim poważaniem cieszą się także przygody
Kyle’a Katarna z Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002) oraz niezapomniany symulator myśliwców,
TIE Fighter z 1993 roku. [Jedi Nadiru Radena]

Lego Star Wars: The Complete Saga
– recenzja
Kiedy kilka lat temu na rynek trafiła gra Lego Star Wars: The Video
Game, fani Gwiezdnych wojen prezentowanych w postaci duńskich
klocków (bo przecież półki sklepowe już wtedy uginały się od zesta‐
wów Lego z gwiezdnej sagi) mogli przeżyć prawdziwą ekstazę. Oto
wreszcie ktoś przeniósł ich ulubione zabawki do wirtualnego świata,
i teraz w domowym zaciszu mogli z przyjemnością delektować się
nie tylko żmudnym składaniem plastikowych elementów w monu‐
mentalne pojazdy, czy budynki, ale zasiąść przed monitorem i
„ponaparzać” w klawiaturę, oddając się fabule trzech pierwszych
epizodów Star Wars. Potem przyszła kolej na kontynuację – Lego
Star Wars 2: The Original Trilogy – czyli klasyczną lucasową trylogię.
No, ale nie zarzyna się kury znoszącej złote jaja, tak więc na miesiąc
przed Świętami Bożego Narodzenia A.D. 2009, dystrybutor Cenega
Poland zaprezentował na naszym rynku Lego Star Wars: The Com
plete Saga. Co to właściwie jest? Ano łatwo się domyślić, że skoro to
„kompletna saga”, to zawiera wszystkie części gwiezdnej opowieści.
Instalując jedną płytkę, gracz ma możliwość całkowitego oddania się zabawie z sześcioma epizodami
i przeżywania ich fabuły na nowo. Co prawda dokonano kosmetycznych poprawek, m.in. dodano no‐
wą misję w Ataku klonów, ale ogólnie to wciąż ta sama gra, tylko w zbiorczym wydaniu.
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A o co chodzi w rozgrywce? Można pobawić się dwutorowo – albo rozgrywając fabularnie wszystkie
epizody, czyli przeżywać znane z filmów sytuacje, będąc jednocześnie ich uczestnikiem, albo pobawić
się w trybie dowolnym – typowo zręcznościowym i sprawdzającym nasze umiejętności jako wytraw‐
nego gracza. Ze względu na mój wiek i kiepską zręczność, ale ogólne zamiłowanie do Star Wars, dla
mnie najważniejszą opcją jest oczywiście tryb fabularny. Możliwość przejścia każdej części Gwiezd
nych wojen, będąc czasem Anakinem, czasem Chewbaccą i tak dalej, daje niezwykłą frajdę.
I tutaj należy wspomnieć o grywalności. Lego Star Wars jest produktem niezwykle grywalnym. Proste
sterowanie, opcje walki ograniczone do minimum i bardzo efektowny świat sprawiają, że do kompu‐
tera możemy śmiało posadzić dzieciaka, który raczej bez trudu poradzi sobie z poszczególnymi wy‐
zwaniami. Sam z przyjemnością dawałem upust mojej Mocy i
kosiłem zastępy droidów, rozbijając je na plastikowe klocki. Do
tego dochodzi interakcja z otoczeniem. W zasadzie wszystko co
leży, stoi czy rośnie można wykorzystać, albo jako część budow‐
laną, albo jako element „rozwałkowy”, lub też miejsce poćwicze‐
nia swoich mentalnych zdolności.
Sama gra polega na prostym schemacie – przechodzeniu etapów
i zbieraniu jak największej ilości monet, zbiorników, serduszek,
cegiełek i tym podobnych. Im więcej tego zbierzemy, tym oczywi‐
ście lepsze bonusy czekają na nas pomiędzy misjami, bowiem
zarobione pieniądze posłużą nam do zrobienia ciekawych zaku‐
pów, a zdobyte zbiorniki do budowy pojazdów. Odsłonimy także
mnóstwo postaci znanych z filmów i będziemy mogli wykorzy‐
stać je do własnych, niecnych celów. Niemniej, typowo przecięt‐
nemu, niedzielnemu graczowi, który do takiej zabawy zasiada
niezmiernie rzadko, Lego Star Wars oferuje i tak świetną rozrywkę. Wcale nie trzeba zbierać jak naj‐
większej ilości punktów, czy monet. Można śmiało iść przez kolejne części, aby przeżyć gwiezdną sa‐
gę na nowo.

Jeśli jednak ktoś oczekuje więcej od produktu, niż szybkiego przejścia opowieści, to znajdzie tutaj
prawdziwą ucztę. Trzeba się sporo natrudzić, aby pozbierać wszystko na planszach i wymaga to od
nas czasami wręcz niebotycznych umiejętności i kombinowania.
Na dokładkę, przechodząc poszczególne epizody, odblokowuje‐
my dodatkowe misje, w których bawić się będziemy na czas, bi‐
jąc swoje, lub kolegi rekordy. Największym plusem Lego Star
Wars jest jednak tryb współpracy. To najbardziej genialny po‐
mysł, na jaki wpadli producenci gier spod znaku Lego. Po co sie‐
dzieć przy komputerze samemu? Można do zabawy zaprosić
jeszcze kogoś, wręczając mu albo pada, albo robiąc miejsce przy
klawiaturze. We dwóch zawsze raźniej, a i rozgrywka idzie ła‐
twiej. Mało tego, można popróbować swoich umiejętności jako
przeciwnicy i oddać się walce na miecze świetlne i Moc.
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Do pozytywów zaliczyć należy jeszcze grafikę i muzykę. Chociaż
produkt ten nie oferuje naszym oczom wielokrotnego orgazmu,
trudno rzec jakiekolwiek złe słowo na temat samej grafiki. Ot,
prosta, przyjemna, klockowa wręcz sceneria, idealnie odwzoro‐
wująca plastikowe pierwowzory. W tej grze nie chodzi o zachwycanie odbiorcy wirtuozerią i maj‐
stersztykiem graficznych cudów, ale o jak najpełniejsze i najpłynniejsze oddanie świata duńskich za‐
bawek. To zaś udaje się znakomicie. Dołóżmy do tego charakterystyczną starwarsową muzykę, roz‐
poznawalną chyba zawsze, wszędzie i przez wszystkich, a więcej mówić nie trzeba.
Jako że nie ma róży bez kolców, czas na wady. Od razu zaznaczę, iż są one niewielkie i w większości
wynikają z mojego gustu, niż z jakichś technicznych uszczerbków. Pierwsza to brak polskiej wersji
językowej. Skoro The Video Game i The Original Trilogy takową posiadały, to dlaczego The Complete
Saga jej nie ma? Nie wiem. Co prawda nie utrudnia to zbytnio zabawy, bo sama rozgrywka jest pozba‐
wiona dialogów, czy opisów – wszystko opiera się na animacji – jednak już polskie napisy w kantynie
w Mos Eisley (służącej za bazę wypadową), czy menu w rodzimym języku by się przydały. Drugą wa‐
dą jest, paradoksalnie, zbyt proste sterowanie. Ciosy zadawane mieczem świetlnym, czy strzały z bla‐
stera kierowane są przez komputer i nie możemy się zbytnio wy‐
kazać na tym polu. A w tego rodzaju grze aż prosi się o kilka
kombosów, wykonywanych przez zręczne palce na klawiaturze,
czy padzie. Trzeci i ostatni mój zarzut to niejaka monotonność
rozgrywki, która po części wynika także z drugiej wady. Prak‐
tycznie cały czas chodzi o to samo – rozwałka przeciwników,
zbieranie stuffu i od czasu do czasu walka z bossem, co przy
ograniczonym sterowaniu może nieco frustrować. Jeżeli ktoś nie
przepada za Gwiezdnymi wojnami, zachodzi obawa, że gra jednak
może mu się znudzić i nie ukończy wszystkich epizodów.
Podsumowując, Lego Star Wars: The Complete Saga jest grą bar‐
dzo dobrą. Na pewno spodoba się dzieciom, fanom Star Wars i
miłośnikom klocków Lego, a to przecież oni są głównym targe‐
tem tego produktu. Niewątpliwą zaletą jest jego uniwersalność,
jako że gra w zasadzie może cieszyć osoby w każdym wieku,
gdzie tryb grania we dwójkę potęguje pozytywne wrażenia. Jeśli ktoś jeszcze nie ma tej pozycji w
swojej kolekcji, to zachęcam do spróbowania. Warto. Jeżeli natomiast posiadacie wcześniejsze wyda‐
nia Lego Star Wars, to powinniście się dwa razy zastanowić, czy zainwestować w grę praktycznie taką
samą, z drobnymi tylko poprawkami. Wybór należy do Was i... Niech Lego będzie z Wami!
Ocena recenzenta: 8,5/10
Producent:
Wydawca:
Premiera:
Gatunek:
Platformy:
Czas akcji:

Traveller’s Tales
LucasArts (USA), Cenega (Polska)
2007 (platform), 2009 (PC)
zręcznościowa
PC, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
32 BBY ‐ 4 ABY

Marcin „Sharn” Byrski
www.starwars.valkiria.net

Magia dzieciństwa
Na wstępie chciałbym z góry przeprosić wszystkich tych, którzy wyczucia artystycznego mają więcej,
niż domowy kapeć, i którzy zauważyli, że tytuł tego felietonu jest tak wyświechtany, tak zużyty, tak
wyprany z wszelkiego znaczenia, że znane wszystkim cliché mówiące, że coś „smakuje jak kurczak” w
porównaniu ze wspomnianą „magią dzieciństwa” jest tak świeże, że swoją oryginalnością i siłą prze‐
kazu mogłoby zrywać gonty ze strzech górskich chat i porywać je razem z bacowymi kozami hen, do
ciepłych krajów. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jako autor i jed‐
nocześnie osoba o wyczuciu artystycznym większym niż to, któ‐
re prezentuje sobą domowy kapeć, jestem tego faktu świadom, a
mimo to zdecydowałem się na jego zastosowanie, pozwalając
sobie tym samym na skorzystanie z pewnej wolności dostępnej
każdemu twórcy swojego dzieła. Czyli w skrócie: oklepany tytuł
jest zamierzony, a ja nie będę zbyt przesadnie tego faktu uzasad‐
niać ani bronić dokonanego przez siebie wyboru.
Mając formalny wstęp za sobą, możemy przejść dalej, do tematu,
który chciałem w moim tekście poruszyć. I tak, jest on bezpo‐
średnio związany z tą tzw. „magią dzieciństwa” (nie jestem czło‐
wiekiem, który po stworzeniu czegoś nadaje temu tytuł, który
tak się ma do samego dzieła, jak korniszon do lotów kosmicz‐
nych).
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Jak każdy wie, pamięć człowieka jest zawodna, wybiórcza i nieposłuszna. Z czasem niektóre rzeczy,
niezmiernie istotne i ważne dla nas, potrafią nam z głowy wylecieć, inne natomiast trzymają się nas
uporczywie, niby żółw który złapie kogoś szczękami za palec i sprawia wrażenie, że prędzej Jules z
pewnego filmu Tarantino zmaterializuje się w kuchni i zacznie cytować Księgę Ezechiela, niż on roze‐
wrze paszczę. Jesteśmy w stanie zapomnieć datę urodzin dziewczyny, z którą jesteśmy w szczęśli‐
wym związku od ponad czterech lat, pamiętamy natomiast, że jakiś szczyl imieniem Marek pożyczył
od nas w przedszkolu pieniądze na kompot i do dziś nam ich %
$&#@$ nie oddał. Stwierdzenie, że pamięć człowieka jest trochę
dziurawa to jak stwierdzenie, że brzeg zbioru Mandelbrota to tak
jakby linia prosta. Tak, to był żart. Ha ha ha.
Trzeba pamiętać również, że zdolności pamięciowe człowieka są
niedoskonałe również pod innym względem ‐ człowiek nie zapa‐
miętuje wszystkiego, całych ciągów wydarzeń. W pamięci zapisy‐
wane są jedynie ważniejsze wydarzenia, wysepki wartości funk‐
cji zależnej od czasu. Proces przypominania polega natomiast na
odtworzeniu wartości niezapamiętanych oraz dookreśleniu tych,
które zapamiętane zostały skrótowo. Mówiąc krótko – przypomi‐
nanie sobie to pole do popisu dla wyobraźni człowieka. Czy nie
zdarzyło się nam, że dalibyśmy sobie rękę uciąć, że zostawiliśmy
książkę w autobusie? Więcej, my rzeczywiście PAMIĘTAMY, że ją
tam zostawiliśmy. Pamiętamy moment, w którym kładziemy ją
obok nas na siedzeniu, a potem wysiadamy z autobusu. To jest dla nas prawda i żaden wykrywacz
kłamstw nie byłby w stanie zadać nam kłamu. Następnie wracamy do domu, zjadamy obiad, zagląda‐
my do plecaka, a tu proszę bardzo – nasza zaginiona książka leży grzecznie na wierzchu i uśmiecha
się do nas swoją okładką. Nie zostawiliśmy jej w autobusie. Pamiętamy natomiast co innego.
Do największych konfrontacji dochodzi w momencie, gdy pewne rzeczy, które tkwiły nam w głowie
od dzieciństwa – obrazy, dźwięki, zapachy zapomniane przez wiele długich lat – nagle powracają i
następuje zetknięcie wspomnień z rzeczywistością.

Jako małe dziecko obdarzony zostałem naprawdę wielką wyobraźnią. I nie był to wbrew pozorom
dar, raczej przekleństwo, bowiem dodatkowo byłem strachliwy jak mała dziewczynka, z którą to no‐
tabene z powodu fryzury i „ślicznej buzi” byłem czasem mylony. A wielka wyobraźnia połączona z
obawą to naprawdę nie jest dobry koktajl. Niemal każdy film, każda książka, w których pojawiały się
jakieś przerażające bestie czy inne diabelskie pomioty sprawiały, że pozostanie sam na sam z pustym
pokojem kończyło się niemalże katatonią w moim wykonaniu. Rekin ze Szczęk, Obcy, Godzilla –
wszystkich się bałem tak bardzo, że miałem opory przed wchodzeniem do wanny, do piwnicy czy po‐
dróżowaniem do Tokio. Na szczęście w ich przypadku strach był w pełni uświadomiony – wiedziałem
dokładnie czego się boję. Był jednak jeden potwór, który wszedł do mojej dziecięcej główki i zakopał
się wśród innych wspomnień, strasząc jedynie jakimiś nieuchwytnymi wrażeniami, oderwanymi od
świata obrazami. Potwór, którego do końca nawet nie byłem świadom, dopóki nie natknąłem się na
niego raz jeszcze, gdy już byłem starszy. Potworem tym był Rancor.
Jak już zaznaczyłem – nie byłem do końca świadom istnienia czegoś takiego jak bestia, która prawie
pożarła Luke'a Skywalkera. Szczerze mówiąc wówczas nie byłem nawet świadom istnienia kogoś ta‐
kiego, jak Luke Skywalker. Do mojej głowy dostał się jedynie obraz, sam wizerunek istoty. Okazało się
potem, że mój tata przywiózł z Niemiec, gdzie pracował jako drwal (czy to był może pilarz?) plakat,
czy też może duży rysunek, na którym figurował właśnie Rancor.
Ja natomiast się na niego natknąłem. Reszty dokonała moja wy‐
obraźnia.
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Bestia żyła w mojej podświadomości dłuższy czas, odżywając
czasem w snach, a zostawiając po sobie jedynie jakiś pierwotny
lęk, nieokreślony posmak trwogi sięgającej eony wstecz (rany,
dorzucę jeszcze w tym zdaniu słowo „bluźnierczy” i będę miał
coś, co śmiało będzie można prezentować jako spłodzone przez
pióro H. P. Lovecrafta!). Lecz w końcu doszło do nieuniknionej
konfrontacji. Tak jak Neo zrobił to, co musiał zrobić, tak jak w
końcu natknąłem się na szósty epizod Gwiezdnych wojen.
W momencie, w którym Rancor wszedł na scenę, doznałem na‐
prawdę ogromnego szoku. Pamiętam jak patrzyłem z niedowie‐
rzaniem na wielkiego potwora, myśląc cały czas „To ON! To ON! To ON!” Nagle okazało się, że coś, co
kryło się w mojej główce od dawna, istnieje naprawdę. Może nie naprawdę, ale wiadomo o co mi cho‐
dzi. Niespodziewanie przypomniał mi się obrazek Rancora, który widziałem, a o którym zdołałem
zapomnieć (zrobił on bowiem swoje – wbił mi do głowy to, co sobą prezentował, sam natomiast znik‐
nął w odmętach niepamięci). Momentalnie cały lęk, skrywający się gdzieś głęboko we mnie, wyparo‐
wał. Nienazwane zniknęło, pozostał tylko gumowy, ruszający się potwór.
Czasem zastanawiam się czy nie byłoby lepiej, gdybym Gwiezdnych wojen nigdy nie obejrzał. Wów‐
czas ta nieopisana magia, ten zbiór uczuć, których nie byłem w stanie nazwać, to COŚ, byłoby nadal
we mnie obecne. Niepokój, który towarzyszył mi od maleńkiego, a który zniknął bezpowrotnie, był
bowiem częścią mnie. I to częścią wspaniałą. Został on jednak rozwiany, rozłożony na czynniki pierw‐
sze, obejrzany pod każdym kątem przez człowieka rozumnego, a następnie złożony z powrotem w
jedną spójną całość. Wiem już dokładnie wszystko, zrozumiałem to, czego nie byłem świadom. Homo
sapiens sapiens w akcji. Pytanie tylko – czy warto jest wszystko wyjaśniać?

Maciej Szczepański
www.swextreme.com

Wstęp: Gry towarzyskie
Gry towarzyskie w świecie Star Wars zajmują bardzo ważną rolę już od ponad dwudziestu lat. Pierw‐
szą firmą, która przetarła szlak tego typu rozrywce było West End Games, wprowadzając Star Wars:
The Roleplaying Game w 1987 roku. Później na rynku pojawiła się karcianka Star Wars CCG oraz bi‐
tewniak Star Wars Miniatures Battles, stając się protoplastami całej reszty odnoszących sukcesy gier
na licencji Lucasfilm Ltd.
Każda z tych produkcji wprowadzała do świata Gwiezdnych wojen nowe elementy. Najwięcej uniwer‐
sum George’a Lucasa zawdzięcza popularnym erpegom, ponieważ podręczniki do RPG opisały i roz‐
winęły wiele, zarówno znanych, jak i nieznanych planet, postaci, broni, czy statków. Do dzisiaj po‐
wstały dwa systemy RPG: d6 i d20, z czego ten drugi doczekał się trzech własnych edycji: pierwszej,
Revised i Saga Edition. Karcianki mają znacznie bardziej skomplikowaną biografię. Na początku domi‐
nowało Star Wars CCG firmy Decipher oraz jego karciane produkty pochodne, by w 2002 roku wy‐
startowało wydawane tylko przez trzy lata Star Wars TCG. Jeśli chodzi o bitewniaki, pierwszeństwo
miało West End Games z swoją grą, którą zastąpiło w 2004 roku Star Wars Miniatures od Wizards of
the Coast. W międzyczasie pojawiły się gry Starship Battles i Star Wars Pocket Models TCG, jednak nie
zadomowiły się one na stołach do gry na długo.
W roku 2009 doskonale miały się dwie linie gier towarzyskich – RPG d20 Saga Edition i Star Wars
Miniatures; karcianki istniały tylko i wyłącznie w wirtualnej przestrzeni, głównie dzięki Star Wars
Galaxies TCG.
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Fani erpegów doczekali się aż sześciu nowych podręczników: The Clone Wars Campaign Guide
(styczeń), Legacy Era Campaign Guide (marzec), Jedi Academy Training Manual (czerwiec), Rebellion
Era Campaign Guide (lipiec), Galaxy at War (wrzesień) oraz Scavenger’s Guide to Droids (listopad).
Znawcy tematu przyznają, że podręczniki te dały graczom sporo nowych możliwości, rozwinęły ta‐
jemnicze czasy i dodały wiele potrzebnych opisów. Dla Saga Edition był to bardzo udany rok, a więcej
na ten temat dowiecie się z artykułu umieszczonego w niniejszej antologii.
Star Wars Miniatures nie miały się wcale gorzej. Pod względem ilości premier był to rok rekordowy.
Dostaliśmy trzy dodatki: Imperial Entanglements (marzec), Jedi Academy (czerwiec) i Galaxy at War
(październik), w każdym z nich znajdowało się czterdzieści nowych figurek wraz z kartami statystyk.
Ponadto producent bitewniaka, firma Wizards of the Coast, wydała także dwa specjalne zestawy z
serii The Clone Wars Map Pack: Showdown at Teth Palace oraz The Crystal Caves of Ilum. Świat Star
Wars Miniatures rozrósł się jednak nieznacznie, ponieważ zupełnie nowe postacie nie zdominowały
dodatków. Postawiono na starych i sprawdzonych bohaterów, choć w nowej aranżacji. Również i o
tym szerzej powiemy na kolejnych stronach naszej publikacji.
Jak już wyżej wspomniałem, karcianki Star Wars istniały tylko w internecie, nie licząc fanowskich do‐
datków do CCG i TCG, które też mają charakter wirtualny, ale do ich wykorzystania nie jest potrzebny
komputer. W lutym Star Wars Galaxies TCG rozrosło się o dodatek pod tytułem Galactic Hunters. Na‐
stępnie w czerwcu światło dzienne ujrzał Agent of Deception, we wrześniu The Shadow Syndicate, a
pod koniec roku Nightsister's Revenge. Każdy z dodatków wprowadza do gry 200 e‐kart. Karcianka
dedykowana jest dla osób posiadających aktywne konto w grze MMO RPG Star Wars Galaxies. Co mie‐
siąc, po uiszczeniu abonamentu, gracz otrzymuje kilka boosterów z różnych dodatków, ma też możli‐
wość dokupienia ich na własną rękę.
Czy w tym roku także możemy się spodziewać nawały nowych dodatków, suplementów i podręczni‐
ków do gier towarzyskich? Niestety, wraz z wycofaniem się Wizards of the Coast z gwiezdnowojenne‐
go rynku, nie jest to takie pewne. Tymczasem jednak zapraszamy do zapoznania się z zawartością
tego działu.

Łukasz „Nestor” Woźny
www.gwiezdnewojny.pl

Star Wars Miniatures w 2009 roku
Rok 2008 był dla Star Wars Miniatures okresem zmian, i to bardzo konkretnych. Po dziesięciu dodat‐
kach wydawca gry, firma Wizards of the Coast, postanowiła odmienić oblicze swojego sztandarowego
produktu. Boostery zmieniły kształt z tradycyjnego sześcianu na trapezoid, do tego zupełnie
„przebudowano” karty statystyk. Znacznie zmieniła się ich kolorystyka, niebieski zastąpiono białym,
a szkice na kartach zaprzestano cieniować. Jakby tego było mało, okrojona została ilość minisów w
dodatku z 60 do 40. Nie wszystkim te zmiany przypadły do gustu. Sklepy zanotowały spadek sprze‐
daży, pomimo zbiegu premiery dodatku The Clone Wars z emisją se‐
rialu o tym samym tytule. Zapowiedzi na rok 2009 były jednak bar‐
dzo zachęcające – miały pojawić się nawiązania do tradycyjnych po‐
staci z filmowych epizodów i nowi bohaterowie z Expanded Univer‐
se. W takim oto stylu Star Wars Miniatures wkroczyło w rok 2009.
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A był to rok całkiem udany, choć poprzednich sutych lat raczej nie
miał szans przebić, nie po wspomnianych zmianach. Wszystko rozpo‐
częło się na GenConie 2008 w Indianapolis, gdzie zaprezentowano
założenia dodatków na następny rok. Imperial Entanglements i Jedi
Academy były pierwszymi pewniakami, jakie mieliśmy zobaczyć już
za kilka miesięcy. Ponadto ciche zapowiedzi pracowników Wizards
of the Coast na forum firmy wskazywały, że linia The Clone Wars Map
Pack będzie kontynuowana. Tak się też stało, przez co rok 2009 był
obfity w premiery Star Wars Miniatures. W tej wyliczance nie można
zapomnieć o Galaxy at War – drugim dodatku opierającym się w peł‐
ni na serialu Wojny klonów.
Zacznijmy jednak od początku, od dodatku nowej generacji. Wiele
osób zastanawiało się, czy aby na pewno The Clone Wars nie okaże się być jednorazowym stylizacyj‐
nym wyskokiem, niczym Alliance & Empire, po którym wygląd SWM wrócił do pierwotnego wzoru.
Pierwsze zapowiedzi i zdjęcia prezentowane na forach internetowych rozwiały wszelkie wątpliwości
– Star Wars Miniatures zmieniły się na dobre. Kolejnym przejawem nowego trendu stał się dodatek
Imperial Entanglements z marca 2009. Nawiązywał on do najlepszych tradycji z
początku istnienia gry, czyli dodatków Rebel Storm i Universe. Checkslita była po‐
dzielona tylko na trzy frakcje – z pominięciem New Republic, która dostała minisa
w postaci Kypa Durrona. Imperial Entanglements skupiło się więc na starych, do‐
brych, klasycznych Gwiezdnych wojnach i projekcie Cienie Imperium, z trzema frak‐
cjami: Rebel, Imperial i Fringe (pogranicze). Na ten fakt wskazywały nawet
Gildia Star Wars
„twarze
dodatku”, czyli postacie umieszczone na boosterach: Thrawn, Leia i Impe‐
Portal powstał w 2001 roku jako
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rator. Fani otrzymali zatem kolejne edycje wielokrotnie maglowanych postaci, ale
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także zupełnie nowe buźki, których w Star Wars Miniatures brakowało.
nych twórców związanych z
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Najbardziej urozmaicone figurki dostało Fringe; poza Mouse Droidem do gry
wprowadzono także pierwszy przedmiot, czyli Bacta Tank. Miniaturka ta wywoła‐
ła duże poruszenie po oficjalnej prezentacji, jednak nie były to jęki zawodu czy
rozgoryczenia, ale ciepłe i pełne zaskoczenia komentarze. Imperial Entanglements
charakteryzowało się przede wszystkim dobrym klimatem, bo mimo odgrzewania
pewnych postaci, udało się wprowadzić nową jakość i zaskoczyć czymś graczy.
Rebelia otrzymała kolejne doładowanie w postaci dowódców, wzmacniających
zwykłych żołnierzy i komandosów. Imperium zyskało zaś Imperatora na tronie i
kolejnego Vadera, którego dyrektor pionu Star Wars w Wizards of the Coast, Rob
Watkins, określił najpotężniejszym z dotąd wydanych.

[starwars.gildia.pl]

Kolejnym produktem SWM, jaki w 2009 roku – konkretnie 2 czerwca – ujrzał
światło dzienne był The Clone Wars Map Pack: Showdown at Teth Palace z Asajj Ventress w roli głów‐
nej. Dodatkową miniaturką był Clone Trooper z Revenge of the Sith. Mapki dodane do zestawu to New
Teth Monastery (duża sala z filarami i ścianką działową) i Rattatak Arena (arena z zagłębieniami na
bokach i przeszkodami na środku).

Momentem kulminacyjnym dla zeszłorocznego Star Wars Miniatures było wydanie pod koniec czerw‐
ca długo oczekiwanego dodatku Jedi Academy. Wizards of the Coast zaserwowało fanom mocny doda‐
tek, stojący na równi z Champion of the Force, The Force Unleashed i Legacy of the Force. Twórcy bi‐
tewniaka poszli sprawdzoną ścieżką i sięgnęli do postaci silnych Mo‐
cą z Expanded Universe, które do tej pory jeszcze się nie pojawiły w
grze. Poza tym było wiele nawiązań komiksowych i książkowych. Mi‐
łośnicy Expanded Universe i Star Wars Miniatures mogli więc prze‐
bierać garściami i niemal każda z 40 miniaturek, na jaką da się trafić
w boosterze, mogła im sprawić niebywałą radość.
Dodatek zasilił każdą frakcję poza Rebel, nie była to jednak jakaś za‐
uważalna strata, tym bardziej, że dzięki Imperial Entanglements Re‐
belianci stali się potęgą. W Jedi Academy dowódców i żołnierzy zastą‐
piono mocarzami władającymi Mocą. Postawiono na eksplorację,
dzięki czemu frakcja Old Republic pozyskała czterech Jedi, w tym Jedi
Exile, główną bohaterkę KotORa II. Dla przeciwwagi dostaliśmy trzy
pokolenia przedepizodowych Sithów m.in. starożytnego lorda Nagę
Sadowa, który był jedną z głównych atrakcji dodatku. Republic otrzy‐
mało kilka postaci komiksowych oraz jedną z serii książkowej Uczeń
Jedi. Imperialni w Jedi Academy to przede wszystkim czarne charak‐
tery z Jedi Knight: Jedi Academy i komiksu Mroczne Imperium. Najwię‐
cej zyskała frakcja New Republic, którą zasilili Jedi tacy jak Kyle Ka‐
tarn czy Cade Skywalker. Miłym akcentem jest też powrót Yuuzhan Vongów, których nowych minia‐
turek nie oglądaliśmy od czasu Legacy of the Force. Podczas wymieniania nowości nie sposób pomi‐
nąć dwóch wielkich mistrzów: figurek Grand Master Yoda i Grand Master Luke Skywalker, będących
najpotężniejszymi miniaturkami w grze. Koszt budowy tego Luke’a przekroczył magiczną granicę
100 punktów, a liczba jego bazowych ataków wyniosła 6, co jest ewenementem na skalę całego bi‐
tewniaka.
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Wizards of the Coast zakończyło wakacje premierą ostatniego map packa, The Clone Wars Map Pack:
The Crystal Caves of Ilum. Miniaturkami zestawu były Luminara Unduli, Jedi Master i Battle Droid, na‐
tomiast mapkami tytułowe Caves of Ilum i Coruscant Streets, nawiązujące do lokacji z wydanej w Clo
ne Strike Starter Set.
Dobra passa Star Wars Miniatures w 2009 skończyła się w paździer‐
niku wraz z premierą Galaxy at War. Największym problemem tego
dodatku była monotematyczność; nie zaserwował nam on praktycz‐
nie nic nowego. Przekleństwem Galaxy at War stało się to, na czym
się w stu procentach opierał, czyli mocno już wyeksploatowany serial
animowany. A że do tej pory rozpoczęto emisję zaledwie drugiego
sezonu, nie należało się spodziewać wielu nowości. Lista figurek zo‐
stała podzielona tylko na trzy frakcje: Republic, Separatist i Fringe.
Patrząc na checklistę, można było poczuć się źle – znowu droidy bo‐
jowe i klony, co prawda w nowych wariacjach, ale w ilości mogącej
po prostu przytłoczyć, tym bardziej, że środowisko graczy tematem
Wojen klonów było już wówczas przemęczone. Sytuację ratowali tyl‐
ko nowi bohaterowie pochodzący z serialu i filmu, np. Admiral Yula‐
ren, czy Cad Bane.
Galaxy at War było ewidentnie skierowane do wąskiej grupy odbior‐
ców, nie regularnych graczy, jak to zwykle bywa, lecz do fanów The
Clone Wars, którzy niedawno rozpoczęli przygodę ze Star Wars Mi
niatures i marzą, by dowodzić niepokonaną armią z czasów Wojen Klonów. Ta koncepcja nie przypa‐
dła zbyt wielu osobom do gustu i fani kolekcjonujący SWM na Galaxy at War spoglądali z dystansem.
Nawet za oceanem dodatek nie sprzedawał się za dobrze. Młodzież nie decydowała się inwestować w
bitewniaka, a starsi gracze odpuszczali temat, bo w dodatku nie było zbyt wielu rzeczy przyciągają‐
cych uwagę. Nie da się ukryć, że Galaxy at War było najsłabszym punktem planu wydawniczego Star
Wars w wydaniu Wizards of the Coast.

Mimo fatalnego finiszu, 2009 był rokiem udanym. Wizards of the Coast pokazało nową twarz Star
Wars Miniatures, niekoniecznie lepszą od tej, jaką widzieliśmy wcześniej, ale przynajmniej solidną.
Nastroje graczy względem nowych produktów były sinusoidalne, początkowo z neutralności przez
entuzjazm przeszli do euforii, by po paru miesiącach zejść z powrotem na ziemię. Niestety, słabe Ga
laxy at War było preludium do niepomyślnych wieści, jakie przywitały graczy i miłośników Star Wars
Miniatures w styczniu 2010 roku. Otóż firma Wizards of the Coast nie zdecydowała się przedłużyć
swojej licencji Star Wars z uwagi na niską sprzedaż, na którą wpłynął pośrednio kryzys finansowy.
Umowa Wizards of the Coast z Lucas Licensing kończy się w maju 2010. Czy będzie to także koniec
samego Star Wars Miniatures? Czas pokaże.

Łukasz „Nestor” Woźny
www.gwiezdnewojny.pl

Star Wars Roleplaying Game w 2009 roku
W czerwcu 2007 roku firma Wizards of the Coast postanowiła wypuścić na rynek nową edycję Star
Wars Roleplaying Game, która miała przejąć dziedzictwo systemu wprowadzonego pod koniec ubie‐
głego stulecia. Saga Edition, bo o niej mowa, tak samo jak poprzednik opierała się na systemie d20 i
dokonała kilku znaczących zmian w gwiezdnowojennym erpegu. Przede wszystkim zmniejszono ilość
umiejętności i wymieniono cały system klasowy, ku ogromnej radości fanów. Sukces podręcznika do
SE sprawił, że wkrótce Wizards of the Coast zaczął wydawać pierwsze suplementy o tematyce doty‐
czącej m.in. statków kosmicznych, ery Knights of the Old Republic i przestępczego półświatka odległej
galaktyki.

67

Jednak głównym celem tego tekstu jest opisać wydarzenia, które miały miejsce w świecie SW RPG w
2009 roku. A było gorąco, gdyż wydano aż sześć podręczników, co jest jak na razie absolutnym rekor‐
dem. Na oficjalnej stronie internetowej WotC ukazały się zaś
cztery ostatnie części kampanii osadzonej w tzw. mrocznych cza‐
sach (czasy rządów Imperium przed narodzinami Sojuszu Rebe‐
liantów), czyli Dawn of Defiance.
Na pierwszy ogień poszedł podręcznik związany z serialem The
Clone Wars i jego produktami pobocznymi. Suplement ten, poza
standardowymi dodatkami w rodzaju nowych talentów, czy atu‐
tów, dodał coś, o czym marzono od dawna: zasady prowadzenia
wielkich bitew. Zostały one całkiem prosto przedstawione na
kilkunastu stronach. Od teraz Mistrzowie Gry nie musieli już rzu‐
cać setki razy kośćmi, by określić czy jedna eskadra myśliwców
trafiła drugą. Inną ciekawostką z suplementu jest rasa Gen’Dai,
do której należał łowca nagród Durge. Co w niej ciekawego?
Otóż, jeżeli odpowiednio ułoży się atrybuty dla postaci odgrywa‐
jącej tą rasę, stanie się ona de facto nieśmiertelna. Podręcznik
zawiera jeszcze jeden kontrowersyjny element. Chodzi o technikę Mocy zwaną Phase. Umożliwia ona
graczom przechodzenie przez ściany, niczym słynna Mroczna Kobieta z komiksów z cyklu Republic.
Drugą książką, jaką mogliśmy przeczytać w 2009 roku, było Legacy Era Campaign Guide. Idealnie na‐
daje się dla wszystkich Mistrzów Gry, którzy nie lubią być ograniczani przez kanon, jako że podręcz‐
nik ten daje nam szansę kształtowania historii Gwiezdnych wojen bez popadania w konflikt z ustalo‐
nymi wcześniej faktami. Wszystkich miłośników Nowej Ery Jedi ucieszy na pewno powrót rasy
Yuuzhan Vong, która przewija się w suplemencie przez każdy rozdział. Legacy Era... zawiera także
bardzo dobry skrót historii galaktyki od powstania Sojuszu Galaktycznego, co przyda się osobom
mniej zorientowanym w uniwersum Star Wars. Jak każdy, i ten podręcznik oferuje specjalną nowość.
Są to bonusy zależne od rodu postaci. Tak, w tej erze nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć na nazwi‐
sko Solo, czy Skywalker. Żeby było jeszcze ciekawiej, suplement oferuje zasady tworzenia przedmio‐
tów należących niegdyś do słynnych osobistości. Z oferowanych, już gotowych przedmiotów, można
wspomnieć chociażby o zbroi łowcy nagród imieniem Boba Fett.

Trzecim podręcznikiem wydanym w ubiegłym roku był Jedi Academy Training Manual, który kiero‐
wano głównie do miłośników organizacji związanych z używaniem Mocy. Wśród nowości książka ta
oferuje tak zwane dyscypliny. Są to specjalne bonusy zwiększające możliwości poszczególnych tech‐
nik Mocy lub też umożliwiające wykonanie specjalnego ataku mieczem świetlnym. Podręcznik świet‐
nie opisuje filozofię Jedi, ale dostarcza też informacji na temat innych zakonów i kultów Mocy, w tym
między innymi Żelaznych Rycerzy (wytrzymali szermierze), Der‐
wiszów Seygui (elitarna grupa zabójców), Kształtowników z Kro
Var (władcy żywiołów), Tyia (pokojowi uzdrowiciele), czy Straż‐
ników Nieba (mistrzowie walki bez broni). Mistrzowie Gry ucie‐
szą się również z bogatego bestiariusza pełnego zwierząt skala‐
nych Ciemną Stroną i Mrocznych Jedi, z których wielu można bez
problemu użyć w kampanii.
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Czwarty podręcznik przeznaczony dla Saga Edition to Rebellion
Era Campaign Guide. Dla kogo jest ta pozycja? Z pewnością dla
wszystkich wielbicieli starej trylogii i entuzjastów wszelkich mi‐
sji szpiegowskich i sabotażowych. Nowością wprowadzoną przez
suplement jest tzw. Tło – urealnia ono trochę postać w erze, w
której nie występują Jedi i udostępnia darmowe umiejętności do
rozwinięcia. Innym specjalnym bonusem pojawiającym się tylko
w tym podręczniku są dodatkowe opcje związane z pochodze‐
niem postaci, a konkretnie z jej rodzinną planetą. Dla przykładu osoba urodzona na Bothawui, od po‐
czątku była uczona oszustw, sztuki dyplomacji i zbierania informacji. Dlatego też postać z Bothawui
może na swojej karcie wpisać podane wyżej umiejętności. Rebellion Era Campaign Guide to także roz‐
liczenie się z kanonem przez wielu uważanym za drugorzędny. W pozycji tej znajdziemy multum in‐
formacji o Konsorcjum Zanna z gry Empire at War: Forces of Corruption, czy eksperymentalnych my‐
śliwcach, z którymi musieliśmy się z mierzyć w XWing Alliance.
Galaxy at War Campaign Guide to jeden z tych suplementów, jakie musi mieć każdy gracz RPG. Dla‐
czego? Ponieważ dotyczy walki, która pojawia się w każdej kampanii. Suplement ten oferuje specjal‐
ne bonusy dla postaci posiadającej dany stopień wojskowy np. generał dostaje możliwość dowodze‐
nia okrętem liniowym na okres jednego tygodnia. Cieszącym oko elementem jest lista słów używa‐
nych w żargonie wojskowym, przewijającym się przez większość er Gwiezdnych wojen. Wiedzieliście
na przykład, że „białe czapki” to określenie nadawane imperialnym szturmowcom? Dwa fragmenty
tego podręcznika są z pewnością niezwykle interesujące. Pierwszy, poświęcony budowaniu przygód
pełnych akcji, przyda się każdemu Mistrzowi Gry. Trochę gorzej wypada część poświęcona budowa‐
niu baz i fortec, bo choć mapki dołączone do każdego opisu świetnie się prezentują, jest ich niestety
bardzo mało. Przyjemnym rozdziałem suplementu jest ten poświęcony różnym organizacjom militar‐
nym. Znajdziemy tutaj opisy takich grup jak Mistryle, czy Mandaloriańscy Protektorzy.
Scavenger’s Guide to Droids jest ostatnim podręcznikiem, który ukazał się w 2009 roku i swoją struk‐
turą przypomina inną książkę, Threats of the Galaxy. Zostały tutaj opisane wszystkie możliwe fakty
dotyczące droidów. Suplement ten zawiera także propozycje jak stworzyć ciekawego robota, by cho‐
ciaż trochę przypominał pamiętnych R2‐D2 i C‐3PO, i jak można modyfikować już istniejące droidy.
Najdłuższym fragmentem Scavenger’s Guide to Droids jest ten opisujący poszczególne modele maszyn
i konkretnych przedstawicieli „robociej” społeczności. Można tu wymienić takie droidy jak stary
przyjaciel Hana Solo BLX, Droideka Mark II ze wspomnianego już Empire at War, HK‐77 (sukcesor HK
‐47 z KotORów), Droid Cienia, służący w armii Odrodzonego Imperatora, czy słynni Zabójcy Yuuzhan
Vongów, produkowani w czasie Wojny z Yuuzhan Vongami przez firmę Lando Calrissiana.
Jak doskonale widać, rok 2009 należał do podręczników RPG. Niestety, rok 2010 objawia się już
mniej kolorowo. Firma Wizards of the Coast nie przedłużyła bowiem licencji Star Wars na swoje pro‐
dukty, co jest efektem kryzysu finansowego. To niewątpliwie wielka strata, gdyż podręczniki do Star
Wars Roleplaying Game: Saga Edition utrzymywały równy, wysoki poziom. Pozostaje nam liczyć na to,
że ten, kto przejmie licencję będzie dalej rozwijać system, lub też stworzy nowy – oby jeszcze lepszy.

Szymon „Bolek” Bolewicki
www.gwiezdnewojny.pl

Karcianki Star Wars w 2009 roku
Karcianki to, najprościej rzecz ujmując, kolekcjonerskie gry karciane, w których każdej karcie przypi‐
sano określoną funkcję. Gracze składają swoje talie z olbrzymiej liczby kart, czasem dochodzącej do
kilku tysięcy, co może sprawiać, że wielu ludzi podchodzi sceptycznie do tej zabawy. Często przeraża
ich także ilość zasad czy kart, które nierzadko same wprowadzają do rozgrywki dodatkowe
„umiejętności”. A przecież, mimo wszystko, są ludzie, którzy po przebrnięciu przez ten ogrom zawiło‐
ści, potrafią rozgrywać niezapomniane partie przy stole. Dla nich rok
2009, w porównaniu z poprzednimi „chudymi” latami, był naprawdę
niezły.
Star Wars Customizable Card Game (w skrócie SW CCG) było pierw‐
szą grą karcianą osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen, którą w la‐
tach 1995‐2001 wydawała firma Decipher Inc. Przez ten czas światło
dzienne ujrzało jedenaście pełnych dodatków oraz kilka mniejszych
zestawów. Wśród kart dominowały te z motywami z oryginalnej try‐
logii, choć nie zabrakło także smaczków z Expanded Universe, m.in. z
książki Cienie Imperium czy komiksu Karmazynowe Imperium. Poja‐
wiły się również karty z Mrocznego widma. Po utracie przez Decipher
licencji na wydawanie kart, opiekę nad organizacją turniejów i dal‐
szym rozwojem gry przejął tzw. Komitet Graczy. Do jego najważniej‐
szych zadań należy utrzymywanie gry przy życiu, głównie poprzez
publikowanie co jakiś czas nowych, wirtualnych dodatków. Owe wir‐
tualne karty to nic innego jak nowe teksty gry, które wystarczy tylko
wydrukować i wyciąć.
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Komitet Graczy wydał w lutym zeszłego roku siedemnasty już wirtualny zestaw, zatytułowany The
Force Unleashed. Składał się z 22 kart, wśród których możemy znaleźć takie postacie jak Galen Marek,
Maris Brood czy Juno Eclipse. Kolejnym dodatkiem było Fifth Anthology. Jeszcze przed jego premierą
ujrzeliśmy w pełnej krasie kartę „Luke Skywalker, Strong In The Force” oraz teksty gry z kilku innych
kart, które miały pomóc KG w ustaleniu, czy to, co wydają, odpowiada fanom. W rezultacie doszło do
paru zmian, dzięki którym nowe dodatki stały się bardziej przyjazne
graczom i powrócono do pierwotnej formy SW CCG, gdzie liczyła się
przede wszystkim taktyka i umiejętność dobrego składania swoich
talii.
Wszystkie karty z wydanych dotychczas siedemnastu zestawów po‐
dzielono na sześć bloków tematycznych: A New Hope, The Empire
Strikes Back, Return of the Jedi, Expanded Universe, The Old Republic
(karty nawiązujące do nowej trylogii) i Reflections IV. Ostatnim jak
dotąd wirtualnym dodatkiem był Domain of Evil, który pojawił się w
grudniu i jest kolejnym rozwinięciem Reflection IV. W ramach cieka‐
wostki warto także wspomnieć o fanowskich kartach SW CCG, nawią‐
zujących do zbliżającej się gry MMO RPG The Old Republic. Sam fakt
powstawania tych kart świadczy o niesłabnącej popularności gry wy‐
dawanej niegdyś przez Deciphera.
Star Wars Trading Card Game (SW TCG) było grą karcianą wydawaną
przez firmę Wizards of the Coast od 2002 do 2005 roku. W tym cza‐
sie ukazało się dziesięć różnych dodatków, w których gracze mogli
znaleźć karty ze wszystkich sześciu części Gwiezdnych wojen i Expanded Universe. Tak jak przy CCG,
tak i tutaj, po zaprzestaniu produkcji powstała grupa mająca na celu utrzymanie gry – Komitet Fa‐
nowski. W roku 2009 wydano dwa wirtualne dodatki do SW TCG ‐ pierwszym z nim był Invasion of
Naboo i, jak nie trudno się domyślić, opierał się na wydarzeniach przedstawionych w Mrocznym wid
mie. Składał się ze 180 kart, z których większość należy do jednej z pięciu frakcji: Naboo, idealnej dla
miłośników partyzantki, Federacji Handlowej z jej kartami o niskim koszcie wystawienia, Gungan,
Dyplomatów i Sithów. Fanów Jedi ucieszy zapewne fakt, że w Invasion of Naboo pojawiły się nowe
wersje Qui‐Gona, Obi‐Wana oraz po raz pierwszy karta mistrza Rady Jedi, Yaraela Poofa.

Kolejnym dodatkiem, który ukazał się w 2009 roku, był Battle of Hoth i jest to jak na razie najmniej‐
szy z dotychczasowych wirtualnych zestawów, gdyż zawiera tylko 60 nowych kart, opartych zarówno
na źródłach filmowych jak i Expanded Universe. Do głównych nowości wprowadzonych w tym dodat‐
ku można zaliczyć zagrywanie bezpośrednio z ręki, bez wcześniejszego wystawienia jednostki oraz
jednostki wielostrefowe, które sprawiły, że zmianom zostały poddane zasady budowania talii. Do tej
pory talia musiała zawierać minimum po 12 kart jednostek kosmicznych, naziemnych oraz postaci.
Jako że jednostki wielostrefowe mają kilka typów równocześnie, powstała konieczność dodatkowego
narzucenia na talię nakazu posiadania co najmniej 36 jednostek dowolnych typów.
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Battle of Hoth miał dać początek częściej wydawanym zestawom wirtualnych kart, jednak jak na razie
nic nie wiadomo na temat następnych dodatków. Oprócz samych kart, Komitet Fanowski postanowił
przeprowadzić na swojej stronie kilka akcji wśród fanów. Pierwszą z nich było liczenie osób odwie‐
dzających ich stronę, w celu zorientowania się, jaka jest rzeczywista liczba graczy wciąż zaintereso‐
wanych SW TCG. Miłym akcentem okazało się drugie miejsce Polaków,
których wyprzedzili oczywiście Amerykanie, a także wyróżnienie dla
Bastionu Polskich Fanów Star Wars za bycie stroną, która podtrzymu‐
ję zainteresowanie tą grą karcianą. Drugą akcją było głosowanie na
motyw przewodni kolejnego dodatku, w tym cykl Nowa Era Jedi, ko‐
miksy Dark Horse, gry LucasArts, serial animowany The Clone Wars
czy po prostu Expanded Universe, czyli połączenie gier, komiksów i
książek.
W 2009 roku pojawiło się także kilka zestawów do e‐karcianki firmy
Sony Online Entertainment, czyli Star Wars Galaxies Trading Card Ga
me (Galaxies TCG). Jest to pierwsza i jak na razie jedyna gwiezdnowo‐
jenna gra karciana, w którą można grac tylko i wyłącznie przez inter‐
net. W marcu ukazał się zestaw Galactic Hunters, wprowadzający 200
nowych kart oraz dodatkowo 20 kart typu Loot, które można później
wymienić na różne przedmioty w grze MMO Star Wars Galaxies, z któ‐
rą to e‐karcianka jest silnie powiązana. W czerwcu pojawił się dodatek
Agents of Deception z 180 kartami oraz 22 kartami Loot, które nawią‐
zywały do przestępczego półświatka i postaci takie jak Lando Calris‐
sian, Mara Jade czy Talon Karrde. We wrześniu zaś ukazał się The Shadow Syndicate (ponownie 200
kart zwykłych i 20 Loot) ze specjalnymi scenariuszami nawiązującymi do Cieni Imperium, które po‐
zwalają graczom brać udział zarówno w nielegalnych wyścigach prowadzonych przez Dasha Renda‐
ra, jak i pracować dla samego księcia Xizora, podejmując próby okradania Rebeliantów. Ostatnim do‐
datkiem, który pojawił się w 2009 roku, był Nightsister's Revenge. W dziesięciu nowych scenariuszach
gracze mogą zmierzyć się z wrażliwą na Moc Siostrą Nocy, która została wygnana na Hoth. Dzięki
umiejętności władania umysłami, kobieta przejęła kontrolę nad stadem wamp, a tak potężna umiejęt‐
ność panowania nad wszelakimi bestiami sprawiła, że zarówno Imperium, jak i Rebelia zaczęły zwra‐
cać na nią uwagę.
Mimo, że gry karciane spod znaku Gwiezdnych wojen nie są wydawane w fizycznej formie już od kilku
lat, wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Publikacja nowych wirtualnych dodatków do SW CCG
czy SW TCG podtrzymuje zainteresowanie wśród fanów, którzy wciąż w swoich klaserach trzymają
ładnie ułożone karty i od czasu do czasu grają nimi wraz ze swoimi przyjaciółmi. Nie można także
zapominać o mistrzostwach, które organizowane są w USA, a w których co roku bierze udział spora
liczba graczy. Trudno jest jednak podsumować w kilku słowach karciany rok 2009. Z jednej strony
nie widać nadziei na „fizyczny” powrót żadnej wcześniej wydawanej gry, a z drugiej e‐karcianka przy‐
jęła się też na tyle dobrze, że nie ma sensu, aby jakakolwiek firma walczyła o prawa do karcianki na
„papierze”. W obecnych czasach fanom wszelakich gier karcianych zostaje uzupełnianie swoich ko‐
lekcji oraz granie przez internet za pomocą programów takich jak chociażby Lackey. A o tym, że gry
karciane wciągają, nie trzeba chyba nikomu mówić. Kto miał do czynienia choć z jedną z nich, ten wie,
z czym to się je. A kto nie miał... niech tylko żałuje.

Marcin „ogór” Góra
www.gwiezdnewojny.pl

Z podręczników RPG do kanonu Star Wars
Historia gier RPG osadzonych w klimacie Gwiezdnych wojen rozpoczęła się dziesięć lat po premierze
Nowej nadziei, w 1987 roku. Zadania opracowania mechaniki, przygotowania świata i podstaw, które
umożliwiłyby graczom wcielenie się w bohaterów uniwersum Star Wars, podjęła się firma West End
Games. Uzyskała ona odpowiednie prawa od Lucasfilmu, które pozwoliły jej na twórcze rozwijanie
wszechświata wykreowanego przez George’a Lucasa i – oczywiście – czerpanie z tego tytułu niema‐
łych zysków. Wkrótce na rynku pojawił się podręcznik podstawowy do SW RPG.
W ciągu kolejnych jedenastu lat wydano ponad sto podręczników i
dodatków do Star Wars RPG. Najciekawsze oczywiście były gotowe
przygody, materiały poświęcone tworzeniu postaci, projektowaniu
misji i kampanii oraz realiom tamtego świata. W latach pomiędzy na‐
kręceniem starej i nowej trylogii było to największe źródło informacji
o Gwiezdnych wojnach. Opierali się na nim również pisarze tworzący
licencjonowane materiały w postaci książek i komiksów. Oczywiście,
mechanizm ten działał również w druga stronę, czyli np. po wypusz‐
czeniu serii powieści, czerpano z nich wiedzę do tworzenia przygód
lub też rozwijano przedstawiony tam świat. Tak stało się m.in. z Try‐
logią Thrawna, na podstawie której powstały trzy podręczniki źró‐
dłowe, zebrane później w zbiór o wszystko mówiącej nazwie Thrawn
Trilogy Sourcebook.
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Wracając jednak do historii. W roku 1998 firma West End Games
zbankrutowała. Prawa do wydawania podręczników Star Wars RPG
przejął gigant tej branży – Wizards of the Coast. Zmiana właściciela
zaowocowała również zmianą mechaniki, na której opierała się zaba‐
wa. System oferowany przez West End Games wykorzystywał głównie kostki sześcienne (k6), pod‐
czas gdy Wizards of the Coast zaproponował fanom Gwiezdnych wojen mechanikę uwarunkowaną
rzutami kostki dwudziestościennej: k20. Podstawowy podręcznik do nowego Star Wars Roleplaying
Game pojawił się w 2000 roku, rozpoczynając długą serię suplementów i sourcebooków.

Biblioteka Ossus
Największa internetowa ency‐
klopedia Gwiezdnych wojen w
Polsce, oparta na systemie Wiki,
której oficjalne otwarcie nastą‐
piło 11 sierpnia 2006 roku.
Obecnie posiada ponad 5500
haseł, których liczba stopniowo
wzrasta. Biblioteka współpracu‐
je z najpopularniejszymi polski‐
mi stronami internetowymi oraz
organizacjami inspirowanymi
Gwiezdnymi wojnami. Od 3 lipca
2007 encyklopedia ma status
oficjalnej polskiej Star Wars
Wiki. Jest także projektem sio‐
strzanym innych Star Wars Wiki
na świecie, w tym Wookieepedii,
jednak w przeciwieństwie do
nich znajduje się na własnym
serwerze, dzięki czemu jest
całkowicie niezależna.

Przechodząc do sedna tematu, na samym początku wypada wspomnieć o Death
Star Technical Companion – olbrzymim podręczniku, przybliżającym graczom
Gwiazdę Śmierci, do tej pory znaną w zasadzie tylko jako gigantyczna stacja bojo‐
wa, wyposażona w broń zdolną niszczyć całe planety. Do tamtej pory nie zajęła
należnej jej miejsca w literaturze, co szybko zmienili twórcy systemu RPG, a do‐
kładniej Bill Slavicsek, doceniając jej rolę w snutych przez Mistrzów Gry przygo‐
dach czy całych kampaniach. To on opracował plany poszczególnych sektorów i
segmentów potężnej stacji kosmicznej. Z podręcznika dowiadujemy się również o
takich parametrach Gwiazdy Śmierci, jak ilość załogi, uzbrojenia czy stacjonują‐
cych na jej pokładzie eskadrach myśliwskich. Twórca opracował całą strukturę
dowodzenia stacją oraz administrację, rozrysował poszczególne części Gwiazdy i
rozmieszczenie pojazdów w hangarach. Nie zapomniano oczywiście o przykłado‐
wych postaciach, które zapełniają ten wymyślony świat.

Osoby wymyślające erpegowe nowości do Star Wars wzorowały się na miejscach,
obiektach i postaciach, które poznaliśmy w filmach, nic więc dziwnego, że jednym
z pierwszych dodatków, jakie się pojawiły, było Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin.
Standardowy galaktyczny zjadacz chleba na pytanie o Yavin mruknie coś o znisz‐
czeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci, o rebelianckiej bazie, o późniejszej Akademii
Jedi. Fan Sithów nie omieszka wspomnieć o niejakim Naga Sadowie i Exarze Ku‐
[ossus.pl]
nie... i tak dalej. Tymczasem Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin zabiera się do spra‐
wy metodycznie, czyli od podstaw. Przybliża nam historię obu układów, skąd się wzięły ich nazwy
itp. Przedstawia również ich mapki, florę i faunę, a np. w przypadku Bespinu zapoznaje czytelnika
bliżej z cennym gazem tibanna. Oczywiście, nie brakuje tam również pomysłów na przygody, które
Mistrz Gry może rozwinąć w krótkie epizody lub nawet całe kampanie.

Ogólnie cała seria Galaxy Guide to jeden wielki przewodnik po świecie Gwiezdnych wojen. Dziewiąty
tom noszący tytuł Fragments from The Rim stał się kopalnią pomysłów dla pisarza Michaela A. Sta‐
ckpole’a. Siódmy tom przybliża Mos Eisley, prezentując nam dokładnie miasto, które stało się mekką
awanturników i siedzibą wielu gangsterów. Zamieszczono w nim nie tylko mapę miasta, ale i opisy
najbardziej znanych obiektów, a niektóre budynki, choćby takie jak
Lucky Despot Hotel, zostały przeniesione do gier komputerowych,
których akcja obejmowała Mos Eisley. Wspomnianą budowlę może‐
my (a nawet musimy) odwiedzić w Star Wars Galaxies, na chwilę
obecną jedynej gwiezdnowojennej grze MMO. Również opublikowa‐
na przez West End Games przygoda nosząca tytuł Tatooine Manhunt
pozwala nam bliżej poznać planetę rodzinną Skywalkerów. Historia
opisana w tym suplemencie przewiduje odnalezienie przez grupkę
Rebeliantów bohatera z czasów Starej Republiki. Problem w tym, że
tej samej osoby poszukują na zlecenie Imperium łowcy nagród.
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Twórcy RPG nie zajmowali się jednak tylko rozszerzaniem i systema‐
tyzowaniem wiedzy o tym, co znaliśmy z filmów. Generowane były
informacje o nowych układach, planetach, a nawet całych sektorach.
Dobrym przykładem są tutaj przede wszystkim kampanie Lord of the
Expanse i The Far Star. W przypadku tej pierwszej ze szczegółami
poznajemy sektor Tapani, który występuje również w literaturze,
druga kampania natomiast prowadzi nas po sektorze Kathol, leżącym
daleko od centrum galaktyki. Również dodatki z serii Planets of the
Galaxy poszerzają naszą wiedzę o galaktyce ‐ trzy tomy tego cyklu opisują 34 układy gwiezdne. Nie są
to jednak jedyne źródła naszej wiedzy o świecie Star Wars. Oprócz kampanii i dodatków o planetach
wydano dużą ilość samodzielnych przygód, które wprowadzają nowe rasy np. Otherspace czy Alien
Anthology.
Wielu fanów ze szczególną radością przyjęło dwa odcinki Galaxy Guide, szósty – Tramp Freighters
oraz dziesiąty – Bounty Hunters. Pierwszy z nich wprowadził olbrzymią ilość nowych gwiezdnych ma‐
szyn, głównie z tzw. szarej strefy, czyli działającej na granicy prawa branży przemytniczej. Znormali‐
zował też odległości pomiędzy głównymi sektorami i określił zasady projektowania własnych stat‐
ków gwiezdnych. Na bazie tego podręcznika powstawały później in‐
ne podobne suplementy, tak jak chociażby Warships do systemu Al
ternity. Z kolei Bounty Hunters zawierał wszystko to, co powinien
wiedzieć zarówno początkujący, jak i zawodowy łowca nagród. Z lek‐
tury dowiadujemy się, na jakie kategorie dzielili się łowcy i jak wy‐
glądały największe gildie łowców nagród, warunki wstąpienia do
nich oraz późniejsze prowizje, czerpane ze zrealizowanych listów
gończych. Dokonano również podziału na przestępców planetarnych,
sektorowych i galaktycznych, co odpowiadało oczywiście zasięgowi
listów gończych. Sklasyfikowano przestępstwa, dzięki czemu gracze
wiedzieli co im grozi za złamanie prawa.
Gdy mowa o RPG, nie można zapomnieć o ekwipunku. Mieszkaniec
świata stworzonego przez George’a Lucasa to istota, która pracuje,
zarabia, żyje, a tym samym posiada również rzeczy, które są mu nie‐
zbędne w codziennym życiu. Dla jednych będzie to datapad, dla in‐
nych narzędzia inżynierskie, dla pozostałych karta identyfikacyjna.
Oczywiście, przygody RPG to nie sielankowe życie na łonie rodziny.
Najczęściej jest to żywot awanturnika, który niejednokrotnie musi
sięgać po broń w trosce o swoje przetrwanie. Nic więc dziwnego, że większość ekwipunku, jaki wy‐
myślono, ma charakter militarny. Najwięcej tego typu przedmiotów znajdziemy w Arms and Equ
ipment Guide. Dodatek ten zawiera m.in. informacje o tym, gdzie i za ile można kupić poszczególne
towary, wliczając w rachuby czarny rynek.

Droidy są moim zdaniem esencją tego wspaniałego uniwersum, dlatego wstyd byłoby o nich nie
wspomnieć. George Lucas w swoich filmach pokazał, że roboty mogą mieć różne kształty i zajmować
się różnymi rzeczami. Oczywiście na potrzeby RPG powstał dodatek,
który opisywał te mechaniczne konstrukcje, a konkretnie Cynobar’s
Fantastic Technology: Droids. W suplemencie tym pojawia się niezwy‐
kle istotna definicja droida: „mechanicznej i/lub elektronicznej kon‐
strukcji, która została zaprojektowana, by służyć organicznym for‐
mom życia”. Jak wiemy z historii Gwiezdnych wojen, nie wszystkie
roboty służyły istotom żywym, a część, tak jak jeden z osławionej se‐
rii IG‐88, nawet na nie polowała. W podręczniku przybliżono fabryki
produkujące roboty i oczywiście wybrane modele mechanicznych
towarzyszy. Najwięcej jednak miejsca poświęcono konstrukcji no‐
wych droidów. Rozpisano różne części składowe, z których można
samemu składać swojego własnego mechanicznego towarzysza. Do
naszej dyspozycji oddano chwytaki, moduły SI, napędy, broń, senso‐
ry, syntezatory mowy i tak dalej, i tak dalej.
O tym, co gwiezdnowojenne podręczniki RPG wniosły do świata Star
Wars, da się mówić przez wiele godzin. Można by wymieniać po‐
szczególne planety, zwierzęta, rasy, bronie, droidy, statki, elementy
ekwipunku, postacie, maszyny... i tak w nieskończoność. Wszystkie te
rzeczy są ważne, ponieważ wpływają na bogactwo świata wykreowanego przez George’a Lucasa,
choć trzeba przyznać, że najważniejszym elementem wniesionym przez Star Wars Roleplaying Game
jest rozbudzenie naszej wyobraźni i kreatywności. W dzisiejszych czasach jest to rzecz nie do przece‐
nienia.

Remigiusz „Girwan” Kaczewski
www.starwars.gildia.pl
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Gwiezdnowojenne ciekawostki
Choć powszechnie wiadomo, że George Lucas niespecjalnie zwraca uwagę na Expanded
Universe, w gwiezdnej sadze pojawia się kilka elementów, które zostały wymyślone w książ‐
kach, czy komiksach. Najznamienitsze przykłady to nazwa Coruscant (z Trylogii Thrawna)
nadana stolicy Republiki, udział komiksowej Aayly Secury w Ataku klonów, wykorzystanie
czołgów kołowych Juggernaut w bitwie o Kashyyyk w Zemście Sithów, czy króciutkie występy
Outridera oraz promu typu Sentinel z Cieni Imperium w edycji specjalnej Nowej nadziei.
Z EU pochodzą również nazwy, tak zdawałoby się oczywiste i używane przez cały świat, jak
Rodianie czy Twi’lekowie. Wprawdzie reprezentantów tych ras pierwszy raz pokazano już w
klasycznej trylogii, jednak one same musiały poczekać na swoje nazwy do, odpowiednio,
1989 i 1987 roku. Co ciekawe, nie wypowiedziano ich w żadnym filmie. [Jedi Nadiru Radena]

www.enklawamagii.pl

Wstęp: Twórczość fanów
Twórczość fanów Gwiezdnych wojen to tematyka niezwykle rozległa, o której można opowiadać go‐
dzinami i pisać długie artykuły. Ponieważ antologia ta jest poświęcona również innym aspektom uni‐
wersum Star Wars, możemy jedynie z grubsza nakreślić obraz bogatego świata tworzonego przez
miłośników gwiezdnej sagi.
W pierwszej chwili może się wydawać, że fani ograniczają się do opowiadań, rysunków i filmów, jed‐
nak jeśli przyjrzymy się bliżej, okaże się, że tworzą oni rzeczy, o których nawet nie śniło się Geo‐
rge’owi Lucasowi. Fani charakteryzują się bowiem tym, że jakiekolwiek mieliby talenty i zaintereso‐
wania poza Star Wars, to bardzo często wplatają w to Gwiezdne wojny – jak moja koleżanka, która wy‐
dziergała na szydełku godło Imperium, łącząc tym samym dwa hobby.
Pod hasłem twórczość fanów Star Wars znajdą się zarówno kostiumy, repliki broni, modele, figurki,
lalki, jak i biżuteria, zwykłe ubrania, przedmioty codziennego użytku, samochody stylizowane na po‐
jazdy z Gwiezdnych wojen, a nawet tatuaże. Fani nie znają granic, dlatego ich twórczość jest bardzo
interesująca, bywa zabawna lub wzruszająca i wielokrotnie zaskakująca, a czasami, dla niektórych,
nawet szokująca (np. pornograficzne prace, czy ukrzyżowany Yoda).
Jednak najbardziej popularne formy ekspresji fanów stanowią wspomniane powyżej opowiadania,
fanarty i fanfilmy. Jeśli zajrzymy na stronę www.fanfiction.net, gromadzącą od 1998 roku fanowskie
teksty oparte na setkach książek, filmów, seriali itp., to okaże się, że uniwersum Gwiezdnych wojen
znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o ilość fanfików. Wśród filmów żaden inny tytuł nie może po‐
szczycić się tak bogatym zbiorem fan fiction. Bardziej płodni są jedynie miłośnicy kilku serii książko‐
wych, anime i mang czy seriali. W antologii, którą przekazujemy w Wasze ręce, znajdziecie dwa przy‐
kłady z naszego, polskiego podwórka. Pierwszy z fanfików, autorstwa exsula, pt. Dziewczynka zajął I
miejsce w konkursie literackim przeprowadzonym na Bastionie Polskich Fanów Star Wars w 2009 r.,
a opowiada przygodę pewnego szturmowca z czasów Rebelii. Akcja drugiego opowiadania, którego
autorem jest Gedius, rozgrywa się w czasie Wojen Klonów i nosi tytuł Trudno być podłym.
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Podobnie jak opowiadania, fanfilmy towarzyszą gwiezdnej sadze praktycznie od samego początku.
Obok filmów kręconych profesjonalnym sprzętem, z udziałem prawdziwych aktorów, znajdziemy też
takie, które grupka znajomych nakręciła amatorską kamerą za garażem. Najlepsze fanfilmy Star Wars
są corocznie nagradzane, a o tym, jakie produkcje zwyciężyły w poszczególnych kategoriach w tym
roku, przeczytacie w antologii.
Bez wątpienia jedną z najbardziej oczekiwanych premier tego roku była druga odsłona serii I.M.P.S.:
The Relentless. Pierwsza część, którą fani poznali w 2005 roku, szybko zdobyła rzeszę zwolenników,
niecierpliwie czekających na kontynuację. W obydwu odcinkach (recenzję pierwszego znajdziecie
poniżej), widzowie towarzyszą oddziałom szturmowców, wykonywującym swoje codzienne zadania.
Jeśli natomiast chodzi o fanarty, to ich mnogość zadziwia. Tworzone wszelkimi dostępnymi technika‐
mi, zarówno tradycyjnymi, jak i cyfrowymi, są bardzo zróżnicowane pod względem prezentowanego
poziomu oraz tematyki. Jeden z większych zbiorów (jeśli nie największy) znajdziecie na stronie
www.deviantart.com. Fani z całego świata prezentują tam nie tylko swoje prace graficzne, ale rów‐
nież kostiumy i inne przykłady gwiezdnowojennego rękodzieła.
Zapraszamy do uważnego przekartkowania niniejszego opracowania w poszukiwaniu komiksowych
pasków i obrazków autorstwa Otisa, który prowadzi internetowy blog Cartoon Wars ze swoimi hu‐
morystycznymi pracami, w większości związanymi właśnie z Gwiezdnymi wojnami i zdecydowanie
zasługującymi na uwagę.

Anna „Kasis” Michalska
www.gwiezdnewojny.pl

Najlepsze fanfilmy 2009 roku
Na zeszłorocznym Comic‐Conie po raz kolejny rozdano przyznawane przez Lucasfilm nagrody dla
najlepszych fanfilmów – Star Wars Fan Movie Challenge. Najważniejszą z nich jest oczywiście Geor
ge Lucas Selects, wręczana twórcom filmu, który najbardziej przypadł do gustu samemu papciowi Lu‐
casowi. W edycji z 2009 roku wśród nagrodzonych są wyłącznie pozycje krótkie i humorystyczne,
brakuje natomiast dużych fanowskich produkcji, pojawiających się choćby dwa lata wcześniej. Oto
mały przegląd zwycięzców Fan Movie Challenge.

Wybór George’a Lucasa
Star Wars Retold
Mamy tu filmik, w którym reżyser prosi swą przyjaciółkę Amandę,
starwarsowego laika, o streszczenie fabuły starej trylogii, którą
dziewczyna kiedyś tam widziała. Amanda opowiada więc całość tak,
jak ją pamięta, mieszając przy tym całkowicie niektóre wydarzenia
(właściwie większość), dodając rzeczy, które nie miały miejsca (np.
śmierć Lando) i ogólnie pokazując, że nie oglądała trylogii zbyt
uważnie. Film jest ilustracją tego, co nasza narratorka relacjonuje, a
całość jest zrobiona w najprostszym, flashowym stylu: kopiuj‐wklej,
szczątkowa animacja i komiksowe dymki. Efekt jednak jest bardzo
sympatyczny, Amanda jest wesoła i opowiada historię całkiem za‐
bawnie (nie zrażając się własnymi omyłkami), a techniczna prostota
to w zasadzie siła Star Wars Retold. Ogólnie polecam tą produkcję
fanom lubiącym humorystyczne kawałki i mającym szczyptę dy‐
stansu do gwiezdnej sagi.

Najlepszy Film Akcji oraz Wybór Publiczności
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Saber
Produkcja ta zdobyła na Comic‐Conie nagrody w dwóch kategoriach i nic w tym dziwnego, bo ogląda‐
my tu scenę żywcem wyjętą z męskich (nerdowskich?) fantazji. Oto widzimy wnętrze przeciętnego
baru; przy kontuarze siedzi samotnie pewien facet nieszczególnej urody. Jest zdzi‐
wiony, kiedy znienacka pojawia się u jego boku piękna dziewczyna i wyraźnie się
nim interesuje. Gdy po chwili pojawia się druga niewiasta, również bardzo nim
zainteresowana, mężczyzna wręcz nie może uwierzyć we własne szczęście. Nic
jednak nie zapowiada tego, co ma się zaraz wydarzyć. Panie wyraźnie krzywo na
siebie patrzą, gotowe pobić się o swą zdobycz. I rzeczywiście! Jedna z nich wyciąga
Valkiria Network
miecz świetlny i żąda pojedynku. Druga dziewczyna, jak się zaraz okazuje, również
Jeden z największych interneto‐
wych portali poświęconych
ma przy sobie taką broń. Rozpoczyna się walka...
ogólnie rozumianej fantastyce i
tematom pokrewnym (w tym:
gry fabularne, komputerowe,
karciane, bitewne, planszowe,
literatura, komiks, film, milita‐
ria, historia itp.), istniejący od
1998 roku. W jego skład wcho‐
dzi także sekcja Star Wars,
prowadzona przez Marcina
„Sharna” Byrskiego, na której
można znaleźć np. recenzje
najnowszych gwiezdnowojen‐
nych książek i komiksów wyda‐
nych w Polsce.

Zapewne wielu fanów płci męskiej chętnie znalazłoby się na miejscu głównego
bohatera, stąd popularność tego filmu. Drugim powodem jest niewątpliwie fakt, że
dziewczyny rzeczywiście są piękne i zgrabne, a w ferworze walki pozbawiają się
wzajemnie kolejnych części swojej garderoby.

Dodam, że całość jest parodią reklam dezodorantów marki AXE (i tzw. AXE effect,
który widzimy tu w wersji starwarsowej), o czym możemy przekonać się na koń‐
cu. Film zawiera sporo humoru, kilka smaczków i w zasadzie przyjemnie się go
[starwars.valkiria.net]
ogląda. Owszem, dziewczyny walczą dość sztywno, widać brak treningu i konkret‐
nej choreografii, z szybkością też nie najlepiej... Ale w sumie od produkcji czysto
humorystycznej nie ma sensu oczekiwać, by elementy te były jakoś szczególnie dopieszczone. Ogól‐
nie – warto zobaczyć.

Najlepszy Film Komediowy
Family Dysfunction
Wyobraźcie sobie, że Vader oprócz Luke'a ma drugiego syna. Miesz‐
ka on z Mrocznym Lordem, dobija do dwudziestki i – potrzebując
bryki na randkę ‐ podkrada ojcu TIE Interceptora. Takie właśnie
realia mamy w filmie Family Dysfunction, opowiadającym o trud‐
nych relacjach Lorda Sithów i jego drugiej (właściwie trzeciej) lato‐
rośli.
Cała akcja ma miejsce we wspomnianym podkradzionym myśliwcu
– widzimy syna Vadera (jego imienia nie podano), rozmawiającego
z ojcem przez komunikator. Słyszymy tylko kwestie tego pierwsze‐
go, ale całości konwersacji nietrudno się domyślić z kontekstu roz‐
mowy. Koncepcja jest taka, że młodzian przeżywa okres buntu i na
każdym kroku popada w konflikt ze swym poważnym, statycznym
(i nadwrażliwym) rodzicem...
Film jest oczywiście czystą komedią, wcale zabawną, z niezłymi tek‐
stami (motyw wstawienia się syna za Vaderem w rozmowie ze
szturmowcami) i paroma smaczkami np. wzmiance o Luke'u. Graficznie mamy do czynienia z mini‐
malizmem i skromnym CGI, ale nie o efekty tu chodzi. Fajnie przedstawiono starwarsową wersję pro‐
blemów rodziców z dorastającymi dziećmi, okraszoną niezłym humorem. Krótko mówiąc: polecam.

Nagroda Ducha Fandomu
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Star Wars: Cinemagic
Kolejne streszczenie filmowej sagi, tym razem z okazji 30‐lecia Gwiezdnych wojen. Za narratorów słu‐
żą czterej mali szturmowcy, którzy skaczą po kartach notatek młodego Lucasa i scenariuszu filmo‐
wym, opowiadają wydarzenia „z offu”, czasem też biorą udział w
niektórych scenach. Filmik jest krótki, ale konkretny, posiadający
własny styl. Przejścia między poszczególnymi scenami i łączenie
ujęć jest momentami całkiem sprytne, a szturmowcy dodają wszyst‐
kiemu humoru. CGI jest na średnim poziomie: nie powala, ale też nie
odrzuca. Obraz momentami jest zbyt ciemny, a teksty narratorów
bywają czasem słabo słyszalne. Poza tym film jest sympatyczny i
bez uczucia żalu można w niego zainwestować te niecałe cztery mi‐
nuty życia.

Najlepsza Parodia
Star Sports Theatrical Trailer
„Dawno, dawno temu, w odległym gimnazjum...” Tak zaczyna się
film, a właściwie trailer, który wygrał na Comic‐Conie nagrodę za
najlepszą parodię. A cóż to za parodia? Ano wyobraźcie sobie, że
wszelkie typy strzelanin, bitew czy pojedynków ze Star Wars zamie‐
niono tu na rozgrywki sportowe między uczelniami. I tak na przy‐
kład mamy grę w zbijanego (piłkami świetlnymi), amerykański fut‐
bol (rugby świetlne), czy koszykówkę (znów piłka świetlna). Poja‐
wiają się sportowcy i trenerzy, parodiujący oryginalne postacie z
gwiezdnej sagi i przypominający pierwowzory na tyle, by nie było wątpliwości, kto jest kim. Na tym
polega cała koncepcja tego filmiku – zero dialogów i non‐stop akcja.
Zasadniczo pomysł jest niezły, wykonanie natomiast bardzo dobre. Można się uśmiechnąć, oglądając
np. sceny z Chewiem czy Vadera biegnącego przez boisko z piłką do rugby, i roztrącającego obroń‐
ców. Pozycja obowiązkowa dla wielbicieli parodii i nietypowych pomysłów.

Najlepszy Film Animowany
Star Wars in a Notebook
Na koniec kolejne fanowskie streszczenie, tym razem jednak tylko Nowej nadziei. Jury z Lucasfilmu
zdaje się mieć w tym roku słabość do takich produkcji, nawiązujących do ich chlubnej pracy. W każ‐
dym razie omawiany tu filmik nie proponuje nam niczego, czego nie znalibyśmy na pamięć po wielo‐
krotnych seansach Epizodu IV, ale za to ujmuje prezentacją. Znajdziemy tu animację typową dla wielu
flashowych produkcji (2D przypominające papierowe wycinanki), ale design postaci jest po prostu
przesympatyczny. Dodajmy do tego fakt, że każda scena jest opisana bardzo prostymi słowami, w od‐
powiednich ramkach, i mamy prawie bajkę dla małych dzieci. Bajkę opowiadającą wiernie – choć
ogólnikowo – fabułę Nowej nadziei, co stanowi w sumie wcale niegłupi sposób zapoznania dziecia‐
ków z Gwiezdnymi wojnami. Oprócz uroczej warstwy wizualnej, doświadczymy tu świetnie użytego i
zmontowanego dźwięku. Całość robi niezwykle pozytywne wrażenie i polecam ją w zasadzie każde‐
mu.

Paweł „Gunfan” Koller
www.gwiezdnewojny.pl
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Ciężko być podłym – opowiadanie
Do zgromadzenia zbliżał się repulsorowy pojazd prezesa TechNixu. Wielorasowy tłum groźnie
zafalował. Protestujący podnieśli transparenty i zaczęli wykrzykiwać obelgi pod adresem drobnego
mężczyzny, siedzącego z tyłu limuzyny. Krzyki zdawały się mu nie przeszkadzać, spokojnie czytał po‐
ranną gazetę. Jego uwagę przykuwały artykuły dotyczące sytuacji na
froncie, zwykłe propagandówki, wyśmiewane przez niezależnych
komentatorów. Mężczyzna był jednak bardzo uważnym czytelnikiem
– raz na jakiś czas udawało mu się wyłowić jakiś istotny strzępek in‐
formacji, który umknął cenzorom Kanclerza Palpatine’a.
W stronę pojazdu poleciały butelki, zgniłe owoce, jajka i inne,
trudne do zidentyfikowania przedmioty. Kierowca wykazał się jed‐
nak dobrym refleksem – w porę zdążył aktywować tarcze energe‐
tyczne.
Tuż przed lądowaniem na placu, z budynku firmy wybiegło kilku‐
dziesięciu ochroniarzy. Używając pałek elektrycznych, sprawnie ro‐
zepchnęli tłum, robiąc miejsce dla pojazdu. Zgromadzeni na placu
byli wściekli, lecz zanim zdołali otrząsnąć się z zaskoczenia i powtór‐
nie zaatakować, pasażer pojazdu spokojnie wysiadł i udał się w stro‐
nę wejścia do budynku, gdzie już czekał na niego jeden z asystentów.
– Panie prezesie, umówiony na dziewiątą gość już czeka.
Uśmiechnął się.
– Prowadź więc, nie lubię się spóźniać.
Tuż przed wejściem do budynku, Cathran D’esel, prezes TechNixu, spojrzał na park otaczający bu‐
dynek. Skupił swoją uwagę na powoli wędrującym ku wyższym partiom nieba słońcu, nie zwracając
uwagi na protestujących. Na planecie–mieście Coruscant zapowiadał się kolejny piękny dzień.
*****
– Rząd Republiki jest panu niezwykle wdzięczny.
Młody porucznik Wywiadu Republiki starał się bardzo – aż za bardzo. Był uprzejmy i umiejętnie
się podlizywał. Mniej doświadczony przedsiębiorca łyknąłby taki haczyk i sam się zaciągnął do Wiel‐
kiej Armii, by swoją piersią bronić matki Republiki.
– Wie pan, wszystko, by służyć ojczyźnie – obłudnie uśmiechnął się D’esel. – Jak rozumiem, nasza
umowa jest dalej aktualna?

– Ależ oczywiście, oczywiście – z zapałem zapewnił agent wywiadu. – Może pan korzystać z ulg
podatkowych przez cały najbliższy rok, tak jak to uzgadnialiśmy. Naturalnie w zamian oczekujemy, że
nowa seria droidów bojowych będzie miała tę samą wadę, co poprzednie.
Cathran upił łyk wina. Część co drugiej serii wyprodukowanych w jego zakładach robotów miała
być, zgodnie z ustaleniami, wyposażona w reaktory o słabszej mocy. Niewiele słabszej, ale uniemożli‐
wiającej jednoczesne aktywowanie tarcz energetycznych i prowadzenie ostrzału. Sabotaż praktycz‐
nie niewykrywalny, ale dający dużą przewagę przeciwnej stronie. Oczywiście, nie wszystkie egzem‐
plarze miały być trefne – defekt powinien dotyczyć jedynie pewnego odsetka droidów, tak by odbior‐
ca nie zorientował się, że ma do czynienia ze zwyczajnym sabotażem.
– Oczekujecie ode mnie dużego poświęcenia – odrzekł po chwili smutnym głosem biznesmen. –
Rzucam na szalę dobre imię mojej firmy, a ten tłum, sam pan widział przed wejściem, szkaluje mnie,
nazywa zdrajcą za to, że sprzedaję uzbrojenie Separatystom. Przyzna pan, że to ciężkie brzemię.
– Rząd to oczywiście rozumie – posłusznie przytaknął porucznik. – Chcielibyśmy panu to jakoś
wynagrodzić. – Agent sięgnął po swoją teczkę z plikiem papierów, po czym podał część z nich preze‐
sowi TechNix. – Przygotowaliśmy pewną propozycję dodatkowych ułatwień dla pana przedsiębior‐
stwa...
D’esel uśmiechnął się nieznacznie. Jeśli ta wojna potrwa jeszcze z pół roku, to w ogóle nie będzie
musiał już płacić podatków.
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*****
Cathran usłyszał pukanie do drzwi. Rozmowa z młodym oficerem wywiadu skończyła się kilkana‐
ście minut temu. Nie chciał nikogo widzieć, najchętniej wziąłby gorącą kąpiel i poszedł spać – w ciągu
tych dwudziestu minut wywalczył dla swojej firmy kilkaset milionów datarii. Można by powiedzieć,
że to całkiem niezły rezultat, jak na jeden dzień pracy, jednak D’esel był człowiekiem obowiązkowym,
miał jeszcze wiele do zrobienia, zanim będzie mógł wrócić do swojej willi na zasłużony odpoczynek.
– Wejść.
Do pomieszczenia wśliznął się młody Duros, jeden z jego asysten‐
tów.
– Mów.
– Proszę pana, mam wyniki ostatnich testów jakości nowej serii
droidów. – Asystent przełknął ślinę. – Zgodnie z oczekiwaniami, jed‐
nostki sprawują się świetnie i nie ma żadnych problemów z zasila‐
niem.
– Doskonale. – Cathran D’esel uśmiechnął się. – Przygotujcie je do
wysyłki. I tak mamy już opóźnienie.
Duros milczał skonsternowany.
– Coś jeszcze? – chłodno spytał prezes.
– Czy droidy nie będą przechodzić dodatkowych modyfikacji, tak
jak poprzednia seria?
Dodatkowe modyfikacje, uśmiechnął się w duchu D’esel. Ładny
sobie eufemizm wymyślił ten mój asystent, może coś jeszcze z niego
będzie, pomyślał.
– Nie – odpowiedział Cathran. – Wysyłamy naszym klientom towar najwyższej klasy i nie ma po‐
wodu go zmieniać i modyfikować. Coś jeszcze?
– Nie, proszę pana.
– To dobrze. Zajmij się wysyłką i przyślij mi te dwie twi’lekańskie masażystki, które znalazłeś w
zeszłym tygodniu. Pod koniec miesiąca przypomnij też, bym wypłacił ci za to ekstra premię, udało ci
się z nimi jak nigdy.
Duros wymknął się z pokoju, a prezes TechNixu, Cathran D’esel, pozwolił sobie na szeroki
uśmiech. Ciężko było być podłym w tych czasach – całe szczęście, że chociaż było to opłacalne.

Gedius
www.sith.pl

I.M.P.S.: The Relentless 1: Davenport
Gateway – recenzja
Twórcy kultowego Troops oderwali się od świata fanfilmów z Gwiezdnych wojen na długo, bo na po‐
nad osiem lat. Nie zrobili tego jednak bez powodu, tym razem bowiem przygotowali coś o wiele więk‐
szego. Mowa o serii I.M.P.S.: The Relentless, która efektownie i zabawnie opowiada historie rozmiesz‐
czonych w przeróżnych zakątkach galaktyki jednostek wojennych Imperium za czasów jego świetno‐
ści. Jak na razie powstały dwa odcinki tego miniserialu o charakterze pastiszu, kolejne ciągle są jesz‐
cze w fazie produkcji. Davenport Gateway, pierwsza części projektu, opowiada nam o rutynowym pa‐
trolu oddziału szturmowców, którzy narażają życie, aby oczyścić ciemne ulice i zaułki tytułowej Bra‐
my Davenport z wszelkich podejrzanych typów.
Pierwszy epizod I.M.P.S. to, podobnie jak w przypadku Troops, kawał dobrej zabawy, zaszło jednak
parę zmian. Tą narzucającą się już po przeczytaniu opisu, jest umiejscowienie i czas akcji. W przypad‐
ku I.M.P.S. nie jest to żadne wydarzenie znane z filmu, ale zupełnie odrębna historia. Poza tym, zmia‐
nie uległ też sposób kręcenia fanfilmu, wprawdzie wszystko jest
wciąż utrzymane w charakterze paradokumentu, jednak jeśli
chodzi o kamerę i sposób jej wykorzystania, mamy tutaj więcej
ujęć rozplanowanych, aniżeli tylko kręconych z ręki. Spodziewaj‐
cie się więc wielu panoram, podkreślających ogrom technicznego
zaawansowania Imperium. Swoją drogą to, co z pewnością nie
zmieniło się od 1997 roku, to propagandowy charakter filmu. Ba,
jego oddziaływanie na widza zostało nawet zwielokrotnione.
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Davenport Gateway to również znaczny postęp, jeśli chodzi o
efekty specjalne. Ich ilość może wielu zaskoczyć. Gdyby porów‐
nywać grafikę komputerową z I.M.P.S. do światowych standar‐
dów, to z jakością bywałoby różnie, jednak jak na fanfilm, efekty
są z pewnością jednymi z najlepiej dotąd wykonanych. Twórcy
popuścili wodze fantazji i widać na ekranie, że postarali się je
porządnie dopracować. Może czasami kole w oczy compositing –
widać różnicę między elementami generowanymi komputerowo, a tymi nagranymi kamerą na planie
– nie psuje to jednak ogólnego wrażenia, które stawia pierwszy odcinek I.M.P.S. na bardzo wysokim
miejscu wśród fandomowego efekciarstwa.
Skoro mamy efekty na wysokim poziomie, to nie mogło zabraknąć i porządnego muzycznego tła.
Ścieżka dźwiękowa zgrabnie wpisuje się w pełen patosu klimat produkcji, dodatkowo podkreślając
go mocnymi fanfarami, chórem, czy też żołnierskimi marszami. Również dźwięk stoi na w miarę do‐
brym poziomie, czasami jednak cierpiąc przez niewyraźne czy niesłyszalne dialogi.
Sama fabuła może nie powala, ale trzeba przyznać, że od razu wciąga i trzyma do końca. Jak już wspo‐
mniałem, oglądanie zmagań szturmowców to przednia zabawa. W fanfilmie znajdziemy nie tylko spo‐
rą ilość gagów, ale również liczne nawiązania do mniej znanych elementów uniwersum Star Wars
(oraz innych fikcyjnych uniwersów) jak i do naszego świata rzeczywistego, np. maszty z godłem Im‐
perium stylizowane na charakterystyczne, hitlerowskie proporce. Dodaje to produkcji klimatu, wi‐
dzowi natomiast wyłapywanie takich smaczków może sprawić sporą przyjemność, zwłaszcza, że im
dalej w las, tym więcej takich nawiązań.
I.M.P.S.: The Relentless, Chapter 1: Davenport Gateway to kolejne świetne dzieło twórców Troops,
wciągające swoim klimatem i zarazem zaskakujące nowymi, ciekawymi, bądź też zabawnymi rozwią‐
zaniami. Nie otrzymujemy wcale odgrzewanego kotleta, lecz porządny fanfilm, na który nie trzeba
patrzeć przez pryzmat pierwowzoru, bo broni się sam Właściwie na minus można by było policzyć
jedynie zbyt długi, pełen patosu wstęp, który trochę nie pasuje do pastiszowego charakteru opowie‐
ści. Można by było... ale to wciąż film dokumentalny o świetności Imperium Galaktycznego, nawet
jeśli nie jest do końca poważny.

Jacek „Thon” Skulimowski
www.outerrim.pl
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Dziewczynka – opowiadanie
Dziewczynka obudziła się, tłumiąc w gardle okrzyk przerażenia. Gdzieś, niedaleko, zagrała seria
strzałów z blastera, a za oknem dosłyszała jęk przejeżdżającego śmigacza. Siedziała wciśnięta w kąt,
otulona obszernym, ciemnym płaszczem, zdecydowanie na nią za dużym. Twarz miała ubrudzoną od
pyłu zmieszanego z zaschniętymi łzami. Bała się. Nieopodal znów rozległy się strzały.
– Tatusiu... – szepnęła piskliwym głosikiem.
Nikt jej nie odpowiedział.
Na horyzoncie zbierały się ciemne chmury. Wzmagał się wiatr.
– To wszyscy? – ryknął dowódca.
Na środku placu stał, zgromadzony wokół gotowego do odlotu promu typu Lambda, niewielki od‐
dział szturmowców. Żołnierze wyglądali na dziwnie zaniepokojonych, rozglądając się nerwowo i zde‐
cydowanie za mocno zaciskając palce na broni.
– Asser i Weii powinni być lada moment – odparł jeden ze szturmowców.
– Lepiej niech się pospieszą – warknął dowódca. – Burza nie będzie czekać...
– Sir, już tu są.
Rzeczywiście, na końcu jednej z alejek pojawiło się kolejnych dwóch szturmowców. Dokładniej
rzecz ujmując wybiegli zza rogu w sposób, jaki w żadnym wypadku nie mógł przywołać na myśl rów‐
nego i uporządkowanego biegu elity imperialnej piechoty. Co więcej, biegnąc tak, wymachiwali nie‐
zrozumiale rękoma w stronę czekających na placu kolegów.
– Co ci kretyni wyrabiają?
Odpowiedź pojawiła się niemal natychmiast.
Za dwójką biegnących pojawił się nieduży tank, otoczony przez grupkę rebeliantów.
Asser i Weii jeszcze w biegu obrócili się, oddając na oślep kilka strzałów, by po chwili wbiec na
plac. Zaskoczenie, jakie w pierwszym momencie sparaliżowało oddział szturmowców, szybko minęło
i niemal natychmiast rozpoczęła się regularna wymiana ognia.
Rebelianci nie spodziewali się tak licznego oporu, toteż początkowo zaczęli się wycofywać, szybko
jednak wsparcie z tanka zaczęło wyrównywać szanse.
– Wszyscy do promu – ryknął dowódca, przekrzykując kanonadę strzałów i wzmagający się wiatr.
– Nie mamy czasu się tu bawić.
Alejką potoczyły się dwa nieduże przedmioty i już po chwili szturmowcy pod osłoną dymu zaczęli
wycofywać się w stronę promu.
– Wszyscy na pokładzie – ryknął Weii, wbiegając ostatni na rampę.
– Startujemy – odparł pilot przez interkom.
Rampa powoli zamknęła się i prom zaczął się wznosić. Silny wiatr rzucał nim lekko na boki, ale lot
był stabilny. Byli bezpieczni.
– Wow – krzyknął Weii, wymijając Assera i wbiegając między kolegów. – To była jazda!
– Nooo! Było blisko! – odparł ktoś radośnie.
W tym momencie statkiem wstrząsnęła potężna eksplozja. Rozległ się odgłos alarmowej syreny,
nakazującej przygotowanie do lądowania awaryjnego. Wszyscy rzucili się do foteli, by przypiąć się
pasami. Kolejna eksplozja zakręciła statkiem. Spadali.
Obudziły go pierwsze krople deszczu, przeciekające przez pęknięty wizjer hełmu. Czuł przenikają‐
cy ból w okolicach uda. Przez krótką chwilę naszła go głupia myśl, że byłoby miło jeszcze chwilę po‐
spać. Zaraz jednak przypomniał sobie wybuch. Pilot krzyczał coś o urwanym skrzydle. Biegł się przy‐
piąć, kiedy coś nim szarpnęło i rzuciło o ścianę.
Z niemałym wysiłkiem usiadł na ziemi. Deszcz padał coraz mocniej. Zaczął rozglądać się za wra‐
kiem promu i po chwili dojrzał czarny dym, silnie szarpany przez wiatr, daleko przed nim. Zaklął.
W oddali wciąż było słychać pojedyncze strzały, ale większość rebeliantów musiała pochować się
przed burzą. On też powinien to zrobić.
Spróbował się podnieść. Ból w nodze, jaki wzmógł się podczas tej próby, był niemal nie do zniesie‐
nia. Krzyknął głośno, ale w końcu udało mu się stanąć, opierając się o ścianę. Podmuch wiatru, który
nagle się zerwał był tak mocny, że omal nie posłał go z powrotem na ziemię.
– Cholerna planeta – ryknął. – Cholerna burza! Przeklęci rebelianci! Arhhh!
Wciąż warcząc i klnąc, zaczął powoli kuśtykać wzdłuż ściany.

Od kilku godzin prawie się nie poruszyła. Siedziała w kącie, smutna, samotna, wsłuchana w ryk
wiatru, w deszcz zacinający w transpastalowe wrota, wsłuchana, jakby spodziewała się, że znów ich
usłyszy, że znów przyjdą, tak jak wtedy, wtedy...
Wtedy...
Robiło się już ciemno. Pierwsze były ryki silników, myśliwców i promów, dziesiątek statków lecą‐
cych nad miastem, lądujących gdzie się dało. Pierwsze strzały, krzyki, wybuchy. Wciąż daleko.
Oni tu idą, idą po nas...
Rytmicznie stukali podeszwami butów w brukowaną drogę. Kolejne strzały, coraz bliżej. Wszyscy
uciekali. Ten panujący wokół hałas wywoływał wrażenie przerażającej ciszy.
Zabierz małą, schowaj ją, uciekajcie...
Keyla, Keyla, szybko!
Zatrzymali się przed ich domem. Było ich wielu. Wystarczająco wielu. Nie tylko tu. Wszędzie, w
całym mieście. W nieprzypadkowych miejscach. Rozstawili się przed
drzwiami, z załadowaną bronią, gotowi na opór, spokojni. Profesjo‐
nalni.
Nie pukali.
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Zapłakała. Znowu. Ale tylko chwilę.
Drzwi po przeciwległej stronie uchyliły się. W świetle błyskawicy
przez chwilę ujrzała zarys jakiejś postaci. Ktoś wszedł do środka, po‐
woli, jęcząc z lekka i cicho przeklinając. Słyszała, jak stawia niepewnie
kilka kroków, po czym pada twardo na ziemię, z głośnym jękiem.
– Cholerni rebelianci – dobiegł ją z końca sali ochrypły męski głos.
Po chwili przestrzeń przed nią oświetliło błękitne światło z nie‐
wielkiego przenośnego panelu jarzeniowego. Gdy go ujrzała, krzyknę‐
ła z przerażenia.
Kilka metrów przed nią, oparty plecami o skrzynię ze sprzętem,
siedział szturmowiec.
Ktoś krzyknął.
W pierwszej chwili chciał odruchowo włączyć noktowizor, ale zaraz przypomniał sobie, że wizjer
hełmu ma cały potrzaskany. W drugiej chwili sięgnął po blaster, by odkryć tylko, że kaburę przy pasie
ma pustą.
– Kto tu jest? – zawołał.
Nikt mu nie odpowiedział. Ale był pewny tego, co słyszał. Podkręcił trochę moc panelu, z trudem
podniósł się i zaczął kierować promień światła w różne strony. W końcu ją zobaczył.
Siedziała, z wielkim płaszczem zarzuconym na ramiona, przestraszoną twarzą i wycelowanym w
niego blasterem, zdecydowanie zbyt dużym dla jej małych, trzęsących się rączek.
– Nie podchodź do mnie – wyrzuciła z siebie wysokim, dziecięcym głosem.
Nie mogła mieć więcej niż dziesięć lat. Na pierwszy rzut oka wydawała się być człowiekiem,
zwłaszcza w chybotliwym świetle, jakie dawał panel. Szybko jednak przyuważył nadnaturalnie spi‐
czaste, pokryte futrem uszy, pionowe źrenice, ostre kły.
– Spokojnie mała, nic ci nie zrobię – przesunął się kawałek w jej stronę.
– Powiedziałam żeby pan nie podchodził! – wypiszczała.
Zdecydowanie nie podobał mu się blaster wymierzony w jego stronę. Był zmęczony, obolały, po‐
irytowany i na pewno nie chciało mu się cackać z małą dziewczynką.
– Słuchaj, smarkulo – ryknął – odłóż tę zabawkę, ba jak nie to zaraz spuszczę ci takie lanie, że...
Urwał, gdy usłyszał dwa wystrzały i laserowe błyskawice przeleciały tuż obok jego hełmu. Cofnął
się i oparł o skrzynię, pod którą siedział.
– Ok – wydusił zaskoczony, patrząc na dziewczynkę, która właśnie niemal go zabiła, a co więcej
wciąż w niego celowała z zaciętą miną – możesz ją zatrzymać.
Odruchowo przerzucił ciężar ciała na zranioną nogę i z bólu osunął się na ziemię. – Potrzymaj so‐
bie blaster – jęknął przez zęby. – Jak nie będziesz do mnie strzelała, to cię nie zleję.

– Nie boję się pana – krzyknęła, nieudolnie próbując hardą miną zamaskować strach. – Wiem, kim
pan jest! Pan jest szturmowcem, a mój tatuś zabija szturmowców!
– A gdzie jest twój tatuś, dziecinko? – wyjęczał. Ból w nodze niemal nie dawał mu trzeźwo myśleć.
Zawahała się chwilę, nim odpowiedziała.
– Mój tatuś... Niedługo tu przyjdzie.
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Ściskała blaster obiema rączkami, nie spuszczając wzroku z siedzącego przed nią szturmowca. Sie‐
dział, a właściwie półleżał już od paru minut, wiercąc się strasznie i zerkając na nią co kilka chwil.
– To jak – jęknął w końcu – przestaniesz we mnie celować? Skoro i tak twój tatuś zaraz przyjdzie i
mnie zabije?
Powoli opuściła miotacz, wciąż ściskając go w dłoniach.
– Dobrze – powiedziała – ale niech pan tu nie podchodzi.
– To masz póki co zapewnione – wystękał. – To będzie moja połowa, a tam twoja, zgoda?
Nie czekał na odpowiedź. Ściągnął hełm, i jej oczom ukazała się twarz około trzydziestoletniego
mężczyzny. Włosy miał od dawna niestrzyżone, szczękę niedogoloną, a z ucha zwisał mu na kolczyku
kieł jakiejś bestii. Na policzku miał lekką ranę. Odrzucił hełm, po czym spojrzał na nią przelotnie.
Wcisnęła się głębiej w płaszcz i spuściła wzrok na ziemię.
– Hej, maluchu! – zawołał. Jego głos brzmiał dużo mniej przerażająco, kiedy nie był zniekształcony
przez modulator z hełmu. – Da się tu zapalić jakieś światło?
– Niech mnie pan nie nazywa maluchem! – krzyknęła.
– To jak mam cię nazywać, maleńka?
– Nie jestem maleńka! Mam prawie dziewięć lat!
– O rety – wyglądał na zaskoczonego, uśmiechem zakrywając grymas bólu. – To już
niedługo zasłużona emerytura?
– Nie! – odkrzyknęła oburzona. – Nie jestem taka stara!
– No dobrze – wyglądał na rozbawionego – panno ani stara ani mała, możesz zapa‐
lić tu jakieś światło?
– Mogę! I mam na imię Keyla.
Polowanie na Jedi
Podniosła się i zaczęła powoli przesuwać wzdłuż ściany. Przez całą drogę czujnie
Była to jedna z najpopularniej‐
szych polskich gwiezdnowojen‐
spoglądali
na siebie. W końcu dotarła do niewielkiej puszki, w której przestawiła
nych gier Play By Forum RPG,
rozgrywana na forum serwisu
kilka włączników. Pod wysokim sufitem rozjarzyło się i zapaliło kilkanaście zakra‐
The Outer Rim i przy tym jedy‐
towanych lamp, rzucając blade światło na całe pomieszczenie.
na, która została zakończona
zgodnie z planem, po trzydzie‐
– Dziękuję, Keyla. Ja jestem Crane.

stu dwóch miesiącach nieprze‐
rwanej rozgrywki. Prowadzona
przez Jedi Nadiru Radenę (z
początkową pomocą trzech
innych mistrzów gry), rozpoczę‐
ła się 1 września 2006, a zakoń‐
czyła 3 maja 2009 roku, zebraw‐
szy w ponad 17 tysiącach po‐
stów przygody 42 graczy i ich
postaci. Polowanie na Jedi roz‐
grywało się w latach 3952‐3951
BBY i fabularnie było oparte na
wątkach wprowadzonych przez
gry Knights of the Old Republic.

Obserwował, jak dziewczynka niepewnie siada na swoim miejscu. W świetle lamp
mógł rozejrzeć się po całym pomieszczeniu. Musiał to być jakiś garaż albo warsz‐
tat, bo stało tu kilka rozłożonych śmigaczy i dwa gravskutery, a prócz tego mnó‐
stwo skrzyń zapewne pełnych części i narzędzi do naprawy.
Sięgnął do apteczki uczepionej do pasa i z ulgą stwierdził, że przynajmniej ona
przetrwała jego upadek. Wyciągnął środek przeciwbólowy i wstrzyknął go sobie w
nogę, w miejscu, gdzie nie osłaniał jej pancerz. Z ulgą poczuł rozchodzące się ciepło
[outerrim.pl]
i ustępujący ból. Odchylił głowę do tyłu, przez chwilę rozkoszując się tym stanem.
Zaczął zastanawiać się nad swoją sytuacją. Z tego, co wiedział o Satomt VII, burze
takie jak ta nie zdarzały się tu często, ale potrafiły trwać nawet dwa, trzy dni, przez cały ten czas sku‐
tecznie zakłócając łączność z orbitą i paraliżując co bardziej skomplikowane, elektroniczne urządze‐
nia, z promami i lokalizatorami na czele. Nie miał co liczyć na szybką akcję ratunkową. Wichura i
deszcz utrudniały poruszanie się zdrowemu humanoidowi, więc on ze swoją ranną nogą szanse miał
co najmniej żadne.
Poczuł, jak burczy mu w brzuchu. Nic nie jadł odkąd wylądował na tej przeklętej planecie. Z jedne‐
go z zasobników wyciągnął paczkę pożywnych sucharów.
Kiedy zobaczyła, jak gryzie pierwszego herbatnika, żołądek nagle przypomniał jej, jak dawno nic
nie jadła.
Zaczęła dyskretnie przeszukiwać kieszenie płaszcza – teraz wydało jej się dziwne, że jeszcze tego
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nie zrobiła – ale nie znalazła tam nic, co dałoby się zjeść. Nie spodziewała się też, żeby mogła znaleźć
coś w warsztacie, zresztą bała się chodzić sama, kiedy siedział tu szturmowiec. Zrezygnowana spoj‐
rzała, chyba z lekką zazdrością, na jedzącego mężczyznę. Los chciał, że w tym samym momencie on
podniósł wzrok, by zerknąć na nią. Musiał dostrzec głód w jej oczach, bo zatrzymał rękę w pół drogi
do ust.
– Jesteś głodna?
Nic nie odpowiedziała, przestraszona wtuliła się tylko w płaszcz, jakby chciała udawać, ze jej tam
nie ma. Zaśmiał się lekko.
– Jak chcesz, to mam jeszcze kilka. – Wyciągnął z zasobnika jeszcze jedną paczuszkę i skierował w
jej stronę. Dziewczynka nie ruszyła się. – Śmiało, nie są zatrute. – Wyszczerzył zęby.
Nie podchodziła.
– No dobra – powiedział. – Jak będziesz chciała, to sobie weźmiesz.
Mówiąc to rzucił paczuszkę tak, że wylądowała niewiele ponad metr od niej. Uśmiechał się przy
tym, ale nie bardzo wiedziała, jak rozumieć ten uśmiech. Nie ruszyła się.
Obserwował ją jeszcze chwilę, po czym wzruszył ramionami i wrócił do jedzenia.
Tłum zgromadził się na placu, wokół białego statku. Wysoki męż‐
czyzna w szarym uniformie skończył właśnie podawać mieszkańcom
do wiadomości, że Satomt VII jest od dziś pod jurysdykcją Imperium,
będzie płacił należne podatki i znajdzie się pod obroną Imperialnej
Armii, co przypieczętowane zostanie ulokowaniem na stałe garnizonu
szturmowców w mieście oraz pobytu na orbicie przez najbliższe parę
tygodni gwiezdnego niszczyciela.
– Keyla, czy ty mnie słuchasz?
– Tak, tato.
– To co powiedziałem?
– Nie wolno mi rozmawiać z tymi w białych pancerzach, nic od
nich brać, najlepiej, żebym w ogóle się do nich nie zbliżała – wyrecy‐
towała słowa, które usłyszała kilka chwil wcześniej.
– Właśnie. To ważne, Robaczku – tata się uśmiechał, ale ton głosu
pozostawał poważny. Nie był to czas na wygłupy.
– Ale czemu, tato?
– Co czemu?
– No nie wolno mi rozmawiać i w ogóle?
– To niebezpieczne. To są źli ludzie. Wcale nie chcą naszego dobra. Naszym obowiązkiem jest z
nimi walczyć. A ty masz być ostrożna i nie dać sobie nic zrobić. Obiecujesz, że tak będzie?
– Obiecuję. – Uśmiechnęła się, wyciągając ku niemu ręce. Podniósł ją, jakby nic nie ważyła i ruszyli
w stronę domu. – Nie będę rozmawiać, nic brać i w ogóle. Obiecuję.
– To dobrze.
Obudziła się przestraszona.
Jak mogła zasnąć? Nie powinna, powinna czuwać. Na szczęście mężczyzna wciąż siedział tam,
gdzie przedtem. Oczy miał zamknięte, głowę odchyloną do tyłu. Wyglądało na to, że i on zasnął.
Pomyślała, że powinna uciec. Tylko gdzie? Tak długo jak trwała burza, ucieczka nie wchodziła w
rachubę. Zatem co? Zabić go? Na to by się nie zdobyła. Czekać?
Głód znów dał o sobie znać. Na ziemi, tuż przed nią, wciąż leżała srebrna paczuszka z krakersami.
Wystarczyłoby wstać i sięgnąć... Nie. Nie weźmie nic od szturmowca! Popatrzyła z nienawiścią na
śpiącego mężczyznę. Chociaż bez tego hełmu nie wyglądał przecież aż tak strasznie.
Jęknął i zaczął wiercić się. Przestraszona Keyla w pierwszej chwili chwyciła kolbę blasteru. Ale po
chwili mężczyzna – mówił, że jak się nazywa? Crane? – uspokoił się i nawet lekko zachrapał. Dziew‐
czynka odetchnęła.
Jeszcze raz spojrzała na paczkę krakersów. Głód powoli zwyciężał.
W końcu poniosła się, najciszej jak potrafiła, i zrobiła kilka niepewnych kroków przed siebie. Na‐
gle szturmowiec poruszył się. Zamarła, ale już po chwili mężczyzna uspokoił się. Keyla szybko chwy‐
ciła paczuszkę i wróciła na swoje miejsce.

Zanim ugryzła pierwszego, dokładnie go obejrzała i powąchała. Nie miała pojęcia, czy wyczułaby
jakąś truciznę czy coś takiego, ale uznała, że chociaż w ten sposób postara się zastosować do tego, co
mówił jej tatuś. W końcu nadgryzła sam koniuszek pierwszego krakersa. Był bardzo smaczny. W
mgnieniu oka schrupała go całego, potem następnego. I jeszcze dwa. Resztę zostawiła sobie na póź‐
niej.
Poczuła się dużo lepiej, mogąc napełnić czymś żołądek. Przez chwilę ogarnęła ją fala wdzięczności
dla siedzącego przed nią szturmowca, ale szybko ją powstrzymała. Nic nie zawdzięczała szturmow‐
com!
Robiła się coraz bardziej senna.
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Obudził się z silnym bólem w nodze. Specyfik, który sobie wstrzyknął musiał przestać działać. Się‐
gnął do apteczki, i wyciągnął kolejną strzykawkę. Prócz tej została mu już tylko jedna. Miał nadzieję,
że to wystarczy.
Po chwili odetchnął z ulgą i odrzucił pustą strzykawkę od siebie.
Wyglądało na to, że dziewczynka zasnęła. Gdyby się postarał, mógłby teraz wstać i ją obezwładnić,
odebrać jej blaster. Ale wątpił w to, by groziło mu jeszcze jakieś niebezpieczeństwo z jej strony.
Uśmiechnął się, kiedy dostrzegł, że zabrała jego suchary. Nie wiedział czemu, ale sprawiło mu to
dziwną przyjemność. To było miłe uczucie.
Na zewnątrz wciąż szalała burza. Komunikator i lokalizator wskazywały brak jakiegokolwiek za‐
sięgu. Zaczął się zastanawiać, co z resztą jego ekipy. Czy wszyscy przeżyli?
Rozmyślając tak, obserwował śpiącą przed nim małą dziewczynkę.
– Smakowało ci? – Chciał jakoś przerwać panującą już od ponad godziny ponurą ciszę.
– Co mi smakowało? – odparła wojowniczo.
– No, moje suchary. – Uśmiechnął się widząc jej upór.
– Nie ruszyłam ich.
– Rozumiem. – Starał się by jego glos zabrzmiał poważnie. – Znów musiały dostać nóżek i sobie
gdzieś pójść. Ciągle mi to robią.
Mimo woli uśmiechnęła się.
– Pewnie tak było. – Wciąż podtrzymywała bojowniczy ton.
– To mogłaś je zastrzelić. Miałbym teraz przynajmniej coś do jedzenia.
– I co z tego?
Wzruszył ramionami.
– Tak tylko sugeruję – mruknął. Po dłuższej chwili dodał: – Twój tata nauczył cię strzelać?
– Tak! Mój tata jest najlepszym strzelaczem na planecie.
– Rozumiem. – Kiwnął głową z udawaną powagą. – Pewnie razem polowaliście na szturmowców?
To taka pewnie wasza miejscowa rozrywka? Zaczyna się lato – sezon na szturmowców otwarty!
Znów mimo woli uśmiechnęła się.
– Dokładnie tak!
– I ty też chcesz taka być, jak dorośniesz?
– Ja już jestem duża! – krzyknęła.
– No tak, tak – pokiwał ręką pojednawczo – ale jak jeszcze trochę bardziej dorośniesz, to też bę‐
dziesz polowała na szturmowców?
– Oczywiście!
– Dzisiejsza młodzież. – Pokręcił głową z udawaną dezaprobatą. – Ja w twoim wieku chciałem być
rycerzem Jedi.
– Rycerzem Jedi? – wypaliła zdziwiona
– No tak. Chyba wiesz, co to znaczy?
– Skąd mam wiedzieć?
– Za moich czasów każdy wiedział, kim są Jedi... Myślałem, że rebelianci dalej opowiadają o nich
dzieciom. Tata nigdy ci nie opowiadał?
Pokręciła tylko głową.
– Co za czasy... – mruknął. – A gdzie on jest? Twój tata? Kiedy w końcu przyjdzie wybawić cię z mo‐
ich okrutnych szponów?
Tym razem nagle jakby posmutniała. Dopiero po dłuższej chwili niepewnie odpowiedziała:

– Mój tatuś... – zająknęła się – niedługo tu przyjdzie.
– Nie żyje, prawda? – powiedział cicho.
Nie opowiedziała. Przez chwilę jakby walczyła ze sobą, a potem nagle załkała głośnym, nieopano‐
wanym płaczem.
– Przykro mi – wyszeptał tylko, a słowa te utonęły w rozpaczliwym jęku małej, osieroconej dziew‐
czynki.
Ostatnia strzykawka nie przyniosła mu już tyle ulgi. Ból osłabł, ale nie zniknął. Z nogą było coraz
gorzej. Spojrzał na posadzkę i dostrzegł świeżą krew, wypływającą spod pancerza. Rana musiała się
ponownie otworzyć, może pod wpływem zbyt dużej ilości środków przeciwbólowych, jakie sobie za‐
serwował? Przydałoby się oczyścić ranę, zaszyć. Ale sam nie da rady. Musi czekać, aż burza się skoń‐
czy, aż przylecą po niego. Musi doczekać.
Dziewczynka siedziała pod ścianą. Od ponad godziny, od kiedy przestała płakać, nie odezwała się
nawet słowem. Siedziała sztywno, nieruchomo, lekko zgarbiona, wpatrzona w czubki swoich butów.
Było mu jej żal. Chciał coś powiedzieć, pocieszyć ją, ale nie miał pojęcia, jak to zrobić. Nigdy nie mu‐
siał.
Noga bolała go coraz mocniej. Na zewnątrz szalała burza.
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Tatuś żyje.
Dobrze wiedziała, że to nieprawda. Ale nie chciała tego wiedzieć. Nie chciała tego widzieć, przypo‐
minać sobie wciąż i wciąż jego gasnących oczu, ust zastygających w tym pocieszającym uśmiechu.
Tatuś żyje.
Nie, Keyla. On nie żyje.
Żyje! Tatusiu, proszę! Proszę...
Nie chcę. Nie chcę.
Nie czuła upływu czasu. Po prostu nagle z zamyślenia wyrwał ją głuchy odgłos upadającego ciała.
Podniosła głowę i przerażona ujrzała, że szturmowiec leży bez ruchu pod skrzynią, w kałuży krwi.
Sama nie wiedziała, dlaczego poderwała się i podbiegła do niego, przekroczyła tę niewidzialną linię,
którą wyznaczyli sobie, przeszła na jego połowę i stanęła przy nim. Końce płaszcza umoczyły się w
krwi, ale nie zwracała na to uwagi. Stała, z załamanymi rękoma, bezradna, nie wiedząc, co robić, czy
powinna coś robić.
Spojrzał na nią spod na pół przymkniętych powiek, wzrokiem
przepełnionym bólem. Uśmiechnął się krzywo.
– Hej maluchu... – jęknął. – Chcesz mnie dobić?
Nie wiedziała. Nic nie wiedziała. Trochę bardziej odruchowo niż
świadomie pokręciła głową.
A może jednak chce?
– Pomożesz mi? – wychrypiał. – To nic... przy pasie mam aptecz‐
kę... robiłaś coś takiego kiedyś?
Tym razem jej głowa pokiwała twierdząco. Przypomniała sobie te
kilka nocy, nie tak dawno, nie tak daleko stąd, swojego tatę, rannego,
wracającego późno. Musisz być dzielna, Kee. Kładł jej rękę na ramie‐
niu, trzymał ją mocno, uśmiechając się przy tym. Musisz mi pomóc,
dasz radę. Bała się. Była jeszcze mała, nie wiedziała co robić. Ale da‐
wała radę.
– Apteczka... – mruknął załamującym się głosem. – Urządzenia.
Rozetniesz pancerz... Potem to małe, czarne. I antybiotyk... zielona
fiolka...
Zamilkł.
Stała w miejscu. Coś, jakaś siła, kazała jej mu pomóc. Ale bała się, bała, tak bardzo...
Musisz być dzielna, Kee.
– Tatusiu...
Uklękła przy nim, sięgnęła po apteczkę.
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– Dobrze, Keyla, najpierw odetnij te poszarpane szmaty.
– Tatusiu, ale jak cię skaleczę...
– Nie skaleczysz, tylko ostrożnie.
Jęknął, kiedy zdejmowała odcięty kawałek pancerza. Musiała niechcący potrącić ranę. Rzuciła
wszystko. Odskoczyła. Po chwili wróciła.
– Świetnie ci idzie, Robaczku. Musisz to tylko przyłożyć, tak, rana się oczyści i zszyje.
– Ale ja się boję tato, ja nie umiem.
– Umiesz, świetnie sobie radzisz. Nie poddawaj się.
Nie poddawała się.
Powoli otworzył oczy.
Na chwilę oślepiło go światło, ale szybko wzrok przywykł do słabego blasku jarzeniowych paneli.
Czuł się nieźle. Podejrzanie nieźle. Czyżby jednak żył?
Spojrzał w miejsce, gdzie spodziewał się ujrzeć siedzącą dziewczynkę. Nie było jej tam. Poszła so‐
bie? Uciekła? Gdzie? Co się stało? Wytężył słuch. Burza wciąż trwała, deszcz zaci‐
nał, pioruny grzmiały, ale wszystko jakby słabło, traciło moc. Wreszcie spojrzał
na swoją ranę. Była opatrzona. Niezbyt dokładnie, nieprofesjonalnie, ale ładnie,
czysto. Niemal czuł, jak się goi. Chciało mu się pić, więc zaczął rozglądać się za
swoją manierką. I wtedy ujrzał dziewczynkę, leżącą niespełna metr od niego, zwi‐
niętą w kłębek, otuloną płaszczem, miejscami poplamionym krwią. Spała spokoj‐
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W końcu się przemogła. Podeszła i wysunęła z opakowania jedno ciastko, które
natychmiast schrupała. Uśmiechnął się jeszcze szerzej.
– Długo byłem nieprzytomny?
Pokiwała żywo głową.
– Prawie cały dzień.
Zagwizdał, wyrażając uznanie dla swojego snu.
– Jak za starych dobrych czasów.
Przez moment milczeli, zajadając się wojskową strawą. Keyla chwile walczyła ze sobą. W końcu
otworzyła usta, chcąc najwyraźniej zadać pytanie. Jednak zanim z jej ust wydobył się jakikolwiek
dźwięk, w sali rozległo się głośne skrzypnięcie drzwi.
Drzwi skrzypnęły przeraźliwie, a po chwili rozległ się rytmiczny stukot twardo obitych butów.
– Asser! Asser, jesteś tu, chłopie?
– Weii – zawołał siedzący prze Keyli szturmowiec. – Weii, to ty?
Już po chwili oczom dziewczynki ukazały się dwie ociekające wodą postacie, mniej więcej tego sa‐
mego wzrostu, odziane w białe pancerze, białe hełmy, jeden oznaczony dodatkowo żółtymi zdobie‐
niami. Szturmowcy. Keyla pisnęła przerażona i schowała się za Crane'em.
– Asser, stary, dobrze widzieć cię żywego.
– Niewiele brakowało. – Uśmiechnął się Crane. – Ten mały brzdąc mnie poskładał.
Obydwaj nowo przybyli spojrzeli na nią ciekawie.
– Weii, jak żeście mnie tu znaleźli?
– Widzieliśmy na lokalizatorze, jak się tu kręcisz, jeszcze zanim burza się zaczęła – odparł ten, któ‐
rego pancerz był cały biały. – Chcieliśmy po ciebie iść od razu, ale wtedy zaczęło walić na całego. Więc
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jak tylko teraz zobaczyliśmy, że się uspokaja, to przyszliśmy.
– Troszkę za wcześnie – dodał ten żółty. Cały czas bacznie przyglądał się Keyli. Nie podobało się jej
to. – Cały czas dmucha na całego, że o deszczu nie wspomnę. Trochę tu przeczekamy.
Obydwaj nowo przybyli szturmowcy patrzyli na nią zza wizjerów hełmów w dziwny sposób. Nie‐
przyjemny. Spojrzała na Crane'a, ale on tylko cieszył się z towarzystwa swoich druhów.
– A co z resztą? Wszyscy cali?
– Ciężko powiedzieć – tłumaczył Weii. – My też wypadliśmy. Wi‐
dzieliśmy słup dymu, ale był za daleko, żeby tam się tłuc. Ty byłeś
bliżej.
– Też widziałem dym. Mam nadzieję, ze jakoś się wyratowali.
Obydwaj pokiwali głowami.
– Widzę Asser – powiedział powoli ów żółty szturmowiec – żeś tu
nie próżnował.
Wskazał ruchem głowy skuloną za nim dziewczynkę. Crane popa‐
trzył na nią, unosząc brwi w geście niezrozumienia.
– Ta mała to chyba córka Teska Shakezana.
Keyla pisnęła przerażona. Skąd on wiedział?
– Niemożliwe – odparł Crane zdawkowym tonem. – Niby co tu
miałaby robić jego córka?
– Nie wiem. Ale ma jego płaszcz.
– Faktycznie! – krzyknął Weii. – Wiedziałem, że mi coś przypomi‐
na. Ten sam, który miał na hologramach.
Żółty szturmowiec skinął głową. Keyli bardzo się to wszystko nie
podobało. Przysunęła się bliżej Crane'a.
– Sam nie wiem... może go gdzieś znalazła?
– O co ci chodzi, Asser? Przecież mała ma takie same oczy jak ten sukinsyn Shakezan, no i w ogóle...
to musi być jego córka.
– Nie jestem mała!
Dość tego. Nie podobało jej się, że rozmawiają o niej w ten sposób. I nie podobało jej się, że obraża‐
ją jej tatę.
– Ohoho, jaka dzielna. No, mała, mam rację?
– Nie powiem!
– Ma temperamencik – zaśmiał się Żółty. – Daj no mi ją tutaj, Asser.
– Uspokój się, Mhar, to tylko dzieciak.
– O co ci chodzi, Crane? – zdziwił się Weii. – Ten gówniarz może nam się przydać. Córeczka ich
wielkiego Komendanta... będą się poddawać jeden po drugim.
– Chcesz brać dzieciaka na zakładnika? Już się boisz postrzelać do paru rebeliantów, że musisz ich
szantażować maluchami, Weii?
– Niczego się nie boję, ty nerfopasie – wybuchnął nagle Weii. Chciał krzyknąć coś jeszcze, ale w
słowo wpadł mu Mhar.
– Co ty kombinujesz, Asser? – zapytał spokojnie. Jednocześnie powoli, niby przypadkowo, przeło‐
żył miotacz z jednej ręki do drugiej, tak, że lufa skierowana była teraz w siedzącego obok dziewczynki
rannego szturmowca. – Można by pomyśleć, że przeszedłeś na niewłaściwą stronę.
Keyla spojrzała na Crane'a. Widziała jak jego wzrok przesuwa się z kipiącego bezsensownym gnie‐
wem Weiia na miotacz w rękach Mhara i w końcu zatrzymuje się na niej.
– Skąd – powiedział wreszcie pogodnym głosem, znów zwracając się w stronę Żółtego, a na jego
twarzy zakwitł pogodny uśmiech. – Po prostu uważam to za marny pomysł. Ale róbcie jak chcecie.
Bierzcie ją.
Chwycił ją brutalnie za ramię i przyciągnął do siebie. Na moment jego usta znalazły się przy jej
uchu i usłyszała wypowiedziane szeptem szybkie słowa:
– Zamknij oczy. I nie otwieraj, choćby nie wiem co!
Posłuchała. Nie wiedziała czemu, on był szturmowcem, chcieli ją zabrać, chcieli zrobić z niej za‐
kładnika, przynętę. Nie powinna go słuchać. Ale posłuchała. Chciała móc mu zaufać.
Zatonęła w ciemnościach. Reszta potoczyła się bardzo szybko. Poczuła, jak wkłada rękę do kiesze‐
ni jej płaszcza, jak szybkim płynnym ruchem coś wyciąga, jak otacza ją ramieniem i odciąga na bok,
tak mocno, że upadła. Usłyszała strzał, zaraz po nim krótki krzyk.
– Asser, co do...

89

Reszta słów utonęła w drugim wystrzale. Po chwili coś z twardym trzaskiem upadło na ziemię.
Potem zapadła cisza. Leżała na ziemi, trzęsąc się, wciąż mocno zaciskając oczy. Ktoś położył jej dłoń
na ramieniu.
– Możesz już patrzeć – usłyszała spokojny głos Crane'a.
Klęczał obok niej na zdrowym kolanie. Gdzieś obok, kątem oka, widziała leżące bez ruchu dwa bia‐
łe pancerze. Starała się nie patrzeć w tamtą stronę.
Mężczyzna wciąż trzymał ją za ramię, mocnym, uspokajającym chwytem, patrzył na nią z przyja‐
znym uśmiechem, tak samo jak ktoś, kiedyś, tak jak...
Jak tata.
Rzuciła mu się na szyję. Lekko zaskoczony w pierwszej chwili zachwiał się. Zaraz jednak odzyskał
równowagę. Nie bardzo wiedząc, co robić poklepał ją tylko po plecach.
Poczuła jak z oczu płyną jej łzy.
Chmury powoli się rozstępowały i z nieba zaczęły spływać pierwsze promienie słońca. Gdzienieg‐
dzie leżały pozrywane fragmenty dachów, w olbrzymich kałużach pływały zdechłe szczurogatory.
Podnosiły się automatyczne osłony okien i drzwi. Miasto budziło się od życia.
Po jednej z ulic z szumem pędziły dwa śmigacze. Poduszki powietrzne, na których się unosiły, ma‐
lowniczo rozpryskiwały stojącą wodę. Przy jednym z rozwidleń pojazdy rozdzieliły się. Jeden z nich
niedługo potem zatrzymał się przed wielkimi wrotami dwukondygnacyjnego budynku. Wytarty szyld
głosił dziwną nazwę w kilku popularnych językach.
Z owego śmigacza, zmodyfikowanego X–34 z prowizorycznie zamontowanym ciężkim karabinem
blasterowym obok górnego silnika, wyskoczyły cztery osoby, wszystkie odziane w przeciwdeszczowe
płaszcze z kapturami, wszystkie dzierżące w dłoniach blastery, ostrożne, czujne.
– Może tutaj być – odezwał się spod jednego z kapturów niski kobiecy głos. – Ja na jej miejscu tu
bym siedziała.
– Wchodzimy? – zapytał ktoś inny, prawdopodobnie młody mężczyzna.
– Wchodzimy – odparła – ale ostrożnie. Ponoć kręcili się tu jacyś szturmowcy.
– Tym lepiej...
Przygotowali broń. Jedna z postaci przycisnęła coś na ścianie i niewielkie drzwi obok wrót otwo‐
rzyły się z cichym sykiem. Kobieta i dwóch jej towarzyszy weszli ostrożnie do środka, zostawiając
czwartego, by pilnował śmigacza.
W środku oczom ich ukazał się dziwny widok. Na ziemi leżało dwóch szturmowców, martwych,
sądząc po śladach strzałów na pancerzach. Trzeci zaś, bez hełmu, oparty o sporą skrzynię pochrapy‐
wał lekko. Obok, wtulona w jego bok, spała mała dziewczynka. Dziewczynka, której szukali.
Kobieta zsunęła z głowy kaptur. Było jasne, ze jest osobą, która niejedno już przeżyła. Siwe włosy
miała ostrzyżone na krótko, a spiczaste uszy i ostre kły wskazywały na to, ze pochodzi z tej samej ra‐
sy, co leżąca obok dziewczynka.
– Zabiorę małą na zewnątrz – powiedziała do swoich towarzyszy. – Wiecie, co z nim zrobić.
Skinęli głowami. Kobieta podeszła do śpiącej pary i chwyciła pod ręce dziewczynkę. Ta obudziła
się.
– Ciocia Karshii! – krzyknęła, a na jej zaspanej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Kobieta dźwi‐
gnęła ją z nadzwyczajną łatwością.
– Chodź Keyla, poczekamy na zewnątrz. – Ruszyła w stronę wyjścia.
– Ale... na co poczekamy, ciociu? – zdążyła tylko powiedzieć Keyla zanim znikły za niewielkimi
drzwiami.
Crane obserwował dwóch stojących przed nim mężczyzn, człowieka i Sullustanina, mierzących do
niego z miotaczy. Wiedział, co teraz nastąpi. Nie zamierzają go brać w niewolę. Na tej planecie na‐
prawdę nie cierpią szturmowców – pomyślał.
Wytężył siły i zaczął wstawać.
– Siedź na ziemi, imperialne ścierwo! – ryknął człowiek. Był młody, mógł mieć najwyżej osiemna‐
ście lat.
– A jaką ci to robi różnicę, gówniarzu – odwarknął Crane. – Jak mam zaraz zdechnąć, to wolałbym
zrobić to na stojąco!
– Jak tam chce – odparł Sullustanin do swojego towarzysza. – Nawet wolę patrzeć, jak upadają.
Pozwolili mu wstać. Gdzieś z daleka dobiegały go stłumione krzyki dziewczynki. Nic jej nie będzie,
pomyślał, zaopiekują się nią. Czuł dziwny spokój. Nie bał się śmierci. Wszystko będzie dobrze.

Rebelianci podnieśli broń. Wycelowali. Szturmowiec zamknął oczy. Uśmiechnął się lekko.
– Nieee! – rozległ się piskliwy krzyk dziecka.
Keyla wbiegła na salę, minęła zaskoczonych rebeliantów i przypadła do Crane'a, obejmując go w
pasie.
– Nie róbcie mu krzywdy! – szlochała.
– W porządku, maluchu – mruknął Crane, próbując odczepić ją od
siebie. – Idź na zewnątrz.
Będzie dobrze.
– Nie. Nie chcę żeby oni cię zabijali.
Za zszokowanymi i lekko zdezorientowanymi żołnierzami pojawi‐
ła się owa starsza kobieta, Karashii. Na jej twarzy malowała się dziw‐
na niepewność.
– Zdaje się – zaczęła powoli – że musimy sobie porozmawiać.
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Przenieśli się do małego pomieszczenia obok warsztatu. Crane
siedział na automatycznym fotelu, Keyla obok, zmożona wszystkim
co przeżyła przez minione dni znów zasnęła, układając głowę na jego
kolanach. Karashii stała naprzeciwko niego, z rękoma założonymi,
świdrując go spojrzeniem. Sullustanin oparty łokciem o drzwi pa‐
trzył na wszystko dość obojętnie.
Crane skończył mówić.
Kobieta przez chwile jeszcze patrzyła na niego badawczo.
– Wszystko wskazuje na to, że mówisz prawdę – zaczęła powoli – a szczególnie zachowanie tego
małego brzdąca. Cóż... – spojrzała w stronę swojego towarzysza – wygląda na to, Miian, że będziemy
musieli trochę zmienić swoje poglądy na szturmowców.
Sullustanin wzruszył tylko ramionami.
– Jestem ci coś winna. Choćby przez wzgląd na mojego brata. Sądzę, że puścimy cię wolno. Możesz
wziąć jeden z gravskuterów z warsztatu. I tak już się nikomu nie przydadzą.
Skinął głową. Delikatnie zsunął z siebie śpiącą dziewczynkę i ułożył ją na sąsiednim fotelu. Z tru‐
dem wstał i przykucnął przy niej. Wyjął sobie z ucha kolczyk i włożył w jej malutką dłoń. Zacisnęła ją
przez sen, mrucząc coś niezrozumiale.
– Trzymaj się maluchu – szepnął, podnosząc się.
Karashii pomogła mu dojść do skutera. Wrota były już otwarte. Wdrapał się na siodełko.
– Opiekuj się tym dzieciakiem – mruknął i uśmiechnął się do siebie. Sam się dziwił, że to mówi. –
Nie pozwól żeby wyrósł z niej jakiś straszny mściciel.
– Postaram się. – Kobieta uśmiechnęła się. Szczerze i przyjaźnie.
– No to... żegnaj. Lepiej, żebyśmy się już nie spotkali.
– Może będziemy mogli, kiedyś, w lepszym świecie.
Wzruszył tylko ramionami. Przestawił kilka pokręteł i odpalił silnik. W pokoju obok rozległ się
krzyk dziecka.
– Przyłącz się do nas – powiedziała nagle Karashii – znajdzie się tu dla ciebie miejsce. Jesteś do‐
brym człowiekiem.
– Craaaaane! – płaczliwy krzyk dobiegał z małego zamkniętego pomieszczenia. Szturmowiec
uśmiechnął się lekko i pokręcił głową.
– Nie... – mruknął. Dostroił coś jeszcze na desce rozdzielczej i spojrzał na kobietę – Nie jestem do‐
brym człowiekiem. Jestem szturmowcem.
Odjechał, zostawiając tylko ślady rozbryzgniętej wody na ścianach i łzy na policzkach małej dziew‐
czynki.

Stanisław „exsul” Plenzler
www.gwiezdnewojny.pl

Wstęp: Fandom
Rok 2009 polskim fanom Star Wars upłynął przede wszystkim pod znakiem obchodów 30‐lecia
Gwiezdnych wojen w Polsce. Premiera czwartego epizodu gwiezdnej sagi George’a Lucasa w 1979
roku dała początek ruchowi, który, mimo wielu przeobrażeń, trwa do dziś i wciąż dynamicznie się
rozwija.
Historia polskiego fandomu w internecie sięga końca lat 90‐tych XX wieku, kiedy ruszyła lista dysku‐
syjna SWPL i zaczęły powstawać pierwsze autorskie strony poświęcone Gwiezdnym wojnom, które z
czasem, łącząc się w większe serwisy informacyjne, ukształtowały zręby społeczności, jaką znamy
dziś. Rok 2009 przyniósł jednak duże zmiany w sieci. Najstarszy z portali, Imperial City Online oraz
kameralny The Outer Rim zdecydowały się na połączenie sił i utworzenie serwisu StarWars.pl. Ak‐
tywną działalnością pochwalić się mogą także Bastion Polskich Fanów Star Wars, mający najwięcej
zarejestrowanych użytkowników oraz stosunkowo młode Star Wars Extreme, czego najlepszym do‐
wodem jest niniejsza antologia.
W związku z kolejnym wzrostem zainteresowania Gwiezdnymi wojnami, który łączy się z premierą
serialu telewizyjnego Wojny klonów, rok 2009 obfitował w liczne nowe projekty oraz reaktywacje
starych. W warszawskim studenckim Radiu Kampus pojawiła się audycja Schaby Jabby, która przeła‐
mała monopol wrocławskich fanów na tworzenie słuchowisk o tematyce Star Wars, choć Pora Impe
ratora cały czas utrzymuje się w ramówce studenckiego UniRadia z Wrocławia. Istnieje także pierw‐
szy polski podcast o tematyce Gwiezdnych wojen – StarCast, dostępny w sieci od 2007 roku. Wśród
projektów święcących swe sukcesy znalazła się także Biblioteka Ossus, polska encyklopedia Star
Wars, która nakładem sił wielu fanów latem zeszłego roku przekroczyła liczbę pięciu tysięcy artyku‐
łów. Opisy poszczególnych projektów i stron porozsiewane są po publikacji, którą właśnie czytacie.
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Zwiększoną aktywnością w jubileuszowym dla Polski roku poszczycić się mogą także bractwa inter‐
netowe: Brotherhood of the Sith, zrzeszające zwolenników Ciemnej Strony Mocy oraz Jedi Order i od‐
restaurowany Power of the Light Side, skupiające rycerzy Jedi. Specyficznego charakteru polskiemu
fandomowi Star Wars nadaje działalność wykraczająca poza ramy internetu, działalność lokalnych
fanklubów, które mocno zakorzeniły się w życiu kulturalnym swoich regionów. Jedne z najaktywniej‐
szych, Wrocławski Fanklub Star Wars, którego członkowie spotykają się na tzw. Imperiadach oraz
Gorzowskie Stowarzyszenie Miłośników Star Wars „Dagobah”, obchodziły 5‐lecie swego istnienia.
Z kolei Bydgoski Fanklub Star Wars oraz Toruńskie Imperium Star Wars zaangażowały się we współ‐
tworzenie najważniejszego wydarzenia związanego z Gwiezdnymi wojnami w Polsce, zlotu fanów
StarForce 2009. Imprezę wspierały polskie oddziały międzynarodowych organizacji kostiumowych
Polish Garrison (501st Legion) oraz Eagle Outpost (Rebel Legion). Impreza ta odbyła się za zgodą fir‐
my Lucasfilm Ltd., a wśród gości specjalnych znaleźli się aktorzy z gwiezdnej sagi: Kenneth Colley
(admirał Piett) oraz Richard LeParmentier (admirał Motti), który wraz z Jeremym Bullochem (Boba
Fett) gościł także na Polconie 2009. Z kolei na wrocławskich Dniach Fantastyki można było spotkać
Garricka Hagona (Biggs Darklighter) oraz Geralda Home’a (Tessek i oficer Mon Calamari). Jak widać,
rok 2009 obfitował w wizyty słynnych aktorów.
Polscy fani Star Wars często współtworzą imprezy poświęcone fantastyce, więc nie zabrakło ich rów‐
nież w Łodzi, na najstarszym konwencie tego typu ‐ Polconie. Relacja z tej imprezy prezentuje ich
działalność na tle innych miłośników gatunku. Równocześnie podsumowanie aktywności Polish Gar‐
rison oraz Eagle Base stanowi dowód na to, iż rodzimi fani stoją na równi z kolegami z zagranicy, po‐
siadając tak samo atrakcyjne kostiumy oraz mogąc poszczycić się działalnością charytatywną.
Życie polskiego fandomu Star Wars w dużej mierze kwitnie poza siecią, a zlot fanów StarForce 2009
stanowił ukoronowanie dotychczasowych imprez poświęconych Gwiezdnym wojnom. Przyniósł też
oczywiście niezapomniane wrażenia jego uczestnikom, o czym możecie się przekonać w relacji, którą
dla Was przygotowaliśmy na końcu tego działu antologii. Zapraszamy do czytania!

Izabela „Taraissu” Rutkowska
www.starwars.pl

Relacja z Polconu 2009
Nudny wstęp
W tym roku Polcon, czyli największy i najstarszy konwent dla fanów fantastyki w Polsce, odbył się w
Łodzi. Trwał aż cztery dni, począwszy od czwartku 27 sierpnia, a skończywszy na niedzieli 30 sierp‐
nia włącznie. Zaznaczmy, że to już dwudziesty czwarty Polcon!
„You will never find a more wretched hive of scum and villainy.”
Budynki Politechniki Łódzkiej i otaczający je park stały się w tym czasie siedliskiem różnej maści ner‐
dów. Trzeba równocześnie zaznaczyć, iż tubylcy wchodzący do pobliskiego kościoła – zwłaszcza płci
żeńskiej i na oko w wieku emerytalnym – ze sporym lękiem oglądali się na przybyszów odzianych
przede wszystkim w czarne T‐shirty. Miałem nieodparte wrażenie, iż z każdym kolejnym dniem kon‐
wentu coraz mniej mieszkańców Łodzi wybiera się na przechadzkę przez miasteczko akademickie,
zwłaszcza nocą... Ale nie mieszajmy faktów. Po kolei.

Właściwy tekst relacji
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Nasza redakcja, w składzie 5‐osobowym, dotarła na konwent w
piątek późnym popołudniem. Najpierw postanowiliśmy, jak każ‐
dy grzeczny uczestnik, zaopatrzyć się w akredytacje i opłacić
nocleg. Pani była bardzo miła. Co prawda powiedziała, że nocleg
dostaniemy tylko na jedną noc (a my chcieliśmy na dwie), ale nie
zepsuło to nam (zbytnio) humorów. Dziarskim krokiem udali‐
śmy się do akademika, gdzie zostawiliśmy tobołki, a następnie
pędem wróciliśmy do głównego gmachu prelekcyjnego
(LODEXu), żeby z wypiekami na twarzy posłuchać prelekcji.
I tak trafiliśmy na wykład dotyczący działalności BotS –
Brotherhood of the Sith, którą prowadzili Cathia i Gorthuar. Duet
Sithów bardzo dokładnie opowiadał o działalności organizacji
oraz przedstawił drogę, jaką musi przejść zwykły śmiertelnik,
aby dołączyć do bractwa. Dzięki prelekcji wiemy, że jest to nie
lada wyzwanie! Oprócz znajomości Gwiezdnych wojen i związanego z nimi Expanded Universe, kan‐
dydat musi wykazać się talentem i twórczym podejściem np. napisać alternatywne zakończenie Po
wrotu Jedi. Z pierwszej ręki dowiedzieliśmy się, że 3‐zdaniowe „opowiadania” i wierszyki w stylu:
„poziom moczu sięgnął oczu” (warto zaznaczyć, że jest to prawdziwy cytat wyciągnięty z jednego tek‐
stu) nie zapewnią pomyślnego przejścia prób. Dzięki rygorystycznemu szkoleniu w BotS zasiadają
tylko silni Mocą Ladies i Lordowie.
Kolejnym punktem programu była akademia Jedi prowadzona przez Durana. Pomijając fakt, że mnie
jako jedynemu miecz nie chciał się nadmuchać („Nie w tę dziurę dmuchasz!” – kto to krzyknął?), za‐
bawa była przednia! Mistrz Duran cały czas czuwał nad przebiegiem szkolenia. Na początku uczestni‐
cy przygotowali „balonowe” miecze, którymi potem mogli się „bezbólowo” okładać. Swoją drogą, mój
miecz naprawdę był trefny, bo dmuchałem dobrze...
„What a piece of junk.”
Potem z każdą minutą było już tylko lepiej – mistrz Duran wywoływał ochotników na środek, którzy
wykonywali układ walki w kolejności, jaką wykrzykiwała publiczność. A że nie każdy wiedział, gdzie
jest lewo, gdzie jest prawo... Miecze z cudownym dźwiękiem balonowego szaleństwa uderzały w gło‐
wy, Bogu ducha winnych, uczestników. Dodajmy, że uzbrojeni ochotnicy nic nie widzieli, mieli bo‐
wiem zasłonięte oczy.
„Target. Maximum firepower.”

Śmiechom i oklaskom nie było końca, ale prawdziwa „rzeźnia” zaczęła się, kiedy za miecze chwycili...
kobieta i dzieci. Aż dziw, ile siły i determinacji może pomieścić się w tych delikatnych, małych istot‐
kach. Duran był bity dmuchanymi mieczami jeszcze długo po komendzie „stop”. Uśmiech z jego twa‐
rzy schodził jedynie wtedy, gdy z publiczności dobiegało złowrogie: „zmieńcie miecze na plastikowe!”
Dotarliśmy na konwent późnym popołudniem w piątek, mimo to
cała redakcja miała wrażenie, jakby żadna z atrakcji tego dnia jej
nie ominęła.
Następny dzień zaczynał się również od punktu programu pro‐
wadzonego przez Durana. Screen Test to zabawa polegająca na
odgrywaniu przez ochotników scenek ze Star Warsów. Tu rów‐
nież salwy śmiechu przeplatały się, co i rusz, z burzą oklasków.
Moment zniszczenia pierwszej Gwiazdy Śmierci i widok Lei (w
tej roli nasz redakcyjny kolega Maciek), która gołymi rękami dusi
Tarkina z głośnym "COOOOOOO?!" na ustach, na zawsze pozosta‐
nie w sercach konwentowiczów.
„Charming to the last.”
Nie można zapominać o świetnym prowadzącym – Duranie – i kontakcie, jaki nawiązał z publiczno‐
ścią. Dzięki temu wspaniale się bawiliśmy i choć część osób widziała innych po raz pierwszy w życiu,
atmosfera przesycona była życzliwością i koleżeństwem.
Było coś dla ciała, teraz czas na ducha.
„You’ve taken your first step into a larger world.”
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Prelekcja Wedge'a i Taraissu pt. „Jak zostać fanem Star Wars?” przyciągnęła znaczną liczbę fanów,
którzy najwidoczniej wiedzieli, co robią. Tego wyboru nie można było żałować. Prelekcję przeprowa‐
dzono dynamicznie, a zagadnienia przedstawione były w sposób atrakcyjny i przystępny. Uczestnicy
zapoznali się z różnymi typami fanów (rozróżniamy m.in. fana absolutnego, kolekcjonera... etc.). Po‐
nadto, prowadzący podzielili się z publicznością swoim doświadczeniem: jak orga‐
nizować się w większe grupy i w jaki sposób wyrażać swoją pasję do Gwiezdnych
wojen. Konkluzją wykładu było: „Być fanem Star Wars – to proste!”. Prelekcja zo‐
stała nagrodzona gromkimi brawami.
Sluis Van
Jedna z najstarszych polskich
stron Star Wars; zaistniała w
sieci 16 maja 1997 roku, i od
tamtego czasu jej misją jest
dostarczać odwiedzającym jak
najwięcej
wiarygodnych
i
sprawdzonych informacji o
wszelkiego rodzaju pojazdach
kosmicznych świata Gwiezdnych
wojen – wraz z odpowiednimi
danymi wizualnymi i technicz‐
nymi, które naturalnie pochodzą
ze
źródeł
kanonicznych.
„Stocznię” Sluis Van prowadzi
„Admirał” N'Loriel, wspierany w
zakresie materiałowym przez
licznych regularnych i nieregu‐
larnych współpracowników. Na
Sluis Van można znaleźć opisy
ponad trzystu statków kosmicz‐
nych z uniwersum Lucasa.

Po tym wykładzie głos zabrał Yako, który w ciekawy i nieco nostalgiczny sposób
opowiedział o historii polskiego fandomu Star Wars. Początkowo głos miał tylko
prowadzący, ale z czasem wykład przerodził się w otwartą dyskusję na temat sta‐
nu polskiej społeczności fanów Gwiezdnych wojen. Wyraźnie było widać, jak
wszystkim uczestnikom prelekcji leży na sercu przyszłość naszego środowiska i,
że każdy – bez wyjątków – chce dla niego jak najlepiej. Nie był to jednak jedyny
nurt wykładu Yako – co chwila dzielił się z nami naprawdę śmiesznymi historyjka‐
mi wziętymi z życia. Dowiedzieliśmy się trochę o tym, jak konwenty robić, jak ich
nie robić, i że pomysły w samochodzie nie zawsze są tymi najlepszymi. Uczestnicy
byli z tej prelekcji bardzo zadowoleni, a swoje zainteresowanie wyrazili w pyta‐
niach do Yako, które po skończonym wykładzie trwały (wraz z odpowiedziami i
dyskusją) dobrych 20‐30 minut.

Blok Star Wars nie zamierzał jednak zwalniać. Co chwila pojawiał się kolejny
punkt programu i kolejny, i kolejny... Wśród wielu atrakcji fani mogli zobaczyć
[sluisvan.net]
przebranych członków aż trzech organizacji. Rebel Legion i 501st zaprezentowali
się w pełnej krasie na jednej z oficjalnych prelekcji, wywołując zachwyt publiczno‐
ści. Natomiast gdzieś w gmachach konwentowych nieoficjalny rekonesans wykonywał dwuosobowy
oddział SWAT.

Oczywistym „murowanym” punktem programu było spotkanie z gwiazdami konwentu – Richardem
LeParmentierem (admirał Conan Antonio Motti, Nowa nadzieja) oraz Jeremym Bullochem (Boba Fett,
stara trylogia). Spotkanie z aktorami zgromadziło wielu, wielu fanów, a wspaniały i otwarty sposób
bycia gości zaowocował bardzo dobrym kontaktem z publicznością oraz przyjazną atmosferą. O bez‐
pośrednim podejściu aktorów do fanów świadczy też moja, a w zasadzie nasza (jako redakcji) histo‐
ria.

Opowieść
Każdy, kto był na konwencie wie, że ekipa SWEx ubrana była w swoje redakcyjne T‐shirty. Jakież było
moje zdziwienie kiedy admirał Motti zaczepił mnie słowami – „Oh, what a nice shirt!”. Po chwili dodał
„Star Wars Extreme – looks interesting, may I have one?” Po upewnieniu się, że naprawdę chodzi mu
o T‐shirt, poprosiłem go o pięć minut na załatwienie sprawy. Problem był taki, że nie mieliśmy ko‐
szulki, którą moglibyśmy mu dać – wszystkie mieliśmy na sobie. Poczułem się jak Rebeliant, który
słyszy:
„Imperial troops have entered the base! Imperial troops have entered the base!”
W dodatku okazało się, że mam do spełnienia jeszcze jedną proś‐
bę admirała – kiedy odchodziłem sir Richard dorzucił z uśmie‐
chem: „And I want XL, do remember!”.
I wiecie co? XL to ja miałem właśnie na sobie. Po krótkiej nara‐
dzie redakcyjnej zdecydowaliśmy się oddać moją koszulkę.
Zwłaszcza, że byłem w niej dopiero kilka godzin i jeszcze nie
„pachniała inaczej”. Ponieważ nie mam zwyczaju nosić cokolwiek
pod T‐shirtami powstał kolejny problem – skąd wziąć coś na
zmianę? – przecież nie podejdę do admirała z gołym torsem i nie
powiem: „Here it is!” Znikąd ratunku!
„Help me, Obi‐Wan Kenobi. You’re my only hope.”
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Wtedy z nieba spadł nam Yako, który wyciągnął czerwony polar i
zaproponował mi go jako zastępcze ubranie. Dzięki, Yako!
Najzabawniejsze jest to, że Pan Ryszard jakby nie zauważył zmiany mojego wizerunku. Bardzo ucie‐
szył się z prezentu i już po chwili robiliśmy sobie zdjęcia. Zdjęcia, na których jako jedyny z redakcji
jestem w czerwonym polarze. Mimo, że przynajmniej o rozmiar za mały, był ratunkiem. Dzięki pola‐
rowi nie musiałem straszyć innych konwentowiczów swoim nagim jabbowym sadłem. Dziękuję jesz‐
cze raz Yako... ale Wy też powinniście!

Koniec relacji
Czas podsumować pokrótce Polcon 2009 pod względem atrakcji dla fanów Star Wars. Moim zdaniem
blok można uznać za bardzo udany. Złożyły się na to ciekawe tematy prelekcji, dobrze przygotowani
wykładowcy, ale i pozytywnie nastawiona publiczność. Organizacyjnie nie było może do końca różo‐
wo – dochodziły nas słuchy o kilometrowych kolejkach do akredytacji (zwłaszcza w sobotę), czy o
panice z powodu braku miejsc noclegowych w akademikach (w momencie, kiedy można było na wła‐
sną rękę wykupić nocleg w tychże akademikach, tylko za 5 zł drożej). Nie każdy z obsługi był też po‐
informowany tak dobrze, jak niektórzy uczestnicy.
Ale to szczegóły. Bo liczą się ludzie. A ci przywitali naszą redakcję, która bądź co bądź jest dość mło‐
da, z serdecznością i życzliwością. Bardzo dziękujemy ekipie BotS za rozmowę na temat wierszyków i
odliczamy czas do najbliższego spotkania, Duranowi za masę świetnej zabawy i śmiech do rozpuku
podczas prelekcji, Taraissu i Wedge'owi za przyjacielską rozmowę i ich cenne wskazówki, Goro i Ta‐
idzie za wyrozumiałość dla naszej zgrai, a także Yako za polar, pokera i tony dobrego humoru!

Piotr Wojdasiewicz
www.swextreme.com

Dwa Legiony gwiezdnowojennych fanów
Który z fanów jako dziecko (a może i skrycie w dorosłym życiu?) nie marzył o przeniesieniu się do
wszechświata Gwiezdnych wojen? Jeżeli czujesz, że dałbyś radę całemu Imperium, twoje serce jest po
stronie Rebelii i chciałbyś zostać jej bohaterem, to Rebel Legion jest właśnie tym, czego szukasz.
Ta działająca od dziesięciu lat międzynarodowa organizacja kostiumowa zrzesza posiadające profe‐
sjonalne gwiezdnowojenne stroje osoby z dwudziestu ośmiu krajów całego świata i obecnie liczy pra‐
wie trzy tysiące członków. W odróżnieniu od bliźniaczej placówki, proimperialnego 501 Legionu
(ang. 501st Legion), oddział Rebeliantów gromadzi pod swoimi
skrzydłami postaci stojące „po tej dobrej stronie”, czyli głównie
przeciwników Imperium, Separatystów i Sithów. Oprócz świet‐
nej zabawy i satysfakcji, jaką daje skompletowanie własnego
stroju, działaniom członków stowarzyszenia przyświeca również
szczytny cel, jakim jest niesienie pomocy i uśmiechu dzieciom
chorym i potrzebującym. Rebeliantów można spotkać podczas
wielu festiwali, konwentów i innych różnego rodzaju imprez na
całym świecie. Warto wspomnieć, że oprócz zwykłych fanów i
sympatyków, sagi honorowymi członkami Rebel Legionu jest
wielu twórców uniwersum, w tym aktorów, autorów książek czy
komiksów, a także sam „ojciec” Gwiezdnych wojen, George Lucas.
Polska placówka Legionu została założona w sierpniu 2006 roku
podczas warszawskiego konwentu CorusCon przez Łukasza
‘Durana’ Grabczyńskiego, Justynę ‘Padme’ Felczak i Michała
‘ShVagRa’ Szymańskiego. Początkowo działający pod nazwą Eagle Outpost rebeliancki przyczółek
liczył trzy osoby, jednak dzięki kolejnym rekrutom systematycznie rósł w siłę. Stan na luty 2010 roku
to siedemnaście osób, które posiadają łącznie dwadzieścia jeden kostiumów.
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Rok 2009 był dla rebelianckiego Outpostu pod wieloma względami przełomowy. Oprócz gwałtowne‐
go tempa wzrostu (dołączyło do nas dwanaście osób!), nowej odsłony strony internetowej, zmian w
dowództwie czy coraz liczniejszego udziału w imprezach (dwadzieścia jeden w ciągu dwunastu mie‐
sięcy), z końcem roku, po przekroczeniu liczby piętnastu członków, Outpost przekształcił się w Bazę,
dzięki czemu Nowy Rok powitaliśmy już jako Eagle Base.
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że pośród wielbicieli gwiezdnej sagi nie brak również sympa‐
tyków Imperium. Charakterystyczne białe zbroje szturmowców czy strój Dartha Vadera należą do
najbardziej rozpoznawalnych symboli Gwiezdnych wojen, a ich
posiadanie jest marzeniem niejednego fana. Chociaż Ciemna
Strona Mocy budzi słuszny lęk, a imperialna gwardia kojarzy się
z terrorem, tak naprawdę „ci źli” są źli tylko z nazwy. Członkowie
proimperialnego 501 Legionu aktywnie propagują ideę costu‐
mingu i starają się zarazić innych swoją pasją poprzez uczestnic‐
two w licznych imprezach na całym świecie.
Początki organizacji sięgają 1997 roku, a jej pomysłodawcą był
Albin Johnson. Początkowo grupa zwana również Pięścią Vadera
(ang. Vader’s Fist) przyjmowała w swoje szeregi wyłącznie sztur‐
mowców, jednak grono to zaczęło się wkrótce powiększać o
przedstawicieli innych imperialnych formacji wojskowych, a tak‐
że łowców nagród, Sithów i najrozmaitsze czarne charaktery.
Stan na dzień dzisiejszy to ponad cztery i pół tysiąca członków z
ponad czterdziestu krajów świata.
501 Legion i jego siostrzana rebeliancka organizacja to jedyne tego typu stowarzyszenia kostiumowe
działające za formalną zgodą George’a Lucasa i posiadające oficjalne pozwolenie na promowanie

marki Gwiezdnych wojen podczas swoich akcji. Członkami Vader’s Fist, podobnie jak Rebel Legionu,
jest pokaźne grono aktorów, rysowników komiksowych oraz innych znanych osobistości związanych
z uniwersum Star Wars – i nie tylko.
Polski oddział 501st Legion – Polish Outpost (obecnie Garrison) został założony w 2003 roku przez
Wojciecha ‘Jonny’ego’ Sawickiego. Publiczny debiut polskiego mini‐Imperium miał miejsce dwa lata
później, podczas polskiej premiery Zemsty Sithów w kinie Kine‐
polis w Poznaniu. Obecnie nasz rodzimy posterunek imperialny
liczy czterdziestu czterech członków, posiadających ponad pięć‐
dziesiąt gwiezdnowojennych kostiumów. O tym, jak prężnie roz‐
wija się polski przyczółek może świadczyć fakt, iż w rok 2009
(po przekroczeniu liczby dwudziestu pięciu członków) wkroczył
już oficjalnie jako Garnizon. W ciągu następnych dwunastu mie‐
sięcy jego szeregi zasiliło piętnaście nowych osób, które wzięły
udział w ponad trzydziestu imprezach w kraju i za granicą.
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Można śmiało powiedzieć, że obydwu organizacjom przyświeca‐
ją wspólne cele, a dzieląca je barykada jest właściwie tylko fikcyj‐
na. Eagle Base i Polish Garrison współpracują ze sobą podczas
wielu akcji i uzupełniają się nawzajem w swoich działaniach.
Warto wspomnieć, że gros członków należy do obu stowarzy‐
szeń (część kostiumów jest akceptowana jednocześnie jako stro‐
je prorebelianckie i proimperialne). W minionym roku członków dwóch polskich grup kostiumowych
można było spotkać na niemal czterdziestu imprezach na terenie całego kraju. Ponieważ jednym ze
statutowych założeń misji Rebel Legionu i 501 Legionu jest działalność charytatywna, nie zabrakło
nas w placówkach i szpitalach dziecięcych.
Rok rozpoczęliśmy tradycyjnie już udziałem w kweście podczas XVII finału Wielkiej Orkiestry Świą‐
tecznej Pomocy. Inne akcje, o których warto wspomnieć, to odwiedziny w łódzkim przedszkolu dla
dzieci z porażeniem mózgowym (27 lipca, wraz z przedstawicielami serwisu Star‐Wars.com.pl), wizy‐
ta w Domu Dziecka w Szczecinie (26 września) czy szczecińskim Hospicjum dla Dzieci (16 listopada).
Dzień Dziecka świętowaliśmy wraz z podopiecznymi Fundacji
„Mam Marzenie” w Muzeum Techniki w Warszawie (7 czerwca)
oraz dzieciakami w Kortowie pod Poznaniem (31 maja). Siły Im‐
perium i Rebelii zjednoczyły się również w okresie świątecznym,
żeby rozjaśnić uśmiechem buzie małych pacjentów warszawskie‐
go Centrum Zdrowia Dziecka (24 grudnia) i podopiecznych świe‐
tlicy Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Warszawie (16 grudnia).
W ramach ekspansji i podboju odległych rubieży nasi członkowie
uczestniczyli także w imprezach za granicą, organizowanych
przez gwiezdnowojenną brać z innych krajów. Jedną z takich ak‐
cji była wiosenna wizyta (18‐19 kwietnia) w parku rozrywki LE‐
GOLAND w niemieckim Günzburgu, gdzie mieliśmy okazję spo‐
tkać Jeremy’ego Bullocha. Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Du‐
tch Garrisonu wzięliśmy też udział w „troopingu” podczas Elf
Fantasy Fair w Arcen, w Holandii (19‐20 września). Warto wspomnieć, że w zeszłym roku mieliśmy
również przyjemność gościć na największej polskiej gwiezdnowojennej imprezie, stanowiącej ukoro‐
nowanie obchodów trzydziestolecia Gwiezdnych wojen w Polsce (12 września, w Toruniu), StarForce
2009. Oprócz polskich trooperów, na zaproszenie Polaków zjawili się na niej również członkowie
Belgian Garrison.
Chociaż każdy z nas kocha Gwiezdne wojny, nie samym uniwersum sagi człowiek żyje. Zainteresowa‐
nia większości z nas nie ograniczają się tylko do costumingu, dlatego chętnie i licznie bywamy na kon‐
wentach fantastyki i SF, których w naszym kraju nie brak – i tych dużych, i mniejszych. Ubiegły rok
nie był wyjątkiem – prowadziliśmy punkty rekrutacyjne Imperium i Rebelii między innymi na po‐

znańskim Pyrkonie (27‐29 marca), wrocławskich Dniach Fantastyki (15‐17 maja), łódzkiej edycji Pol‐
conu (27‐30 sierpnia) czy podczas lubelskiego Falkonu (13‐15 listopada). Warto wspomnieć, że wielu
członków Polish Garrisonu i Eagle Base to osoby uczestniczące aktywnie w życiu fandomu Star Wars,
należące do lokalnych fanklubów takich jak Gorzowskie Stowarzyszenie Miłośników Star Wars
„Dagobah”, Łódzki Fanklub Star Wars, Toruńskie Imperium Star Wars czy Śląski Klub Fantastyki.
Imperialne i rebelianckie misje to jednak nie tylko konwenty i interakcje z najmłodszymi. Legioniści
często mają okazję brać udział w niecodziennych wydarzeniach i imprezach, takich jak na przykład
ubiegłoroczny koncert Gwiazdy nad Maltą, który odbył się w Po‐
znaniu 28 czerwca czy warszawski koncert grup Acid Drinkers i
NoNe, w dniu 18 listopada zeszłego roku (mamy zaszczyt gościć
w szeregach Polish Garrison perkusistę tej ostatniej).
Tworzenie i posiadanie własnego gwiezdnowojennego kostiumu
daje nie tylko ogromną satysfakcję i pozwala znaleźć się nieco
bliżej fantastycznego uniwersum Gwiezdnych wojen – uśmiech na
twarzach małych i dużych fanów jest dla nas największą nagro‐
dą. Wbrew pozorom noszenie kostiumu to jednak nie tylko pozo‐
wanie do zdjęć, ale też obowiązki i ciężka praca, jednak jej efekty
i zadowolenie, które daje, są warte każdego wysiłku. W błędzie
są ci, którzy sądzą, że stworzenie stroju z gwiezdnej sagi jest
kosztowne – przy odrobinie inwencji i pomocy doświadczonych
osób wiele elementów kostiumów można wykonać samemu nie‐
dużym kosztem. W obydwu organizacjach obowiązują co prawda
wysokie standardy i panują ścisłe wytyczne określające detale każdego stroju, ale właśnie dzięki te‐
mu udaje się nam wspólnie odtwarzać niepowtarzalną atmosferę filmów i Expanded Universe.
Wszystkich, którzy ukończyli osiemnaście lat i mają ochotę rozwijać swoją pasję w ten niecodzienny
sposób, jakim jest costuming, serdecznie zapraszamy na fora Eagle Base (http://rebellegion.pl/
forum/index.php) oraz Polish Garrison (http://www.flc.h2.pl/forum/index.php). Nasi członkowie
chętnie udzielą rad odnośnie tworzenia strojów i odpowiedzą na wszelkie pytania.
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Imperium, Rebelia – nie ma znaczenia, po której jesteś stronie. Gwiezdne wojny są galaktyką możliwo‐
ści, w której znajdzie się miejsce dla każdego.

Anna „FaultFett” Hikiert
www.rebellegion.pl ; www.polishgarrison.pl

Gwiezdnowojenne ciekawostki
Ponieważ fandom Star Wars to jedna z najsilniejszych społeczności fanowskich na świecie,
nie można się dziwić temu, że część jej twórczości i pomysłów przeniknęła do kanonu. Jedna
z takich fanowskich idei, o grupce szturmowców‐dezerterów, została wykorzystana przez
Timothy’ego Zahna w powieści Posłuszeństwo. Kilka nazw wymyślonych przez Wookieepedię
z braku stosownych mian, np. Triumwirat Sithów, Wygnana Jedi, czy Masakra Padawanów na
Taris, weszło do oficjalnej nomenklatury.
Sami fani także doczekali się kilku gwiezdnowojennych „kanonizacji”. Najbardziej spektaku‐
larny przypadek to 501st Legion, który, oczywiście w swej gwiezdnowojennej wersji, jest
odpowiedzialny m.in. za atak na Świątynię Jedi z Zemsty Sithów i obecnie pojawia się w dzie‐
siątkach źródeł, w tym w serialu The Clone Wars. [Jedi Nadiru Radena]

Relacja ze StarForce 2009
Na takie wydarzenie czekaliśmy od dawna. Od czasu Dagobah 2007 w Gorzowie Wielkopolskim w
Polsce nie odbył się ani jeden konwent, który w całości byłby poświęcony Gwiezdnym wojnom. I choć
StarForce 2009, oficjalne obchody 30‐lecia Gwiezdnych wojen w Polsce, konwentem w tradycyjnym
rozumieniu tego słowa nie był, to na pewno był wydarzeniem stworzonym przez fanów dla fanów. I
choćby za samo stworzenie takiej imprezy, za ogromny wysiłek organizacyjny – który trwał przez
ostatnie pół roku albo i dłużej – należą się organizatorom ogromne brawa.
Ale przejdźmy do konkretów. Toruń na zloty fanów, czy ogólnie zloty kogokolwiek nadaje się rewela‐
cyjnie. Miasto sprawia wrażenie małego, głównie z powodu bardzo zwartej, średniowiecznej starów‐
ki, wyznaczającej dawne granice miasta. Cała reszta Torunia to typowo bezbarwne morze bloków i
dziwnych tworów para‐architektonicznych (wyłączając piękny
fort, o którym za chwilę), więc ją pominiemy. Na szczęście
wszystko co ważne w Toruniu odbywa się właśnie na starówce,
wliczając w to StarForce. Miejscem konwentu było Centrum
Sztuki Współczesnej, oddalone ledwie o kilka minut marszu od
samego rynku. Lokalizacja była po prostu fantastyczna, żaden z
konwentów, na których byłem do tej pory w swoim życiu nie
miał aż tak dobrego położenia.
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Droga do Torunia nas nie rozpieszczała, jako że na nadmiar połą‐
czeń kolejowych nasz kraj nie narzeka. Zaraz po przyjeździe ode‐
brała nas ekipa toruńskich fanów, którzy – trzeba to przyznać –
dzielnie i przez cały dzień odbierali kolejne grupy fanów, nawet
jeśli te grupy liczyły jedną osobę. Zaraz po przyjeździe udaliśmy
się do akademików. I choć było trochę zamieszania przy zakwa‐
terowaniu, każdy w końcu znalazł swoje łóżko. Minusem imprezy, i to wielkim, było rozrzucenie nas
po kilku różnych budynkach. Cała reszta – łóżka, pokoje, zadbane i schludne łazienki przekroczyły
nasze najśmielsze oczekiwania. Ale nie od dziś wiadomo, że fani Star Wars to twardzi zawodnicy po‐
trafiący spać na kartonie, w szafie czy też pod ławką na korytarzu. Łóżko z pościelą dla było więc po‐
zytywnym szokiem.

The Old Republic
PL
Twórcy tego portalu koncentru‐
ją się na swobodnym tłumacze‐
niu oficjalnych materiałów
dotyczących gry MMO RPG The
Old Republic – opisów klas
postaci, dostępnego uzbrojenia,
planet, frakcji, a także różnych
filmików, trailerów czy webko‐
miksów. Teksty nie są przekła‐
dane słowo w słowo, by uniknąć
np. powtarzających się i oczywi‐
stych dla fanów Star Wars infor‐
macji, jednak w znacznej części
są odwzorowaniem zawartości
oficjalnej anglojęzycznej strony
gry The Old Republic.

Pierwszym punktem programu, jaki wzięliśmy sobie na cel było zwiedzanie toruń‐
skiej starówki. Starczyło opuścić kampus z akademikami, przejść przez park z po‐
mnikiem Piłsudskiego (który z niewiadomych przyczyn wyglądał jak Lenin), prze‐
kroczyć ulicę i już było się w centrum. Toruń w polityce miejskiej wyraźnie nasta‐
wił się na turystów. O ile większość ulic wyglądała jak wymarła, to średniowieczne
uliczki były tak zapchane ludźmi, że miało się wrażeniem jakby przyszli tam wszy‐
scy mieszkańcy. Intrygujące było to, iż na ulicach język polski należał do rzadkości,
ustępując angielskiemu, włoskiemu, niemieckiemu, francuskiemu oraz rozlicznym
dialektom azjatyckim. Znalezienie dobrego lokalu gastronomicznego, bo nie dla
każdego McDonald’s czy Sfinks to miejsce satysfakcjonującego posiłku, przyspo‐
rzyło nam nie lada trudności. Koniec końców udało się, a kłopotliwe poszukiwania
lokalu wynagrodziły nam przepiękne toruńskie zabytki (wspinaczkę na wieżę ra‐
tusza moje uda wspominały przez cały czas konwentu). Żałuję, że czas nie pozwo‐
lił nam na bardziej dokładną eksplorację, ale przecież Toruń jest w tym samym
miejscu od setek lat, więc pewnie jeszcze kiedyś tam trafimy.

Gdy za oknami zaczęło zmierzchać, nadeszła pora pierwszej atrakcji StarForce 20‐
09. Był nią wyjazd do toruńskiej twierdzy, wspaniałego i świetnie zachowanego
dowodu kunsztu sztuki wojennej przełomu XIX i XX wieku. Ponieważ organizato‐
rzy ewidentnie postanowili nas rozpieścić, pod bramy akademików podstawiono autokar, który
sprawnie przewiózł nas na miejsce imprezy, a tam niespodzianek nie było końca. Na chętnych czekał
pokaz Nowej nadziei, na pozostałych zaś dobrze zaopatrzony szynk z pozytywnie zakręconym barma‐
nem. Uczciwie muszę przyznać, iż wybrałem ten drugi rodzaj atrakcji, jako że od dawna jeżdżę na

[theoldrepublic.com.pl]

konwenty głównie po to by spotykać przyjaciół, których mam szansę zobaczyć ledwie kilka razy w
roku. Fort jako miejsce integracji, rozmów i dobrej zabawy sprawdził się fantastycznie. Na brak prze‐
strzeni i zacisznych kątów do plotek nie można było narzekać i jeśli o mnie chodzi, to mógłbym tak
spędzić cały StarForce. Na pokaz Nowej nadziei wróciłem specjalnie na scenę ataku na Gwiazdę
Śmierci. Kto nigdy nie oglądał Epizodu IV w towarzystwie innych fanów, ten nie wie, co traci. Gdzie
indziej przy scenie wręczenia medali cała sala widzów staje na baczność i bije brawo Hanowi Solo i
Luke’owi Skywalkerowi? Jednym słowem: tak się bawią fani Star Wars!
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Bardzo miłym akcentem okazała się wizyta „celebrytów”. Po pierwsze odwiedzili nas aktorzy, hono‐
rowi goście StarForce 2009 – Richard LeParmentier (admirał Motti) oraz Kenneth Colley (admirał
Piett). Trzecim z gości był nie kto inny jak Staszek Mąderek w
swoim legendarnym prochowcu, którego zresztą wielkopolscy
fani przyjęli do swojego elitarnego grona (by się tam dostać Sta‐
szek zmuszony był zjeść identyfikator konwentowy). Gdy zbliża‐
ła się północ i wszyscy myśleli, że to koniec atrakcji, okazało się
że organizatorzy mają w zanadrzu coś jeszcze. Otóż nagle jak
spod ziemi wyrosło dwóch przewodników, którzy zabrali nas na
nocne zwiedzanie fortu. Muszę przyznać że było to moje pierw‐
sze nocne zwiedzanie twierdzy z pochodnią w dłoni – świetna
zabawa, zwłaszcza gdy nad głową krążą nietoperze. Czegoś ta‐
kiego nie odda nawet najlepszy program na Discovery Chanel,
zatem kto się nie załapał, niech żałuje. Niestety wycieczkę skrócił
nam wyraźnie chcący wracać do domu kierowca autokaru, który
tak się spieszył z odjazdem, że o mało co zapomniał zabrać ostat‐
niej grupy fanów z parkingu; dobrze, że chłopaki potrafiły szyb‐
ko biegać. Po pełnej nieoczekiwanych przygód podróży powrot‐
nej w końcu udało nam się trafić do akademików. Niestety plany dalszej zabawy pokrzyżował nam
Pan Bóg, objawiony w postaci Pani z Dyżurki. Jej nieustanna warta skutecznie utrzymywała fanów w
ryzach przeznaczonego im budynku, zatem ze spotkaniem kolegów z innych akademików musieliśmy
poczekać do rana. Pozostało nam więc w dobrych nastrojach oczekiwać nadejścia soboty.
Sobota była dniem, w którym w zasadzie miał się zmieścić cały StarForce. Zabawę rozpoczęła parada
spod urzędu marszałkowskiego do rynku, prowadzona przez Imperatora w asyście karmazynowych
gwardzistów. Nie zabrakło Lorda Vadera, szturmowców, rycerzy Jedi oraz rzecz jasna Tuskenów, któ‐
rzy w niepokojąco dużej ilości objawili się fanom już dzień wcześniej. Wielkim przeżyciem było nie
tylko ujrzenie tylu polskich fanów w kostiumach (na StarForce zjechał niemal cały polski oddział 501
Legionu), ale przede wszystkim armii dzieciaków, nowego poko‐
lenia fanów wychowanego na The Clone Wars, dla których Anakin
Skywalker, Ahsoka Tano czy kapitan Rex są niemal całym świa‐
tem. Gdy patrzyłem na te młode twarze pomyślałem sobie
przede wszystkim, że przyszłość polskiego fandomu maluje się w
całkiem pozytywnych barwach.
Po paradzie czas było powrócić do Centrum Sztuki Współczesnej.
Budynek, jak na centrum tego typu przystało, składał się głównie
z wielkich hal, które niestety odzierały go z wrażenia kameralno‐
ści i przytulności. Gigantyczna rzesza osób, jaka przybyła na Star‐
Force (fani Gwiezdnych wojen byli tam w zdecydowanej mniej‐
szości) to było chyba zbyt wiele na możliwości tego gmachu. Z
miejscem było więc ciężko – brakowało głównie kącika, gdzie
można sobie usiąść i spokojnie porozmawiać. Ponieważ StarFor‐
ce nie był w zasadzie konwentem, tylko raczej zlotem na wzór
tych odbywających się w Europie czy USA, zwykli torunianie, którzy postanowili w ten sposób spę‐
dzić wolną sobotę, bez wątpienia bawili się świetnie. Żeby być sprawiedliwym trzeba dodać, że i fa‐
nów udało się kilka razy zaskoczyć. Pierwszą atrakcją były absolutnie niesamowite modele statków z
Gwiezdnych wojen autorstwa braci Kuleszów. Zobaczyć „Sokoła Millenium” w takiej skali i z taką ilo‐
ścią detali – bezcenne. Drugim hitem zlotu była wizyta członków 501 Legionu z Belgii, którzy wielką

ciężarówką przywieźli do nas Pałac Jabby, z jego gospodarzem w skali 1:1. Tak realistycznie wykona‐
nego Jabby chyba nikt nie spodziewał się zobaczyć. Można się było poczuć żywcem wyjętym z Epizo‐
du VI, a przecież o takim przeżyciu marzy każdy fan. Belgowie i
ich dzieła byli zdecydowanie największym hitem StarForce 2009
– tym, którzy nie mogli zobaczyć tego na żywo, pozostają jedynie
niesamowite zdjęcia na dowód tego, że nie przesadzam.
Reszta dnia upłynęła fanom na poszukiwaniu obiadu oraz dalszej
zabawie na terenie zlotu. Bardzo sympatycznie wypadło spotka‐
nie z aktorami, rewelacyjnie prowadzone przez Miagiego, który
wśród anglojęzycznych polskich fanów Star Wars nie ma sobie
równych. Richard LeParmentier rozbawiał publikę świetnymi
anegdotami z czasu początków Gwiezdnych wojen, podczas gdy
Kenneth Colley w sentymentalny i magiczny sposób czarował
nas opowieściami z kolejnych dwóch epizodów. To chyba najlep‐
sze spotkanie z aktorami, w jakim do tej pory uczestniczyłem i
bardzo bym chciał jeszcze kiedyś ujrzeć obu panów w Polsce.
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Ale wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Gdy zapadł zmierzch Centrum powoli się wyludniło, pozo‐
stawiając w nim jedynie najbardziej wytrwałych fanów – w tym dzielnych gospodarzy, którzy nie‐
zmordowanie cały dzień pilnowali eksponatów oraz gości. Podczas gdy organizatorzy zabrali się do
niewdzięcznej pracy składania i sprzątania wszystkiego, na toruńskim rynku czekało przedstawienie
„Lord Vader vs. Jan Twardowski”. Wynik starcia, w którym sam Imperator Palpatine z podkasaną sza‐
tą czmycha przed panią Twardowską był widokiem niecodziennym – miła atrakcja na sam koniec zlo‐
tu. Ale fani Gwiezdnych wojen nie mieli zamiaru kończyć zabawy, bowiem w zanadrzu czekało coś
jeszcze. Późnym wieczorem swoje podwoje otworzył przed nami rewelacyjny klub „Lizard
King” (ochrzczony prędko przez fanów „Liszaj Kingiem”), gdzie w najlepszej rockowej atmosferze
można w końcu było pogadać z wolnymi od pracy organizatorami. I choć szkoda, że nie wszystkim
fanom chciało się wybrać do knajpy, to jednak ci co dotarli bawili
się rewelacyjnie. Nie zabrakło oczywiście aktorów, którzy tak się
zadomowili, że poprosili naszego ambasadora w postaci Seva o
koszulkę z logiem fanklubu. A jak wiadomo wrocławski fanklub
ma najpiękniejszą koszulkę na świecie, zatem to właśnie nasz T‐
shirt przy najbliższej okazji trafi w ręce Richarda LeParmentiera.
Niestety sobota zbyt szybko się skończyła i nadeszła niedziela,
dzień powrotu do domu. Niemniej na fanów czekała jeszcze jed‐
na atrakcja – wyjazd autokarem do Grabowca, gdzie znajduje się
Ulica Obi‐Wana Kenobiego, połączony z wizytą w domu państwa
Budkiewiczów, bez których z całą pewnością nie byłoby takiej
imprezy jak StarForce. I choć niestety mi osobiście nie udało się
dotrzeć na ulicę Kenobiego (podziękowania ponownie składam
na ręce PKP), to z całą pewnością wybiorę się tam kiedyś na pry‐
watną pielgrzymkę (najlepiej nocną ze śrubokrętem w dłoni).
Grupie wrocławskich fanów pozostał więc ostatni spacer po toruńskiej starówce, kupno pamiątek i
pierników, no i podróż na dworzec, gdzie czekał pociąg do Wrocławia.
Wnioski? Parafrazując słynne powiedzenie – „StarForce podobał mi się!”. Za rok impreza ma być w
Bydgoszczy, a ponieważ zarówno sponsorzy, jak i fani byli zadowoleni, nie wątpię w jeszcze większy
sukces StarForce 2010. Na sam koniec chciałbym przekazać ogromne podziękowania i wyrazy podzi‐
wu dla Bydgoskiego Fanklubu Star Wars oraz Toruńskiego Imperium Star Wars, bez których nie było‐
by całej zabawy. Wielkie uznanie kieruję również dla 501 Legionu, Rebel Legionu oraz Rifa i Rajour‐
neya, którzy dali fanom coś, na co czekali tak długo. Ale jak się okazało, marzenia się spełniają, a To‐
ruń jako miasto silne Mocą zapisał się chlubnymi zgłoskami w historii fandomu.

Karol „Wedge” Dobosz i Izabela „Taraissu” Rutkowska
www.starwars.pl

Na Moc posępnej Szafy!
Dziś po raz kolejny zdałem sobie sprawę z tego, czemu lubię, a czasem nawet uwielbiam Gwiezdne
wojny. A raczej czemu uwielbiamy, co jest jednym z tych magicznych czynników, które powodują, że
wiernych i zauroczonych fanów ciągle przybywa, a George Lucas, niczym Sknerus McKwacz, może
pływać w pieniądzach.
Do tych wszystkich przemyśleń skłoniła mnie Szafa. Ale nie taka
zwykła, która stoi już sobie w pokoju i od lat służy do przecho‐
wywania ubrań, nielegalnych imigrantów czy dzwonienia. Nie
chodzi mi również o porządny mebel stojący w „eleganckich”
sklepach, w „eleganckich” centrach handlowych. Nie miałem
również na myśli zwyczajnej, właśnie kupionej szafy, którą do‐
starczyli mili panowie i wcale nie życzyli sobie napiwku za wyko‐
nanie pracy, za którą im już wcześniej zapłaciliśmy. Do przemy‐
śleń skłoniła mnie Szafa, ogromne puzzle wyprodukowane chyba
w Chinach – to przynajmniej sugeruje jakość wykonania, niezwy‐
kła precyzja producenta i swoista „łatwość obsługi”.
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Ów mebel zakupił mój znajomy i poprosił mnie o pomoc w jego
złożeniu. Wizja darmowej pizzy i lekkiej pracy przy muzyce Led
Zeppelin mnie skusiła. Pomyślałem, że to przecież jeden z tych
sprzętów, które składa się w pięć minut. Troszkę się pomyliłem – budowanie nowej fortyfikacji w po‐
koju kumpla zajęło nam ponad pięć godzin. Fakt, że co dwadzieścia minut (czyli po wkręceniu kolej‐
nych paru śrubek) robiliśmy przerwę jest zupełnie nieistotny i w zasadzie nie wiem, czemu o tym
piszę. Nie czytaliście ostatniego zdania.
Zestaw, który dostaliśmy do złożenia był, hmm, intrygujący. Począwszy od bardzo „trwałych inaczej”
śrubek i wkrętów, przez nawiercone w złych miejscach dziury, a skończywszy na wielce pomocnej
instrukcji, od której powinienem właściwie zacząć. W zasadzie nie wiem czy ta zadrukowana z jednej
strony kartka papieru zasługiwała na miano instrukcji – pomogła nam w sposób mniej więcej zerowy,
ale za to miała rozpiskę części. Szkoda tylko, że nie dało się na jej
podstawie owych części zidentyfikować, bo ktoś wpadł na po‐
mysł, aby przeskalować wszystkie rysunki, by wyglądały tak sa‐
mo. Interesujące były też nazwy przeróżnych wkrętów – znalazło
się m.in. miejsce dla „A” („A prim”) mimo, że ten kawałek metalu
nie miał nic wspólnego z kolegami spod „A”, a wiele innych liter
było wolnych...
Skoro już jesteśmy przy częściach – na pewno warto wspomnieć
o malutkich gwoździach, śrubkach itp., które zdecydowanie nie
były dostosowane do naszych dłoni. Chciałoby się raczej powie‐
dzieć, że nie miałyby z nimi problemu tylko małe chińskie rącz‐
ki... Ale nie o tym chciałem pisać, a o Śmiesznych Częściach. Dum‐
nym autorem tej nazwy jestem ja, a używaliśmy jej do określenia,
cóż, śmiesznych części – dziwnych metalowych krążków, które
pomiędzy sobą miały jeszcze coś (jakieś elementy o przerażają‐
cych kształtach), ale trudno powiedzieć co i nie wiadomo było, co one tak naprawdę robiły – coś jak
potraktowanie peceta czy telewizora kopem lub poczciwym klepnięciem, aby go naprawić. Ważne
było, że działały i w jakiś tajemniczy sposób potrafiły połączyć ze sobą ścianki szafy. Jeśli to nie jest
magia, to ja nie wiem, co nią jest.
Tak czy inaczej, chociaż szafa wygląda, jakby mogła się w każdym momencie rozpaść, to zapewne za‐
żartuje sobie z nas wszystkich i będzie służyć jeszcze przez wiele lat. Kojarzy Wam się to z czymś?
Mnie nieodparcie nasuwa się jedna myśl – „Sokół Millenium”. Zastanówcie się – złom, który wymagał
ciągłych poprawek i napraw, nigdy nie było wiadomo, kiedy odmówi posłuszeństwa. I chociaż był

„najszybszy w galaktyce”, to raczej mało kto (nawet Han) by zagwarantował, że podczas najbliższej
wyprawy po prostu nie dokona swojego żywota. W dodatku trudno nazwać go skończoną konstruk‐
cją, do której nie trzeba już niczego dodawać – to zupełnie jak z naszą Szafą. Posiada ona szufladę, ale
nie zdecydowaliśmy się na jej zamontowanie i zamiast tego dziurę w meblu zasłoniliśmy kawałkiem
szmatki, a „za szufladę to się później weźmiemy”. Prawdopodobnie to „później” nastąpi równie szyb‐
ko, jak zwycięstwo polskiej reprezentacji podczas mistrzostw świata w piłce nożnej.
Wciąż nie widzicie związku między dwoma gośćmi, którzy przez pierwszą godzinę do kawałka drew‐
na (czy raczej materiału drewnopodobnego) zamontowali cztery plastikowe kółka (nóżki), a Gwiezd
nymi wojnami? Staram się Wam uświadomić, że nasze ulubione uniwersum jest zaskakująco realne.
Co z tego, że występują w nim Moc, Jedi, miecze świetlne czy
dźwięki w próżni? To wszystko prawda i gdyby nie pewne szcze‐
góły, to Star Wars mogłoby być kolejnym komicznym, szczegól‐
nie po tylu latach, filmem sci‐fi. Moim zdaniem to właśnie ta real‐
ność przedstawionego świata tak zachwyciła (często podświado‐
mie) miliony fanów. Mowa tu właśnie o wspomnianej latającej
kupie złomu, licznych oznakach zużycia przeróżnego sprzętu czy
nawet swojskiej i fascynująco niechlujnej atmosferze w sławnej
Kantynie Mos Eisley.
To wszystko powoduje, że ukazane na ekranie wydarzenia wyda‐
ją się nam prawdopodobne. I podobnie było z Szafą. Mogła przy‐
jechać piękna i złożona, a my byśmy wstawili ją na miejsce. Mo‐
glibyśmy ją sami składać, ale za to skończyć po pięciu minutach,
kierując się rewelacyjną instrukcją. Ale wtedy byłaby to szafa ze
Star Treka. My natomiast złożyliśmy szafę z Gwiezdnych wojen.
Chociaż rzadko świadomie zwracamy uwagę na tło, to jest ono niezwykle istotnym elementem, który
choć niepozorny, może wpłynąć w znacznym stopniu na odbiór świata w filmie, grze czy książce. Po‐
winniśmy się cieszyć, że Lucas zdecydował się (choć może wiele było w tym przypadku i ograniczo‐
nych środków, szczególnie podczas tworzenia pierwszych epizodów) na właśnie taką prezentację
planet, pojazdów etc. czyli po prostu całego otoczenia.
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Jestem w stanie sobie wyobrazić dwóch niedoszłych pilotów, którzy mocują się z upartym zestawem
szafopodobnym gdzieś na małej zapyziałej planecie w Zewnętrznych Rubieżach. Ale bohaterów zna‐
nych ze Star Treka już nie. Coś w tym jest, prawda?
PS. Pod koniec składania odkryliśmy, że tył szafy przybiliśmy na odwrót – darowaliśmy sobie wycią‐
ganie (choć wydłubywanie byłoby lepszym określeniem) tych mikroskopijnych gwoździ i stwierdzili‐
śmy, że przynajmniej szafa będzie ładnie z tyłu wyglądała. Szkoda tylko, że z tamtej strony można ją
oglądać jedynie, jeśli widzi się przez ściany.

Łukasz Wasilewski
www.swextreme.com

Wstęp: Ciekawostki i kolekcjonerstwo
Kiedyś bycie fanem, zwłaszcza w Polsce, oznaczało tylko znajomość świata, który się pokochało.
Obecnie wiele osób nie dość, że czyta książkowe czy komiksowe kontynuacje bądź ogląda po raz set‐
ny znany już na pamięć epizod Gwiezdnych wojen, ale także może się wyżyć w wielu innych dziedzi‐
nach, wymagających mniejszej lub większej aktywności i mobilizacji.
Najprościej chyba zostać kolekcjonerem. Wszyscy wiemy, że George Lucas niemal od początku posta‐
wił na to, że znaczną część zysków czerpanych z filmu stanowić będą gadżety, i wystarczy wejść do
przeciętnego sklepu z zabawkami, by przekonać się, że miał absolutną rację. Jeśli tylko dysponuje się
stosowną kwotą lub wystarczająco dobrymi argumentami (w przypadku fanów młodszych), można
stać się szczęśliwym posiadaczem wielu gadżetów, jako że licencje na sprzedaż zabawek gwiezdno‐
wojennych wykupiły takie giganty jak Hasbro czy Lego.
Firma Hasbro specjalizuje się głównie w figurkach, choć można znaleźć w jej ofercie również takie
rzeczy jak transformery, hełmy, kostiumy, miecze, czy choćby nieśmiertelne Star Wars Monopoly. Jed‐
ną z największych kolekcji Hasbro była seria wypuszczona z okazji trzydziestej rocznicy powstania
Gwiezdnych wojen, która zawierała między innymi figurki bohaterów wybranych w plebiscycie przez
fanów oraz starwarsowe monety. Obecnie jednak na topie są postaci z serialu Wojny klonów, zarówno
te bardziej znane (Aayla Secura), jak i te, których imię mówi przeciętnemu fanowi nieco mniej (Thi‐
Sen). Istnieje także seria Legacy Collection, w której oprócz figurki otrzymuje się w opakowaniu rów‐
nież część droida – po nabyciu odpowiedniej liczby zestawów, można z niego zmontować dodatkową
figurkę.
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Firma Lego produkuje zestawy gwiezdnowojenne od ponad dziesięciu lat, głównie pojazdy i konkret‐
ne scenerie. Podobnie jak w przypadku Hasbro, również Lego korzysta obecnie z fenomenu Wojen
klonów i wypuszcza kolejne zestawy z tej serii, takie jak myśliwiec ARC‐170 czy niszczyciel typu Ve‐
nator. Kiedy jednak mówimy o fenomenie Lego, nie można zapomnieć o jednym – figurkach przedsta‐
wiających postacie. Oczywiście, są niezbędnym dodatkiem do każdego zestawu, firma zaczęła je jed‐
nak wykorzystywać w celu tworzenia nowych gadżetów – i tak od jakiegoś czasu można nabyć bre‐
loczki np. z ludzikiem Vaderem, a ostatnio oferta została poszerzona o magnesy na lodówkę z hrabią
Dooku czy Palpatinem.
Oczywiście, kolekcjonerstwo to nie tylko wielkie koncerny i same figurki. Rozmaitych starwarsowych
gadżetów jest całe mnóstwo. Rodzice małego fana mogą nabyć na przykład toster, który będzie wypa‐
lał na kanapkach dziecięcia maskę Lorda Vadera, a w związku ze wspomnianymi tutaj już tyle razy
Wojnami klonów, są w stanie skompletować dla pociechy całą wyprawkę szkolną, a także pościel, wy‐
strój pokoju czy garderobę. Wystarczy wejść do dowolnego sklepu czy na Allegro, by zostać oszoło‐
mionym przez bogactwo asortymentu. W sieci dostępne są również nieco bardziej wymyślne gadżety,
w stylu kamerki internetowej a’la TIE Fighter lub budzika w formie Artoo, wyświetlającego na ścianie
sypialni godzinę. Nieco mniej dostępne są modele gwiezdnowojennych statków, jednak dzięki inter‐
netowi (i grubemu portfelowi) można bez problemu zamówić sobie tak choćby Niszczyciel Gwiezdny
i powiesić go nad łóżkiem.
Podobnie jak Star Trek, Gwiezdne wojny są zjawiskiem kultowym, wyznacznikiem pewnej epoki. Jak
inaczej można powiedzieć o filmach, których zaledwie tło muzyczne stanowi inspirację dla wielu mu‐
zyków, a wyznanie, że ktoś nie widział ani jednego odcinka gwiezdnej sagi, traktuje się jak żart? Ide‐
ały tego uniwersum przenikają również do życia codziennego; niewielu osobom umknął fakt, iż w
Wielkiej Brytanii podczas spisu powszechnego mnóstwo osób jako swoje wyznanie określiło „Jedi”.
W zeszłym roku kilku szkockich policjantów wprost oznajmiło, że filozofia Jedi jest im tak bliska, że
określają się właśnie tym mianem, a w swoim codziennym postępowaniu starają się wcielać ideały
Zakonu w życie.
Mnóstwo dziwnych rzeczy, prawda? O niektórych z nich przeczytacie już na następnych stronach tej
antologii. Zapraszamy do lektury!

Magdalena „Cathia” Kozłowska
www.sith.pl

Sketches on Star Wars – recenzja płyty
Kompozycje Johna Williamsa wydają się być idealnym przykła‐
dem muzyki filmowej – świetne, zapadające w pamięć tematy,
dopasowane do scen i tworzące pewną magiczną atmosferę. Mu‐
zykę filmową często dzieli się na dwa rodzaje – taką, która per‐
fekcyjnie wtapia się w obraz i taką, która zna swoją wartość i
kreuje film na równi z obrazem. Każdy, kto oglądał którykolwiek
z epizodów Star Wars, wie jak ważna jest w nich muzyka, i że jest
stanowi ona nieodłączny element gwiezdnej sagi. Co więcej, te
najbardziej znane z soundtraców tematy są doskonałe nie tylko
w bardzo bogatej aranżacji orkiestrowej, ale także gdy są wyko‐
nywane przez jednego instrumentalistę. To świadczy o ich praw‐
dziwym potencjale, melodie bowiem nie muszą ukrywać się za
ścianą dźwięku stworzoną przez kilkudziesięcioosobowy skład
orkiestry symfonicznej. Fakt, że John Willimas na początku swo‐
jej kariery był jazzowym pianistą, wiele tłumaczy – ten czas za‐
pewne nauczył go szacunku dla zapamiętywalnych tematów. I właśnie ów jazzowy potencjał muzyki
z Gwiezdnych wojen wykorzystał zespół The Trotter Trio, nagrywając album Sketches on Star Wars.
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Na płycie znajdziemy dziesięć utworów, które są, najkrócej mówiąc, jazzowymi wersjami gwiezdno‐
wojennych melodii. Całość utrzymana jest głównie w jazzowym klimacie, ale mamy też trochę bluesa
(chociaż w zupełnie innym wydaniu od tego prezentowanego przez np. B.B. Kinga), czy odrobinę sza‐
leństwa w nieco bebopowym Cantina Band. Płyty słucha się wyśmienicie. Skrom‐
ny skład w postaci fortepianu, kontrabasu i bębnów wymusza na zespole skoncen‐
trowanie się na samej muzyce, bo braków nie da się zasłonić zgrabną aranżacją
czy ciekawymi brzmieniami. W albumie pojawia się także gitara basowa, instru‐
menty perkusyjne i saksofon, ale nie zmieniają one diametralnie brzmienia The
Trotter Trio.
Old Republic Info
Strona powstała w 2010 roku,
poświęcona i skupiająca się na
Erze Starej Republiki w uniwer‐
sum Star Wars – latach 25 000
do 1 000 przed bitwą o Yavin.
Znajdziecie na niej wiadomości
na temat gier z serii Knights of
the Old Republic i aktualnie
tworzonej gry MMO RPG The Old
Republic, komiksach KotOR, TOR
czy Tales of the Jedi, oraz o
kolekcjonowaniu stuffu i twór‐
czości fanowskiej związanej z
Erą Starej Republiki. Portal
prowadzi Adam „Adakus” Kusyk.
[oldrepublic.info]

Poszczególne kompozycje ubierają znane i lubiane tematy w nowe szaty, ukazując
piękno ich prostoty. Do tego dochodzą oczywiście liczne improwizacje, które czę‐
sto dość mocno oddalają się od oryginalnych melodii. Warto się wsłuchać w każdy
utwór, bo zespół naprawdę przyłożył się do grania i interpretacji. Ciekawie brzmią
przesunięte akcenty w osłuchanych tematach. Generalnie jest sporo małych
zmian, które nie zmieniają ogólnego wydźwięku melodii, za to odkrywają ją na
nowo. Cieszy dbałość o pojedyncze dźwięki, świadomość wagi każdej nuty. Jedno‐
cześnie muzycy The Trotter Trio nie boją się „zaszaleć” i często pozwalają sobie na
zachwianie melodyjności tematów Williamsa, a gdy dodamy do tego wspomniane
improwizacje, to dostaniemy fragmenty utworów, gdzie trudno usłyszeć choćby
echa Star Wars.

Pytanie brzmi: czy jest to wada? Początkowo można pomyśleć, że jest to tylko zagrywka pod publikę
– zróbmy to zupełnie inaczej, pokażmy jacy jesteśmy oryginalni. Ale już po pierwszym, dokładnym
wysłuchaniu płyty, możemy się przekonać, że muzycy zagrali w swoim stylu, tak jak czuli – potrakto‐
wali soundtrack z Gwiezdnych wojen jako kopalnię tematów jazzowych i nagrali utwory, które raczej
definiują ich samych, niż są hołdem dla Johna Williamsa.
Sketches on Star Wars to świetna robota, a zarazem bezkompromisowe podejście do jednoznacznie
kojarzących się melodii. Album wypada błyskotliwie jako muzyka związana ze Star Wars, ale równie
wysoko można go ocenić jako po prostu jazzowe granie. Polecam tą płytę wszystkim, którzy lubią
usiąść wygodnie w fotelu i skoncentrować się na muzyce, zamiast puszczać ją tylko w tle. Nie zawie‐
dziecie się.
Ocena recenzenta: 9/10

Łukasz Wasilewski
www.swextreme.com

Galeria nietypowych gadżetów Star Wars
Jak świat długi i szeroki, tak wiele w nim produktów tworzonych pod marką Star Wars. Zdecydowana
większość z nich to rzeczy dość zwyczajne, w stylu zabawek, kostiumów, komiksów, gier, czy chociaż‐
by poczciwych kubków. Ale trafiają się wśród nich także dość nietypowe rzeczy – czasem w edycji
limitowanej, czasem produkowane masowo – przeznaczone dla bardziej oryginalnych kolekcjonerów
lub fanów, którzy po prostu chcą mieć w domu coś specjalnego, coś, czego nikt inny nie posiada. Oto
dziesięć takich przedmiotów, które trafiły w zeszłym roku na rynek, w domyśle amerykański – ale kto
wie, może ktoś z Was kiedyś je napotka w Polsce? Nigdy nic nie wiadomo.

Zegar z gwiezdnowojennymi pojazdami
Dla ludzi, którzy nie mają nic przeciwko nazywaniu
Niszczyciela Gwiezdnego godziną dwunastą lub
„Sokoła Millenium” godziną dziesiątą. Swego czasu
zegar kosztował 90 USD, dziś jest już niestety niedo‐
stępny w sprzedaży.
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Artoo Detoo na chusteczki
Biedny droid Skywalkerów wcielał się już w młynki
do pieprzu, kosze na bieliznę i butelki do sosów, więc
nikt nie powinien się dziwić, że zamieniono go w po‐
jemnik na chusteczki, prawda? I to dość drogi pojem‐
nik, bo aż za 45 USD.

Spinki do mankietów a’la
„Sokół Millenium”
Jeśli ktoś ma na zbyciu 25 dolarów, szuka spinek, jest
fanem Hana Solo i nie ma nic przeciwko różnym
ubraniowym dziwactwom (ewentualnie ceni orygi‐
nalność), jest to produkt właśnie dla niego.

Gwiezdnowojenne latawce
Kto mówił, że TIE Fighter czy X‐wing według naszych
praw fizyki nie mogłyby się wznieść w powietrze?
Wprawdzie to „tylko” ich wersja latawcowa, za to każ‐
dy jest dostępny po 40 dolarów za egzemplarz.

Plażowe Star Wars
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Jedi Starfighter w roli nadmuchiwanego koła ratun‐
kowego czy piłka w kształcie Gwiazdy Śmierci – takie
oraz inne rzeczy można zabrać ze sobą na plażę.
Oczywiście jeśli się nie ma na co wydać 50 USD.

Ogrodowy Jawa
Dla wielbicieli pustynnych klimatów? Nieszczególnie.
Choć nie da się ukryć, że miłośnicy ogrodowych kra‐
snali będą przecierać oczy ze zdumienia na widok tego
gwiezdnowojennego. Za 35, nomen omen, „zielonych”.

Pałeczki w kształcie
mieczy świetlnych
Dla fanów spożywania potraw np. ryżu za pomocą
pałeczek. Do wyboru miecze świetlne Dartha Vadera,
Yody (nieco krótsze) i Luke’a Skywalkera, każdy
oczywiście w stosownym kolorze, w parze po około
10‐15 USD.

Szlafrok Jedi
Prawie jak szaty Jedi. Mają nawet logo Zakonu Jedi,
gdyby ktoś nie był w stanie rozpoznać gwiezdnowo‐
jennych elementów tego stroju. Za przyjemność wy‐
glądania jak Jedi po odświeżającej kąpieli zapłacimy
mniej więcej 60 dolarów.

Starwarsowe kapcie
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Wspaniały dodatek do prezentowanego wyżej szla‐
froka, nieprawdaż? Jeśli ktoś ma ochotę chodzić w
(na?) Yodzie lub Vaderze i dysponuje kwotą około 30
USD, powinny mu się spodobać te kapcie.

Tauntaunowy śpiwór
Żart z okazji Prima Aprilis, który zaczął żyć swoim
własnym życiem i w ostateczności zamienił się w peł‐
nowartościowy, licencjonowany produkt. Ten legen‐
darny już śpiwór można zdobyć za 120‐140 dolarów.

Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski
www.swextreme.com

Gwiezdnowojenne modelarstwo
Chyba nie ma faceta, który chociaż raz w życiu nie zasiadłby do klejenia różnego rodzaju modeli, za‐
równo tych najbardziej popularnych czyli plastikowych, jak i papierowych. Hobby to wciąga bez resz‐
ty każdego, kto ma w sobie choć odrobinę małego chłopca – i nie tylko, bo choć faceci stanowią znacz‐
ny procent modelarzy, na szczęście modelarstwem w ostatnich latach zainteresowały się także kobie‐
ty. A skoro tak jest, warto powiedzieć o nim parę słów.
Modelarstwo jest całkiem obszernym pojęciem i jeśli ktoś będzie tylko chciał, na pewno znajdzie w
nim coś dla siebie. A jest w czym wybierać, tym bardziej, że wszystko zależy jedynie od naszej wy‐
obraźni i chęci podjęcia tematu. Znajdzie się coś dla miłośników szybkich samochodów, lotnictwa,
okrętów wojennych, ale też budynków czy nawet średniowiecz‐
nych machin oblężniczych ‐ przekrój jest naprawdę ogromny. Ale
czy my, zajmujący się fantastyką, również będziemy mogli zna‐
leźć w tym hobby coś dla siebie? Jak najbardziej. Na rynku jest
obecnie dostępnych bardzo wiele pozycji, które zaspokoją wy‐
magania niejednego fana tematyki nie z tego świata, zarówno
science fiction, jak i fantasy. Co najbardziej cieszy, rynek ten cały
czas się rozrasta, oferując coraz to nowe pozycje.
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Czym mogą być zainteresowani modelarze siedzący w tematyce
Gwiezdnych wojen? Na tych, którzy chcieliby stworzyć jeden z
pojazdów z gwiezdnej sagi, czeka szeroka gama modeli. Jedne
wykonane są fantastycznie, innym trzeba poświęcić wiele czasu,
by osiągnęły stan zadowalający. Spośród różnych producentów
na czoło zdecydowanie wysuwa się firma Fine Molds. Od samego
początku, czyli od ładnych paru lat, produkuje ona modele wyko‐
nane z dbałością o najmniejsze detale. Nie ma tu mowy o ubytkach plastiku, o nadlewkach czy nie‐
zgodnościach z oryginałem widzianym w filmie.
W ich ofercie jest już kilkanaście modeli, a tym, od którego zaczęła się przygoda Fine Molds z Gwiezd
nymi wojnami, był X‐wing, do którego z czasem dołączył TIE Fighter. Dodam, że producent bardzo
poważnie traktuje modelarzy i dlatego jako jeden z niewielu tworzy modele w ściśle określonych ska‐
lach, w tym wypadku 1:72. „Sokół Millenium”, największy z nich wszystkich, wyraźnie odcina się np.
od Slave’a 1 czy Y‐winga. Jest to model, który wykonaniem, ilością części oraz wiernością odwzoro‐
wania może stanowić wyzwanie nawet dla bardzo doświadczonych modelarzy.
Ostatnimi czasy firma postanowiła wejść na rynek ze skalą 1:48, również popularnej wśród modela‐
rzy proporcji. Modele tutaj są większe, przez co można być pewnym, że i mnogość detali jest odpo‐
wiednio liczniejsza. W tej skali można dostać X‐winga (najwierniejsza kopia tego pojazdu w sprzeda‐
ży) oraz Snowspeedera, który swoją premierę miał w 2009 roku. Dodam, że na rok 2010 planowany
jest jeszcze jeden model Star Wars, tym razem w skali 1:144, a będzie nim... kolejny „Sokół Mille‐
nium”. Nie muszę chyba dodawać, że nie powinniśmy się spodziewać niczego innego poza doskona‐
łym wykonaniem.
Oczywiście Fine Molds nie jest jedynym producentem modeli statków kosmicznych. W Polsce najbar‐
dziej popularną firmą jest chyba Revell, która oferuje szeroki wachlarz modeli plastikowych od po‐
nad pięćdziesięciu lat. Modelami z tematu nam najbliższego zajęła się stosunkowo niedawno i, nieste‐
ty, żaden z nich nie dorównał jakością wytworom Fine Molds. Wiąże się to naturalnie z tym, że ‐ jako
drugi licencjonowany twórca gwiezdnowojennych modeli ‐ już z założenia nie powinien konkurować
z Fine Molds. Firma dostała więc przykaz, by produkować modele głównie z nastawieniem na rynek
zabawek, metodą SnapFast (bez użycia kleju, czyli na wcisk) i z fabrycznym malowaniem.
Ostatnimi czasy, wraz z premierą serialu animowanego The Clone Wars, Revell rozpoczął sprzedaż
modeli właśnie z okresu Wojen Klonów. Może nie są one najwierniejszymi replikami pojazdów z fil‐
mów i serialu, jednak ważniejsze jest to, że są dostępne, a każdy modelarz może zrobić z nich, przy

odrobinie chęci, coś naprawdę interesującego. Niestety, największą wadą wszystkich tych modeli jest
fakt, iż każdy z nich wychodzi w innej skali – kompletnie uniemożliwiając zbudowanie dioramy. Ale
czy prawdziwi modelarze znajdą w ofercie firmy coś dla siebie? Tak, choć nie ma tego zbyt wiele: w
pełni profesjonalny model jest tylko jeden, Gwiezdny Niszczyciel typu Venator z Zemsty Sithów (jako
jedyny wymaga do skonstruowania kleju oraz farby). Mogę go z pełną odpowiedzialnością polecić
wszystkim fanom tak modelarstwa, jak i Gwiezdnych wojen.
Mimo iż asortyment tych dwóch firm jest całkiem spory, na Zachodzie jest kilku niezależnych produ‐
centów, którzy świetnie wypełniają braki w modelach bardziej ogólnodostępnych. W większości są to
jednak modele żywiczne, nie plastikowe, a mankamentem tychże jest konieczność składania części
specjalnymi klejami. Produkowane w limitowanych edycjach po kilkanaście kopii (!), produkty tego
typu są oczywiście dużo droższe niż dzieła Fine Molds i wykonane w niezwykle wysokiej jakości, nie‐
porównywalnej z niczym innym.
Do jednej z takich niezależnych firm należy Anigrand, która przebojem wdarła się na rynek wraz ze
swym perfekcyjnym „Sokołem Millenium” w skali 1:144. Później w ofercie pojawiły się statki takie
jak prom Lambda oraz potężne okręty wojenne, w tym m.in.
Niszczyciel Gwiezdny typu Imperial, krążownik Mon Calamari i
fregata Nebulon‐B. Innym ciekawym producentem jest Fantastic
Plastic, który zamiast na ilość, postawił na jedność skali, głównie
1:72. W ich asortymencie znalazły się takie rarytasy jak TIE Ad‐
vanced (myśliwiec Dartha Vadera), A‐wing, B‐wing, czy V‐wing
oraz szereg innych maszyn, które ucieszyłyby niejednego kolek‐
cjonera.
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Na deser zostawiłem produkty firmy‐legendy, pierwszej, która
otrzymała licencję Star Wars. Mówię tutaj o MPC, które może być
bardziej rozpoznawalne pod nazwą AMT/ERTL, i które ma na
swoim koncie wiele wartościowych pozycji. Skala modeli była
różna, a ponieważ firma postawiła na masową produkcję, w nie‐
których przypadkach trochę odbiegały one wyglądem od orygi‐
nału. Myślę, że priorytetem dla MPC było wyprodukowanie mo‐
deli, które dobrze prezentowałyby się na półce. Należy też pamiętać, że były one tworzone w latach
80‐tych, a był to okres, w którym technika modelarska nie stała jeszcze na tak wysokim poziomie.
Ostatnie nowe modele firmy MPC/AMT/ERTL zostały wydane zaraz po Zemście Sithów. W ich skład
wchodził myśliwiec Jedi Eta‐2, konfederacki Tri Fighter oraz czołg Federacji Handlowej. Wraz z tymi
modelami zostało również wydane ostatnie wznowienie starych edycji pojazdów z klasycznej trylo‐
gii. Na szczęście liczba sztuk wypuszczonych na rynek była na tyle duża, że do dziś możemy dostać
poszczególne pozycje na różnych serwisach aukcyjnych.
Przedstawiłem Wam przekrój najważniejszych firm produkujących modele z naszych ulubionych fil‐
mów. Oczywiście, jest ich znacznie więcej, niemniej jednak starałem się zaprezentować ofertę najbar‐
dziej dostępną cenowo dla przeciętnego zjadacza chleba. Na rynku jest jeszcze paru ciekawych pro‐
ducentów, ale ich produkty są albo mało atrakcyjnie, albo wycenione tak, że za tą samą cenę spokoj‐
nie można sobie kupić kilka innych, fajniejszych modeli.
Modelarstwo to nie hobby dla wszystkich. Trzeba poświęcić mu dużo czasu, nerwów, a nierzadko
również i pieniędzy. Łatwe do popełnienia błędy nie zawsze można naprawić, do tego istnieje tak
wiele różnych technik modelarskich, materiałów, farb i klejów, że niekiedy nie wiadomo, na co się
zdecydować przy budowie modelu, by uzyskać najlepszy efekt. Dzięki temu jednak modelarstwo po‐
trafi mocno wciągnąć. Osoby, które doskonale poznały jego tajniki, potrafią zbudować pojazdy do złu‐
dzenia przypominające ich oryginalne odpowiedniki. Nie jest to więc bezmyślne marnowanie czasu,
ale bardzo rozwijająca zabawa, pomagająca wykształcić w nas tak zmysł artystyczny oraz zarówno
cierpliwość, jak i dokładność wykonywanej pracy. Zachęcam wszystkich do rozpoczęcia przygody
właśnie z modelarstwem, naprawdę warto.

Piotr „Peter_D” Danielewicz
www.galaxykits.com

Robot Chicken: Star Wars – recenzja filmu
Szalony naukowiec znajduje martwego kurczaka na środku drogi.
Zabiera go do swojego laboratorium i przekształca w cyborga przy‐
pominającego Locutusa z serialu Star Trek: Następne pokolenie. Po‐
tem przypina go do fotela i zmusza do oglądania kilkudziesięciu ekra‐
nów telewizyjnych. Tą właśnie sekwencją w lutym 2005 roku przy‐
witał widzów w USA animowany serial Robot Chicken. I natychmiast
zyskał ogromną popularność. Poszczególne odcinki, trwające nieco
ponad jedenaście minut, składały się z niezwiązanych ze sobą skeczy,
których długość wahała się od kilku sekund do nawet paru minut.
Parodiowały one amerykańską popkulturę, jej wpływ na znane oso‐
bistości oraz zwykłych ludzi. Do dziś powstało już sześćdziesiąt od‐
cinków (trzy sezony), a serial ma na swoim koncie cztery nominacje i
dwie nagrody Emmy.
Robot Chicken stworzył Seth Green (aktor znany m.in. z serialu Buffy:
Postrach wampirów oraz takich filmów jak Wyścig szczurów czy Wło
ska robota; Green podkłada również głos pod postać Chrisa Griffina
w serialu Family Guy) i Matthew Senreich, którzy założyli w tym celu
firmę Stoopid Monkey. Scenki tworzone są z wykorzystaniem animacji poklatkowej, wprawiającej w
ruch ogromną ilość najróżniejszych zabawek, pojazdów i figurek.
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Po obejrzeniu pierwszego sezonu, moje odczucia związane z tym serialem były mieszane. Niektóre
skecze uważałem za rewelacyjne, inne za głupie. Chwilami śmiałem się naprawdę do łez, kiedy in‐
dziej natomiast patrzyłem na ekran z konsternacją i niemal zażenowaniem. Trzeba tutaj jednak za‐
uważyć, że Robot Chicken jest trudny w odbiorze dla widowni nieamerykańskiej. Spowodowane jest
to tym, że bardzo duża liczba żartów, sytuacyjnych i słownych, nawiązuje do tamtejszej kultury, do
seriali, filmów, programów telewizyjnych, reklam, osobistości show‐businessu czy komiksów, które
poza Stanami Zjednoczonymi nie są na tyle znane, by być od razu rozpoznawalnymi. Czasem trzeba
spędzić kilkanaście minut na przeszukiwaniu zasobów internetu tylko po to, by zrozumieć pojedyn‐
czy kilkusekundowy gag. I wówczas nie śmieszy on tak, jak powinien.
Próby parodiowania znanych scen, a czasem i całych historii należących do świata Gwiezdnych wojen
podejmowane były wielokrotnie. Od pojedynczych wzmianek w różnych produkcjach, aż po całe od‐
cinki seriali (np. Family Guy) czy wręcz filmy, jak Kosmiczne jaja. Niektóre z parodii były mniej udane,
inne bardziej, niemniej jednak ogromna ich ilość (co, biorąc pod
uwagę popularność świata Star Wars, nie może dziwić) sprawia,
że zwyczajny człowiek zaczyna podświadomie czekać na następ‐
ne, natomiast twórcy nie mogą oprzeć się pokusie tworzenia ko‐
lejnych zabawnych pastiszów. I dzięki temu możemy rozkoszo‐
wać się prawdziwą perełką wśród tychże – specjalnym epizodem
RC, zatytułowanym Robot Chicken: Star Wars.
Wszystko zaczęło się od jednego z głównych scenarzystów seria‐
lu, Douga Goldsteina. Po obejrzeniu czwartego i piątego epizodu
Gwiezdnych wojen stwierdził, że coś jest „nie w porządku”, jeśli
chodzi o relacje między Imperatorem a Darthem Vaderem – otóż
w Nowej nadziei Vader to „psiaczek Tarkina”, który w dodatku na
koniec epizodu „popisuje się” ogromną głupotą, co powoduje
zniszczenie najpotężniejszej broni w historii. Tymczasem w Im
perium kontratakuje dowodzi on już całym Imperium, admirałów
zabija dla byle kaprysu, a Gwiezdne Niszczyciele wysyła gdzie i kiedy tylko zapragnie. Goldstein
stwierdził, że Vader musiał ułożyć dla Imperatora naprawdę niezłą historię, uzasadniającą jego
wszystkie niekompetencje, aby ten mu je wybaczył i pozwolił na objęcie tak wysokiej pozycji. I w ten
sposób w głowie scenarzysty narodził się pomysł na pojedynczy skecz. Na krótką historyjkę, w której
to Darth Vader dzwoni do Imperatora w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i wytłumaczenia się.

Skecz powstał w 2006 roku i stał się częścią jednego z odcinków serialu z sezonu drugiego. Od razu
zyskał ogromną popularność, wylądował nawet na biurku George'a Lucasa, który uznał, że jest prze‐
komiczny (i, jak twierdzi Doug Goldstein, pokazał go nawet na zebraniu rady, która była równie za‐
chwycona jak on sam). Gdy producenci serialu się o tym dowie‐
dzieli, natychmiast postanowili stworzyć coś dłuższego – efek‐
tem końcowym tego wszystkiego jest zaś Robot Chicken: Star
Wars.
Odcinek podtrzymuje tradycję serialu i również jest ciągiem nie‐
związanych ze sobą humorystycznych scenek, jednych krótszych,
innych dłuższych, jednak – jak się można domyślić – zawsze
związanych z Gwiezdnymi wojnami. Scena witająca widzów także
została dostosowana do potrzeb produkcji. Zamiast szalonego
naukowca mamy szalonego Imperatora, który przekształca kur‐
czaka nie w pół‐robota, lecz w „kurzego” Dartha Vadera.
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Ekipie odpowiedzialnej za stworzenie tego odcinka całość prac
zajęła około trzech miesięcy. Warto zauważyć, że przy korzysta‐
niu z techniki animacji poklatkowej dzień pracy pojedynczego
zespołu owocował powstaniem kilkunastosekundowej sekwencji (przy czym słowo „kilkanaście” jest
tutaj bliższe liczbie dziesięć niż dwadzieścia), więc było to naprawdę żmudne i czasochłonne zajęcie.
Ale efekty są doprawdy rewelacyjne. Animacja jest dużo lepsza niż w przypadku „normalnych” odcin‐
ków. Wszystko zostało tutaj o wiele dokładniej dopracowane, przywiązano ogromną wagę do szcze‐
gółów. Twórcy wiedzieli bowiem, że ich dzieło będzie musiało zostać zatwierdzone przez Lucasfilm i
zdawali sobie sprawę, że wszystko musi być pod kątem technicznym wręcz doskonałe.
Skecze wchodzące w skład Robot Chicken: Star Wars są według mnie cudowne. Znajdziemy w nich
wspomnianą wcześniej historię Vadera dzwoniącego z wyjaśnieniami (i sugerującego odbudowanie
zniszczonej stacji, co Imperator uznaje za „bardzo k... oryginalne”). Dowiadujemy się w co tak na‐
prawdę wyposażony jest każdy AT‐AT oraz jakiego drinka zamówiłby Jawa, gdyby jakimś przypad‐
kiem trafił do kantyny. Przekonujemy się, że praca woźnego nie jest łatwa, nieza‐
leżnie czy jest to Naboo, Coruscant, czy Gwiezda Śmierci oraz jak radzą sobie ol‐
brzymie robale zamieszkujące asteroidy, jeśli po raz kolejny pyszny, tłuściutki sta‐
tek kosmiczny ucieka im wprost z paszczy. Poznajemy również niebezpieczeństwa
związane z używaniem mieczy świetlnych, szczególnie gdy zdarzy nam się jeden z
nich upuścić na jednym z górnych pokładów statku.
Mgławica Mocy
Forumowa gra storytellingowa
(PBF RPG pozbawiony mechani‐
ki), osadzona w uniwersum
Gwiezdnych wojen, w której
każdy z graczy może współ‐
uczestniczyć w tworzeniu histo‐
rii galaktyki. Choć całość opiera
się na wydarzeniach znanych z
kanonu, świat gry kształtowany
jest przez zachowania postaci
prowadzonych przez użytkow‐
ników forum; losy Nowej Repu‐
bliki, Imperium czy innych
frakcji zależą więc jedynie od ich
decyzji.

Wszystkie scenki są naprawdę przezabawne. Niektóre oczywiście bardziej od in‐
nych, ale nawet te „najgorsze” sprawiały, że mocno się śmiałem. Przy tych najlep‐
szych natomiast niemalże spadałem z krzesła. Odcinek trwa dwa razy dłużej niż
zwykłe epizody, ponad dwadzieścia dwie minuty, ale nie odczuwa się tego. Czas
bowiem upływa przy nim błyskawicznie, o wiele za szybko – aż chciałoby się, aby
ta rozrywka trwała jeszcze przez dobrych kilkanaście minut (szansa, że człowiek
się znudzi jest raczej znikoma).

Warto wspomnieć o głosach podkładanych pod bohaterów, a konkretniej o oso‐
[mglawicamocy.pl ]
bach te głosy podkładających. Wśród nich znalazło się naprawdę wiele znanych
osobistości. Jest Hulk Hogan dający głos Abrahamowi Lincolnowi w skeczu opo‐
wiadającym co by było, gdyby George Bush dowiedział się podczas rutynowego badania, że ma wyjąt‐
kowo wysokie stężenie midichlorianów we krwi. Jest Joey Fatone z grupy 'N Sync śpiewający razem z
Maxem Reebo piosenkę o tym, jak to jest nie być słoniem. Jest Seth MacFarlane z Family Guy i Ameri
can Dad!, wcielający się w postać Imperatora Palpatine’a, Conan O'Brien, znany amerykański komik,
podkładający głos pod łowcę nagród Zuckussa, czy też Malcolm McDowell, gwiazda Mechanicznej po
marańczy Stanley'a Kubricka. Pojawiają się także osoby doskonale przez wszystkich fanów kojarzone
– Mark Hamill oraz Ahmed Best, odtwórca roli niesławnego Jar‐Jara. Wreszcie głosu użyczył George
Lucas we własnej osobie, wcielający się w samego siebie w skeczu, w którym zjawia się na konwencie
fanów Star Wars.

Robot Chicken: Star Wars został w 2008 roku nominowany do nagrody Emmy i do dziś cieszy się
ogromnym zainteresowaniem widzów. Można go obejrzeć na stronie AdultSwim.com razem z dodat‐
kowymi komentarzami. Wystarczy pojechać w tym celu do Stanów Zjednoczonych (ponieważ, o czym
zostajemy mile poinformowani, strona nie ma zezwolenia na
dzielenie się swoimi plikami wideo z krajami nie mającymi w
swojej nazwie słów "united", "states" i "America"; możemy nato‐
miast zalogować się i napisać im jak bardzo ich nienawidzimy,
która to możliwość została nam przez nich udostępniona). Za‐
chęceni sukcesem, twórcy Robot Chicken zdecydowali się na pró‐
bę jego powtórzenia i podjęli prace nad następnym odcinkiem
specjalnym osadzonym w świecie Star Wars, który zadebiutował
na ekranach amerykańskich telewizorów w listopadzie 2009 ro‐
ku.
Robot Chicken: Star Wars jest według mnie smakowitym kąskiem
dla każdego fana Gwiezdnych wojen. To bardzo zręczne wymie‐
szanie slapsticku z rewelacyjnymi gagami i dowcipem sytuacyj‐
nym. To także ogromna ilość nawiązań do wielu świetnie zna‐
nych wydarzeń, historii i bohaterów całej gwiezdnej sagi oraz
wiele nieprzewidywalnych rozwiązań i zakończeń. Żeby widz się nie nudził, całość okraszono dodat‐
kowo dużą dozą absurdu. Wszystko to sprawia, że jest to pozycja, którą po prostu trzeba zobaczyć.

Maciej Szczepański
www.swextreme.com
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Star Wars w liczbach
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Jak już wspominałem, gry z logo Lego Star Wars sprzedały się w liczbie 20 mln egzemplarzy. Nie
jest to bynajmniej przypadek – zestawy klocków Star Wars od samego początku były niezwykle
popularne, a co więcej, w pierwszej połowie tej dekady stały się koniem pociągowym całego
Lego, ratując firmę od bankructwa. W 2005 roku w naszym zakątku Europy aż 70% dochodów z
produktów Star Wars dały właśnie gwiezdnowojenne klocki Lego. W tym samym roku, a także
latach 2007‐2009, linia klocków SW była w dwójce największych bestsellerów Lego.
Do tej pory wydano ponad 160 zestawów Lego Star Wars z sześciu filmów, serialu The Clone
Wars, gry The Force Unleashed oraz Expanded Universe (np. modele TIE Crawlera i TIE Defende‐
ra). Największym gwiezdnowojennym zestawem jest Ultimate Collector's Millennium Falcon,
który składa się z 5195 klocków i jest zbudowany w takiej samej skali, jak klasyczne minifigurki
Lego. [Jedi Nadiru Radena]

Wstęp: Różności
Witam w ostatnim i zarazem najobszerniejszym dziale antologii. Zebraliśmy tutaj dla Was siedem
różnych artykułów podejmujących siedem różnych zagadnień – trzy spoglądające na Gwiezdne wojny
z punktu widzenia zwykłego widza oraz cztery zaglądające w głąb naszego ulubionego uniwersum,
świat wykreowany przez filmy i Expanded Universe. Tak jak gwiezdnowojenne portale internetowe
zazwyczaj koncentrują się na recenzjach i relacjach z imprez fanowskich, tak w zeszłym roku mieli‐
śmy prawdziwy wysyp interesujących i niekoniecznie silnie powiązanych ze Star Wars felietonów i
esejów. Dość rzec, że wybór siedmiu najciekawszych nie był wcale łatwy.
Zaraz po przeczytaniu tego wstępu, zobaczycie przed sobą tekst poświęcony ponadczasowej sile mar‐
ki, ustanowionej w 1977 roku przez George’a Lucasa. Niezwykle trudno znaleźć definitywną odpo‐
wiedź na pytanie, czemu Star Wars przez wszystkie te lata zachowało niemal magiczną zdolność
przyciągania do siebie coraz to nowych fanów. Nie znaczy to wcale, że nie warto próbować, tak jak
czyni to autor felietonu „Star Wars jako fenomenalny produkt”. W dalszej części rozdziału natkniecie
się na artykuł pt. „W pogoni za potęgą – krótka historia superbroni”, w którym poznacie kilka machin
totalnej destrukcji, jakie przewinęły się przez odległą galaktykę. I nie tylko przez nią, bo przecież tak‐
że nasza historia pełna jest opowieści o broniach tak potężnych, że same ich nazwy wywoływały
trwogę w sercach wrogów.
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O tematyce sithiańskiej i logice – tudzież jej braku – jednej z kluczowych idei Zakonu Sithów opowia‐
da z kolei „Zasada Dwóch, a zdrowy rozsądek”. Choć tytułowa Zasada Dwóch, jednego mistrza i jedne‐
go ucznia, bez wątpienia doprowadziła do najwspanialszego zwycięstwa Sithów, przejęcia galaktyki
przez Palpatine’a, to miała też swoje wady. Czy były liczniejsze od zalet? Przekonajcie się sami, zasia‐
dając do lektury. Czwartym artykułem na liście jest „Dobro i zło”, w którym autor proponuje zastano‐
wić się, czy gwiezdnowojenny czarno‐biały podział aby na pewno jest tak przejrzysty, jak nam się
wydaje. W końcu nikt nigdy nie jest zawsze do końca idealny, ani czysty – nawet najwięksi bohatero‐
wie Sojuszu Rebeliantów.
Nieprzypadkowo filmowe Gwiezdne wojny nazywa się sagą Anakina Skywalkera. O tym, że nie tylko
historia Luke’a i jego relacji z ojcem – objaśniana i podejmowana w dziesiątkach prac naukowych –
ma w sobie więcej, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka, przypomina nam autorka felietonu „Droga
Anakina Skywalkera”. A jeśli ktoś marzył, by choć na moment wejść w buty (i zbroję) niezapomniane‐
go Boby Fetta, to „Poradnik łowcy nagród” jest dlań lekturą obowiązkową. Autor, wcielając się w rolę
doświadczonego łowcy głów, wprowadza czytelnika w arkany tego popularnego, acz wyjątkowo
kosztownego i niebezpiecznego zawodu.
Ostatnie strony antologii zajmuje artykuł dla miłośników tak drugiej wojny światowej, serialu Wojny
klonów, jak i starego, dobrego Expanded Universe – „Bismarck, Subjugator, Malevolence”. Autor uka‐
zuje w nim trzy słynne okręty wojenne, które stały się solą w oku wroga, i które w bardzo, ale to bar‐
dzo podobny sposób dokonały swych żywotów. Przypadek to, czy może zamierzony ruch twórców
Star Wars? Zapraszam do artykułu.
Ponieważ jest to wstęp do ostatniego rozdziału antologii, z jednej strony wypada mi życzyć miłego
czytania, z drugiej zaś podziękować, iż dotarliście aż do tego miejsca – a przynajmniej, że przeczytali‐
ście to krótkie wprowadzenie. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie na łamach Anto
logii Fanów Star Wars i już za rok zobaczymy się ponownie. Tymczasem... Niech Moc będzie z Wami!

Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski
www.swextreme.com

Star Wars jako fenomenalny produkt
Gwiezdne wojny mnie fascynują. Fascynują nie tyle jako film, ale jako fenomen. Coś, co stało się ikoną
kultury (i popkultury), jest cytowane w licznych innych dziełach i powielane, jest odniesieniem i jed‐
nocześnie „przedmiotem fanowstwa”. To są właśnie Gwiezdne wojny – te, które wszyscy uwielbiamy.
Saga George’a Lucasa zasłużyła sobie na owo wszechogarniające uwielbienie przede wszystkim tym,
że umiejętnie łączy motywy znane z popkultury i mitologii. Mamy
zatem dobro wygrywające ze złem, mamy odzwierciedlony arche‐
typ złego bohatera (jest nawet czarny!). Jest także księżniczka i jest
niepokalane poczęcie. Wszystko, co znamy z innych dzieł, od Biblii
poczynając, poprzez mity arturiańskie i mitologię, a na Sokratesie
kończąc, ma swoje miejsce także w odległej galaktyce.
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Bez wątpienia Gwiezdne wojny są także lubiane, gdyż kreują wyrazi‐
ste postacie, które pomimo tego, że czasem bywają „szare”, w pew‐
nym momencie dokonują ostatecznego wyboru. Przykład? Lando.
Przyjaciel Hana Solo, na początku postrzegany jako „ten dobry” –
jest w końcu przyjacielem jednego z głównych, pozytywnych, boha‐
terów – później staje się zły. Tylko na kilkanaście minut jednak, bo
potem przyłącza się do Lei i Chewiego. Jego ostateczne przejście na
„dobrą stronę” potwierdzone zostaje w kolejnym epizodzie, gdzie
otrzymuje od Sojuszu Rebeliantów rangę generała. Wróćmy jednak
do meritum.
Bardzo długo można by się zastanawiać nad fenomenem uniwer‐
sum Star Wars i jego miejscem w popkulturze (czy może nawet nie
jest to już pop‐kultura, ale zwyczajnie – kultura?). Dlaczego Gwiezdne wojny zajmują już miejsce w
historii, a wiele innych filmów, których są przecież miliony – nie? Na to pytanie nie ma chyba jednej,
jasnej odpowiedzi. Tak samo jak do końca, w stu procentach, nie można przewidzieć, który produkt
stanie się hitem, a który poniesie porażkę. Tutaj należy podkreślić słowo:
„produkt”. Star Wars, jako całość, jest produktem. Produktem o tyle dziwnym jed‐
nak, że gdzieś pod nalotem figurek, komiksów, naklejek i gier komputerowych,
niesie ze sobą bardzo prostą w sumie treść: „nie ulegaj złu”. I właśnie ta bardzo
prosta treść, zapakowana w opowieści o księżniczce, mieczach świetlnych i Mocy
Cartoon Wars
się sprzedaje. Fenomenem jest tło, które ciągnie się za tym prostym przekazem.
Popularny blog rysunkowy,
który powstał w styczniu 2008
roku i jest prowadzony przez
fana Star Wars o nicku Otis.
Pojawiają się na nim różnego
rodzaju obrazki karykaturujące
główne postacie – zwłaszcza
Dartha Vadera i Imperatora
Palpatine’a,
którzy
niejako
"patronują" blogowi – oraz
powszechnie znane elementy
Gwiezdnych wojen, nierzadko w
zaskakujących, a przy tym nie‐
zwykle zabawnych kontekstach
i sytuacjach. Na blogu pojawiają
się także rysunki nawiązujące
do innych znanych serii SF np.
Battlestar Galactica, Star Trek
czy Terminator, ale też grafiki
niezwiązane z żadnym konkret‐
nym uniwersum.

Jak stwierdził Joseph Campbell w Potędze mitu: „każde pokolenie ma swoje
Gwiezdne wojny”. Dawniej były to opowieści, które my znamy pod nazwą „mitów
greckich”, dla kolejnych pokoleń historie o dzielnym Arturze, Lancelocie i Ginew‐
rze, a dla innych była natomiast Biblia, Stary i Nowy Testament. W każdej z tych
rzeczy prosty zazwyczaj przekaz zapakowany jest w niesamowite i pociągające
tło, które jest bardzo ważnym elementem danego dzieła, ale nie przysłania głów‐
nego wątku i przesłania. Powiem więcej – owo tło jest jak wisienka na torcie. Jego
studiowanie przynosi wiele radości. Podobnie jak można studiować treść Biblii
(od tego powstają nawet różne kościoły!) i badać mity greckie, tak też można
wgłębiać się w poszczególne elementy świata Star Wars.

Tym, co fenomenalne w Star Wars jest to, że kreują one zupełnie inną rzeczywi‐
stość. Rzeczywistość ta, ma szalenie duży wpływ na nas, fanów. A całość produktu
cartoon
jakim są Gwiezdne wojny zamyka się w pewnym kręgu: świat stwarza zapotrzebo‐
warsblog.blogspot.com
wanie – zapotrzebowanie stwarza świat. Nie byłoby fanów, gdyby nie Nowa na
dzieja, ale nie byłoby też kolejnych elementów świata (książek, komiksów, figurek, serialu The Clone
Wars i kolejnych epizodów), gdyby nie było fanów. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi.
Oczywiście przez słowo „fan” rozumiem generalnie świadomego odbiorcę uniwersum Star Wars, a
nie tylko fana takiego, który zbiera figurki, przeczytał wszystkie książki, czy zna na pamięć dialogi z

filmów. Podkreślam jednak słowa „świadomy odbiorca”. To ktoś, kto na przykład sięga po kolejną
powieść czy film dlatego, że to Gwiezdne wojny, a nie dlatego, że nie ma nic innego w księgarni bądź
sklepie.
Ktoś może zapytać: co w tym wspaniałego, że George Lucas powielił schematy i przedstawił to po
swojemu? Właśnie to, że umiał je dobrze powielić. Pablo Picasso powiedział kiedyś: „Dobry artysta
kopiuje, wielki artysta kradnie”. Prawdziwego artystę poznaje się bowiem po tym, jak łączy znane mu
elementy. Żeby wszystko jasne było: nie uważam George'a L. za rewelacyjnego reżysera. Nie uważam
go też za rewelacyjnego scenarzystę. Bez wątpienia jednak facet miał wizję i kilka fajnych pomysłów,
które umiał przekuć w całe uniwersum Star Wars, a także w biznes.
Zresztą nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć w kulturze inne dzieła będące skutecznym połączeniem
wielu innych elementów. Książkę Eragon czyta się dobrze nie dlatego, że jest literacko dobra (bo nie
jest!), czyta się ją dobrze, bo są tam liczne odwołania do innych dzieł – Gwiezdnych wojen, Władcy
Pierścieni i tak dalej. Siedmioksiąg o przygodach Harry'ego Pottera to też sprytne połączenie dziesiąt‐
ków znanych wcześniej składników (wybraniec‐czarodziej wychowywany przez przybranych rodzi‐
ców, to nie jest przypadkiem podobne do Luke’a Skywalkera – wrażliwego na Moc chłopaka, wycho‐
wywanego przez wujostwo?).
Gwiezdne wojny dały światu mnóstwo pozytywnego przekazu. Oczywiście dały też nieco negatywne‐
go, ale jest go wyraźnie mniej i znajduje się on wyłącznie w owym opisywanym przeze mnie „tle”.
Sam główny przekaz jest niezmiennie pozytywny:
Ocal księżniczkę. Miej honor. Nie czyń zła.

Piotr „Yako” Wasiak
www.swextreme.com

W pogoni za potęgą
krótka historia superbroni
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Wstęp, albo jak to drzewiej bywało
Od zarania dziejów ludzie przejawiali nabożną wręcz fascynację
wszystkim, co wielkie i potężne. Rzeczy ogromne budziły w nich
podziw i zdumienie, stawały się ich drogą do nieśmiertelności. Sta‐
rożytni Egipcjanie wznosili gigantyczne piramidy, aby umożliwić
swym dostojnikom przebycie drogi w zaświaty. Aby odgrodzić się
od koczowniczych plemion wielkich stepów Chińczycy wybudowali
system umocnień ciągnący się na dystansie przeszło ośmiu tysięcy
kilometrów. Niezwykle jaskrawo tendencja do pogoni za wielkością
uwidaczniała się w dziedzinie wojskowości. Wyładowane działami
galeony siały popłoch na morzach XVI‐wiecznego świata. Działo pa‐
ryskie (znane również jako działo cesarza Wilhelma) posiadało nie‐
samowity zasięg stu trzydziestu kilometrów, a jego pociski były
pierwszymi sztucznymi obiektami, które osiągnęły stratosferę. Ja‐
pońskie pancerniki „Yamato” i „Musashi” po dziś dzień pozostają
najcięższymi okrętami wojennymi, jakie kiedykolwiek wyszły spod
ludzkiej ręki. Alianccy żołnierze drżeli na sam dźwięk słowa Tygrys.
Trend ten znalazł również swoje odzwierciedlenie w uniwersum
Gwiezdnych wojen, w postaci tak zwanych superbroni. Każde godne
swego miana galaktyczne imperium starało się posiąść oręż, który będzie budził grozę w sercach tak
przeciwników, jak i własnych obywateli. Zdarzało się nawet, że te machiny destrukcji trafiały w pry‐

watne ręce (lub analogiczne kończyny), wynosząc swych właścicieli do grona liczących się we
wszechświecie sił. Przyjrzyjmy się niektórym z tych konstrukcji i piętnu, jakie odcisnęły na obliczu
odległej galaktyki.

Gwiazda Śmierci
Idea, która z czasem doprowadziła do powstania tej bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnej ze
wszystkich gwiezdnowojennych superbroni, narodziła się w umyśle Raitha Sienara około czasu, gdy
straż przednia yuuzhańskiej floty przypuściła atak na Zonamę Sekot. Dopiero jednak wybuch gigan‐
tycznego konfliktu, jakim były Wojny Klonów, sprawił, że projekt
mógł wejść w fazę realizacji. Rozpoczynając swe życie jako przyszły
as w rękawie floty Separatystów, po zakończeniu walk została prze‐
jęta przez Imperium. Przez cały ten okres plany podlegały licznym
modyfikacjom. Stacja stała się oczkiem w głowie Wilhuffa Tarkina,
jako idealne narzędzie zaprowadzania jego idei Nowego Ładu.
Choć pierwsza Gwiazda Śmierci została zniszczona nad czwartym
księżycem Yavina w wyniku desperackiego ataku garstki rebelianc‐
kich myśliwców, jej idea przetrwała. W przeciągu zaledwie kilku lat
powstała jej druga wersja, jeszcze większa, jeszcze bardziej śmier‐
cionośna i jeszcze szybciej zniszczona. Prócz niej powstał przynajm‐
niej jeden prototyp, przechowywany w Laboratorium Otchłani
(choć krążą słuchy o jeszcze jednej czy dwóch „wersjach demonstra‐
cyjnych” projektu). Na bazie programu Gwiazd Śmierci skonstru‐
owano też gargantuiczną platformę bojową Tarkin. Hutt Durga, dys‐
ponując wyszabrowanymi planami superbroni, geniuszem Bevela
Lemeliska oraz pomocą chmary Taurilli, przekonał kajidic Besadii
do sfinansowania budowy Miecza Ciemności. Niestety, pojedynczy
superlaser okazał się niezdolny do oddania choćby jednego strzału.
Wiele lat później pośród bywalców kantyn całej galaktyki zaczęła roznosić się plotka, że niesławny
Booster Terrik zakupił od Huttów plany broni i umieścił jej zminiaturyzowaną wersję na pokładzie
swej „Błędnej Wyprawy”. Sam Korelianin słysząc o tym jedynie szeroko się uśmiecha.
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Pogromca Słońc
Najmniejszy, a jednocześnie najpotężniejszy egzemplarz z imperial‐
nego arsenału superbroni. Nie większy od przeciętnego myśliwca,
dzięki wyrzutni torped rezonansowych dysponował możliwością
wywołania błyskawicznego przejścia gwiazdy w stadium superno‐
wej (wciąż jednak nieporównywalną z potęgą Mocy). Nieprawdopo‐
dobnie wytrzymały pancerz kwantowo‐krystaliczny czynił go w za‐
sadzie niewrażliwym na jakiekolwiek ataki, jednocześnie pozwala‐
jąc na wykonywanie pozornie samobójczych aktów taranowania
(Kyp Durron zdołał zniszczyć w ten sposób Niszczyciel Gwiezdny
typu Imperial „Hydra”).
Jako kolejny owoc geniuszu Bevela Lemeliska, Pogromca został
skonstruowany w imperialnym Laboratorium Otchłani. Przerwane
w pewnym momencie prace konstrukcyjne zostały dokończone pod
kierunkiem Qwi Xux. Nim Imperium zdołało wykorzystać swój naj‐
nowszy gadżet, został on porwany przez Hana Solo, Chewbaccę i
przyszłego Jedi Kypa Durrona. Klęską zakończyła się pierwsza pró‐
ba zniszczenia Pogromcy. Pojazd wytrzymał warunki panujące w
jądrze gazowego giganta Yavina, skąd wydobył go, wspomagany
przez ducha Mrocznego Lorda Exara Kuna, Durron. Korzystając ze statku w swojej szaleńczej krucja‐
cie, Kyp zniszczył między innymi Układ Caridy oraz Mgławicę Cauldron wraz z flotą admirał Daali. W
końcu, podczas próby zniszczenia prototypu Gwiazdy Śmierci, śmiercionośny cierń został pochłonię‐
ty przez jedną z czarnych dziur, składających się na Otchłań.

Promień polaryzacji grawitacyjnej aka Nóż Planetarny
Broń zdecydowanie najmniej znana ze wszystkich tu zaprezentowanych, stanowiąca jednak niezwy‐
kle ciekawy przypadek. Jako jedyna została bowiem opracowana i wybudowana wysiłkiem osoby
prywatnej. Pomysłodawcą i konstruktorem był Rorax Falken, utalentowany kompozytor i fizyk,
gwiezdnowojenne alter ego Alberta Einsteina. Wściekły z powodu faktu, że jego prace wykorzystano
podczas tworzenia pierwszej Gwiazdy Śmierci, Falken postanowił stworzyć własne śmiercionośne
cacuszko. Na prywatnej asteroidzie orbitującej świat‐uniwersytet Mrlsst zmontował urządzenie zdol‐
ne do rozerwania na strzępy całej planety.
Niestety, fizyk nie doczekał pierwszego użycia swej broni. Zginął z
ręki imperialnego oficera Loki Haska, zza grobu zdołał jednak wy‐
wrzeć zemstę. Uruchomiony, Planetarny Nóż pochłonął Haska, do‐
wodzony przezeń krążownik typu Interdictor, asteroidę Falkena, a
także w rezultacie, samego siebie. Nie znamy dalszych losów jego
planów konstrukcyjnych, przechwyconych przez zamieszanych w
całą sprawę pilotów Eskadry Łotrów.

Stacja Centerpoint
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Czyli obiekt mogący śmiało aspirować do miana najlepiej zakonspi‐
rowanej superbroni w dziejach. Starożytna stacja kosmiczna uno‐
sząca się dokładnie pomiędzy Talusem i Tralusem w Układzie Kore‐
liańskim. Stworzona przez pradawną rasę Architektów, posłużyła
im najprawdopodobniej do uformowania całego systemu. Opusz‐
czona przez swych stwórców, została zasiedlona przez ludzi, którzy
w jej wnętrzu założyli miasto zwane Jaskiniowem. Dopiero w okre‐
sie poprzedzającym pierwszą insurekcję koreliańską odkryto, że
stacją można posługiwać się także jako bronią, zdolną do niszczenia
całych systemów gwiezdnych. Unieszkodliwiona na pewien czas przez młodego Anakina Solo, została
użyta po raz kolejny podczas inwazji Yuuzhan Vongów. Niestety, skutek był przerażający, gdyż
oprócz floty najeźdźców wystrzał zdziesiątkował również sprzymierzoną armadę hapańską.
Pomysł użycia Centerpoint w roli superbroni powrócił przy okazji drugiej insurekcji koreliańskiej. Po
raz kolejny stacja stała się punktem zapalnym galaktycznego konfliktu. I tak jak Gwiazda Śmierci,
również i ona została zniszczona na skutek działań małej grupki wyszkolonych specjalistów. W wyni‐
ku przeprowadzonego sabotażu, podczas próby oddania strzału stacja rozerwała samą siebie, koń‐
cząc tym samym długi i chwalebny rozdział w historii Układu Koreliańskiego.

Podsumowanie, czyli nie tak odległa galaktyka
Jak widać, większość superbroni z odległej galaktyki poniosła klę‐
skę. Stanowiąc symbol potęgi swych właścicieli, stawały się natural‐
nym celem ich wrogów. Niemal wszystkie zakończyły swoją karierę
jako szybko rozpraszająca się chmura kosmicznego pyłu. Długo
można by je wymieniać – Generator Cienia Masy na Malachorze V,
Oko Palpatine'a, Działo Galaktyczne, separatystyczny krążownik
„Malevolence”, Dewastatory Światów. Żadnej z nich nie było dane
godnie doczekać końca na jakimś przytulnym złomowisku. Przed‐
stawiając zagrożenie dla równowagi sił, szybko były usuwane z
równania wojennych zmagań, często przyczyniając się zresztą do
zguby własnych panów. Jaki był jednak los superbroni naszego
świata?
Dziesiątego sierpnia roku pańskiego 1628 licznie zgromadzona na
redzie sztokholmskiego portu widownia miała być świadkiem dzie‐
wiczego rejsu wunderwaffe Gustawa Adolfa. Kołyszący się na falach

okręt „Vasa” miał zmieść z powierzchni morza flotę polskich kaprów. Jakież było zaskoczenie Szwe‐
dów, gdy po przebyciu zaledwie mili potężny galeon przechylił się mocno na lewą burtę, po czym po‐
szedł na dno, zabierając wraz ze sobą pół setki marynarzy.
Lato roku 1943. Pancerna pięść armii niemieckiej zostaje rozbita na łuku kurskim. Duma nazistow‐
skiej myśli technicznej, czołgi Pantera i Tygrys, zostają powstrzymane przez nawałę sowieckich T‐34,
masowo produkowanych w zauralskich fabrykach. Hitlerowski reżim przejawiał zresztą iście impe‐
rialną tendencję do topienia gigantycznych funduszy w pozbawione sensu, megalomańskie projekty.
Za przykład niech posłuży choćby działo kolejowe kalibru 802 mm „Schwerer Gustav”. Samo dopro‐
wadzenie tego poruszającego się po czterech równoległych torach
stalowego kolosa do gotowości bojowej trwało około sześciu tygo‐
dniu i wymagało pracy przeszło tysiąca robotników oraz dwóch
dźwigów.
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Tak też wyglądał koniec większości ambitnych projektów wojsko‐
wych. To, co znakomicie prezentuje się na papierze, nie zawsze
sprawdza się w boju. Wielki Mur nie uchronił Chińczyków przed
mongolskimi hordami. Rakiety V1 i V2 nie odmieniły oblicza drugiej
wojny światowej. Potężny Tygrys Królewski był zbyt ciężki, by po‐
konać większość lżejszych mostów, żłopał paliwo jak smok, a jego
proces produkcyjny trwał zdecydowanie zbyt długo jak na potrzeby
upadającej Trzeciej Rzeszy. Siejący grozę pancernik „Bismarck”, któ‐
ry szybko stał się obiektem polowania całej alianckiej floty, pogrążył
się w końcu w zimnych wodach północnego Atlantyku. Czy jednak
wszystkie ziemskie superbronie spotkał tak żałosny koniec?
Wczesnym rankiem szóstego sierpnia roku 1945 latająca superfor‐
teca B‐29 „Enola Gay” wzniosła się w niebo z niewielkiej wysepki
Tinian. Dzierżący stery pułkownik Paul Tibbets przewoził na pokła‐
dzie owoc pracy naukowców tej miary co Einstein, Feynman, Bohr, czy Fermi – 15‐kilotonową bombę
jądrową pieszczotliwie zwaną „Little Boy”. Krótko po ósmej rano bomba ta przyniosła zagładę trzy‐
stutysięcznemu japońskiemu miastu Hiroszima. Podobny los spotkał wkrótce mieszkańców Nagasaki.
Niedługo potem cesarz Hirohito nakazał złożenie broni. Dziś arsenały jądrowe największych potęg
zostały mocno ograniczone, tym niemniej broń atomowa, w wielu jej wariantach, wciąż pozostaje naj‐
groźniejszym i ostatecznym argumentem sił zbrojnych. Potrafi wynieść niewielkie państewka do gro‐
na liczących się graczy. Dla wielu nadal pozostaje miernikiem militarnej potęgi. Tak jak nie potrafimy
wyobrazić sobie Gwiezdnych wojen bez Gwiazdy Śmierci, majestatycznie wznoszącej się nad bezbron‐
nym Alderaanem, tak jesteśmy pewni, że bez broni jądrowej nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej.

Marcin „Vua Rapuung” Waniek
www.gwiezdnewojny.pl

Gwiezdnowojenne ciekawostki
Nie od dziś wiadomo, że pierwsze Gwiezdne wojny królują na wszelakich rankingach najlep‐
szych filmów, trylogii filmowych, sci‐fi i tak dalej. W sieci pojawiają się jednak dużo ciekawe i
dużo oryginalniejsze zestawienia np. na lista 10 najfajniejszych celebrytów w ubraniach Star
Wars, 50 najbardziej wyjątkowych wariacji na temat Dartha Vadera, 25 najlepszych i najgor‐
szych gwiezdnowojennych momentów, czy 10 najdziwniejszych szturmowców na Ziemi.
Na ciekawy pomysł wpadli też swego czasu włodarze Wookieepedii, ustanawiając coroczny
konkurs na... miss i mistera Star Wars. Za najpiękniejsze panie uznano (od 2005 do 2009
roku) Aaylę Securę, Marę Jade, Jainę Solo, Guri i Jarael. Miana najprzystojniejszych doczekali
się natomiast Obi‐Wan Kenobi, Thrawn, Ben Skywalker, Galen Marek oraz Han Solo. [Jedi
Nadiru Radena]

Zasada Dwóch a zdrowy rozsądek
Kiedy w 1999 roku światło dzienne ujrzało z dawna oczekiwane Mroczne widmo, przy okazji ujaw‐
niono również wizje George’a Lucasa związane z Sithami. Zaskoczeni fani usłyszeli z ekranu następu‐
jące słowa: „Zawsze jest ich dwóch, mistrz i uczeń”. Zważywszy na to, że zostały już opublikowane
takie dzieła jak The Sith War czy Golden Age of the Sith, coś zaczęło się nie zgadzać. Jakich dwóch? No
dobrze, może jeszcze Exar i Ulic, ale jak do tego podciągnąć chociażby starożytne Imperium Sithów?
W adaptacji książkowej filmu wydarzenia, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy, opisano na‐
stępująco. Tradycja Bractwa Sithów została wskrzeszona przez odszczepieńca Jedi dwa tysiące lat
przed bitwą o Yavin, jednak już wkrótce jego członkowie zaczęli walczyć nie tylko ze swymi odwiecz‐
nymi przeciwnikami, ale również ze sobą nawzajem. W rezultacie konfliktu z setek Sithów przetrwał
tylko jeden. Był to Darth Bane, którego zamiary najlepiej oddają słowa: „Nigdy jednak nie mogło być
więcej niż dwóch Sithów jednocześnie; nie było mowy o powrocie
do błędów dawnego zakonu, do bratobójczych walk o władzę.
Wspólnym ich wrogiem byli Jedi, a nie inni Sithowie, i właśnie woj‐
na z Jedi powinna stać się ich ostatecznym celem”. W sumie nie kłó‐
ci się to z tym, jak dotychczas Sithowie zostali przedstawieni – żądni
władzy, skorzy do gniewu i walki. Jednak czy rzeczywiście Reguła
Dwóch była dla nich jedynym rozwiązaniem? Czy przypadkiem nie
doprowadziła do zatracenia części starożytnego dziedzictwa?
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Mistrz, Lord Sithów, Darth Bane, był człowiekiem niezwykle inteli‐
gentnym i silnym Mocą, jednak, jak sam przyznał, nie posiadał
uzdolnień w magii Sithów. Jego uczennica, Darth Zannah, była z ko‐
lei w tej dziedzinie specjalnie utalentowana. Szkolony jeszcze w
Akademii Sithów Bane zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje taka
dziedzina Mocy, potrafił odnaleźć źródła, które mogły podopiecznej
ją przybliżyć, jednak nie da się nie zauważyć, że kolejne osoby
kształcone w systemie przekazywania wiedzy z mistrza na ucznia,
były ograniczone tym, co same wiedziały.
Doskonale jest nam znana sytuacja, w której przelewamy z jednego naczynia do drugiego, potem jesz‐
cze do kolejnego i do następnego. Nie ma możliwości, by pod drodze nie uronić choćby kropli, czasem
można nawet rozlać całkiem sporo. Łańcuszek mistrz i uczeń, choć z założenia całkiem sensowny,
zważywszy na krwiożerczość Sithów, bez wątpienia doprowadził do zaprzepaszczenia wiedzy, z któ‐
rej sami nie zdajemy sobie sprawę. Weźmy chociażby walkę mieczem świetlnym – jak ktoś, kto najle‐
piej spisuje się w, powiedzmy, stylu Makashi, może sensownie przekazać i skutecznie nauczyć stylu
Ataru? Oczywiście, jest w stanie przekazać podstawy, ale co z resztą? Ma zdać się tylko na intuicję i
Moc? Wiedzę należało również pozyskiwać z innych źródeł niż tradycja ustno–holokronowa.
Łatwo wyobrazić sobie alternatywną sytuację, w której to nie Darth Maul, uczeń, a Darth Sidious,
mistrz, dziwnym zbiegiem okoliczności ginie, zanim udaje mu się namówić hrabiego Dooku na współ‐
pracę. Maul, jakkolwiek rewelacyjny szermierz i świetny wojownik, nie byłby raczej w stanie przeka‐
zać swemu uczniowi wszystkiego, co wiedział Sidious. Wyszłaby z tego zapewne kolejna mutacja si‐
thowska – kolejny odłam ideologiczny, jednak kto podjąłby się wtedy kontynuacji właściwej tradycji?
Bezcenna wiedza, bezcenne osiągnięcia na pewno nie raz były w ten sposób zaprzepaszczane, wy‐
starczy przypomnieć tutaj eksperymenty Dartha Plagueisa z nieśmiertelnością, które zostały prze‐
rwane przez jego zabójstwo, nieprzypadkowe przecież, a wpisane w Zasadę Dwóch.
Idiotyczną Zasadę Dwóch. Rzeczywiście, mogła ona być jedynym rozwiązaniem w sytuacji, jaką zastał
Darth Bane, jednak nie sprawdzała się na dłuższą metę. Sithowie, mimo że żądni władzy i rzucający
się sobie wzajemnie do gardeł, zazwyczaj jednak tworzyli zwarte grono, gotowe do walki jako jed‐
ność, kiedy zajdzie taka potrzeba. W takich okolicznościach można potwierdzić, że Anakin Skywalker
był Wybrańcem, również dla Sithów – wszak zabijając Imperatora i wygrywając w duchu z Vaderem,
unicestwił ostatnią osobę, mogącą skutecznie kontynuować tę tradycję. Na szczęście.

Magdalena „Cathia” Kozłowska
www.sith.pl

Dobro i Zło
Jak to naprawdę jest z etyką w Star Wars
Sposób przedstawienia odwiecznego konfliktu dobra ze złem we wszechświecie Gwiezdnych wojen
wydaje się być dość uproszczony. Gdy oglądamy filmy, większości z nas zdaje się, że widzimy wyraź‐
nie biel i czerń, bez szczególnie rzucających się w oczy szarości. A szarości owe występują, i to nie‐
rzadko. Lecz jak naprawdę wartościować te abstrakcje: dobro i zło? Czy to możliwe?
Spróbujmy trzymać się kategorii analogicznych do gier RPG, gdzie charaktery dzieli się najczęściej na
dobre (pomocne, szczere i sprawiedliwe) i złe (krzywdzące, kłamliwe i stronnicze), a szarość w tym
biało‐czarnym kontraście stanowi charakter neutralny. Każda wiec wzmianka na temat „dobra” i
„zła” czy „pozytywnych” i „negatywnych” działań w niniejszym tekście niech stanowi odniesienie do
tych wartości. Przedmiotem rozważań nie będą w tym wypadku ani zbuntowani Separatyści, ani bez‐
duszni, indoktrynowani szturmowcy, ale dwie najbardziej, według mnie, symptomatyczne grupy: na‐
jemnicy oraz wyznawcy Mocy. Przy rozstrzyganiu obu aspektów problemu, posłużę się każdorazowo
dwoma kontrapunktami.

Najemnicy kontra wszechświat:
Walka z prawem moralnym? Walka w imię prawa moralnego?
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„Twój przyjaciel to kawał najemnika! Ciekawe, czy zależy mu na czymkolwiek. Lub kimkolwiek.” –
Leia Organa, Nowa nadzieja
Han Solo. Mężczyzna z krzywym uśmiechem. Szmugler i notoryczny gwałciciel prawa. Czarujący łaj‐
dak? Skoro Solo stanął po „moralnie poprawnej” stronie konfliktu, przeciwstawiając się „Imperium
Zła”, podejmując przy okazji szlachetne decyzje, uznawany został za postać pozytywną i cieszył się
ogromną sympatią, czego zawsze pragnął. Ale ten niesforny Korelianin był przemytnikiem. Zdarzało
mu się również kraść, okłamywać i wyłudzać pieniądze. Jest zatem
przestępcą, a więc – osobą z moralnego punktu widzenia... złą. Wia‐
domo, że przemycał w przeszłości broń i rozmaite substancje odu‐
rzające, m.in. przyprawę. Przystępuje do kierujących się szlachetny‐
mi pobudkami (a przynajmniej uważających, że nimi się kierują) Obi
‐Wana Kenobiego i Luke`a Skywalkera ze względu na pieniądze. Z
początku zapatrzony tylko w siebie (nomen omen, Solo), okazuje się
w końcu „porządnym człowiekiem”, który nie troszczy się jedynie o
siebie. I jest taki od początku, choć stara się to skrywać. A może jego
domeną jest coś, co na potrzeby niniejszej tekstu nazwać możemy
„Syndromem Hana Solo”, czyli usprawiedliwianie dobrych uczyn‐
ków przez złe pobudki?
Oznaczałoby to, że Solo jest skrytym idealistą, jednostką bardzo za‐
gubioną w rzeczywistości, w którą rzucił go wszechświat. Sierota,
wychowany przez wędrownych oszustów, potem najemnik, oficer
wojsk Imperium – a do wojsk owych udał się z dwóch powodów: by
móc latać i by być szanowanym – oraz przemytnik. Długa droga ży‐
cia nauczyła go, że lepiej skrywać swoją prawdziwą moralność. Na
takiego Hana Solo zwrócił uwagę pewien człowiek, którego spotkał:
Rekkon. Ów przedziwny mężczyzna, mądry naukowiec, a zarazem wojownik, humanista i technik,
przede wszystkim zaś znawca charakterów, stwierdził, że wielu idealistów udaje bezdusznych najem‐
ników, by zakryć swe ideały „przed kpinami głupców”. W wypadku Solo, trafił w dziesiątkę. I może,
uznając, iż Imperium – które postrzegał z początku jako dobry system – jest skorumpowane i pełne
niegodziwości, Han uznał, że przeciwnicy Imperium, Sojusz Rebeliantów, jest miejscem, gdzie nie bę‐
dzie musiał owych ideałów skrywać?
Solo to wykreowany przez kino typ tak zwanego „czarującego drania”, popularny zwłaszcza w nurcie
kina nowej przygody, zresztą i sama księżniczka Leia (notabene jego przyszła żona) nazywa go

„łajdakiem”, a dziesięć sekund później całuje. Solo jest dobry, ale pozostaje zbuntowany, takie postaci
zaś widz lubi najbardziej. Bowiem się wyróżniają z szarego, jednolitego tłumu, a zarazem, mimo swe‐
go zbuntowanego podejścia, okazują się porządnymi ludźmi, co pociesza zwykłych ludzi, którzy też
mają na sumieniu różne grzechy. I podczas gdy ukaranie jednoznacznie złej postaci widzowie bądź
czytelnicy przyjmują jako satysfakcjonujące moralnie zakończenie,
wszelkie represje spotykające „czarujących drani” budzą już sprze‐
ciw. Wielu uznałoby wręcz, że postaci te w rzeczy samej są „kozłami
ofiarnymi”, a Solo jest kimś takim w szczególności. W jego życiu by‐
ło wiele osób, które chciały go skrzywdzić. Jedną z nich był…
Boba Fett. Mężczyzna w masce. Międzyplanetarny łowca nagród.
Psychologiczny fenomen? Łowcy nagród, powszechnie uważani za
szumowiny, istoty, które w zamian za pieniądze mogą odstawić god‐
ność innych na bok. A Fett to najlepszy w galaktyce łowca głów i
człowiek, którego imię wypowiadało z najwyższą trwogą każde
stworzenie, które kiedyś komuś podpadło i miało wyznaczoną za
swą głowę nagrodę. Ludzie padali przed nim na kolana, błagając o
litość, bo każdy uważał, że zgrzeszył choć raz na tyle mocno, by
sprawiedliwość w postaci Boby Fetta miała go kiedyś dosięgnąć.
Właśnie, sprawiedliwość. To jedna z wartości, które dla łowcy w
mandaloriańskiej zbroi były najważniejsze. Ale czy czyni go to czło‐
wiekiem dobrym?
Ambiwalencja Fetta nie pozwala rozstrzygnąć tej kwestii jednomyślnie. Skoro krzyżuje plany
„dobrych” bohaterów, jawi się pozornie jako zło. Do tego ma skłonność do beznamiętnej destrukcji,
nie uznaje półśrodków i (z powodów bardzo osobistych) darzy szczególną niechęcią rycerzy Jedi,
„strażników pokoju i sprawiedliwości”. Ale sprawiedliwość Fetta jest inną sprawiedliwością. Nie za‐
wahał się wydać w ręce oprawców niepełnoletniego gwałciciela. Nie wahał się zabijać i innych, jeśli
tylko popełnili jakieś wykroczenie. Taki Boba Fett stanął pewnego razu przed mężczyzną, na którego
polował od dawna. Tuż przed pojawieniem się przed swoją ofiarą, usłyszał jednak
padające z ust małej dziewczynki pytanie: „Boba Fett to dobry, czy zły człowiek?” I
odpowiedzią łowcy na to pytanie było zostawienie poszukiwanego w spokoju. Nie
dlatego, że jego wina była niewielka, ale... by odpowiedzieć na pytanie dziecka.
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Galaxy Kits
Strona internetowa Petera_D
poświęcona wszelkiego rodzaju
modelom statków kosmicznych,
głównie ze Star Wars, ale także
innych uniwersów sci‐fi, np. Star
Trek czy Battlestar Galactica.
Powstała w grudniu 2007 roku,
by zapoznawać fanów modelar‐
stwa plastikowego i kartonowe‐
go z nowościami na rynku tak
polskim, jak i światowym. Posia‐
dające własne forum Galaxy Kits
służy także poradami technicz‐
nymi, wymianie doświadczeń,
czy informowaniu, w które
produkty warto, a w które nie
warto zainwestować swoich
pieniędzy.

Fett od prostego, kreskówkowego antagonisty herosów, jednego z wielu, zaczął
wewnątrz wszechświata Gwiezdnych wojen urastać rangą do osobistego nemesis
Hana Solo. Z punktu widzenia odbiorcy twórczości spod znaku George`a Lucasa i
jego ludzi, stał się zaś nie tylko tajemniczym, intrygującym mężczyzną bez twarzy,
ale i jedną z ulubionych postaci fanów, w szerszym zaś kręgu – obok muzyki ze‐
społu Nirvana – symbolem Generacji X, zagubionych i nie wiedzących, dokąd zmie‐
rzają. A czy Fett wiedział, dokąd zmierza? I co sprawiło, że postać, z pozoru prze‐
cież zwykły sługa sił ciemności, stała się tak popularna? Jest kilka elementów, któ‐
re z całą pewnością składają się na tą popularność, niezależnie od tego, czy jest
„dobry” lub „zły”. Na pewno o jego niezwykłości decyduje fakt, że zawsze był skry‐
ty. Zawsze odziany w kompletną zbroję, zasłaniał swą twarz. Nikt nie wiedział,
jakie oblicze kryje się za wizjerem w kształcie litery „T”.

Gdy w 2002 roku świat poznał twarz jego ojca – a właściwie dawcy genów, jako że
Boba okazał się być klonem. Kwestia ta poróżniła fanów Boby Fetta po raz pierw‐
szy bodaj od 1978 roku (pierwsze jego ukazanie się) na dwa obozy. Jedni twierdzili, że uczynienie ich
ulubionej postaci klonem, do tego klonem kogoś, kogo twarz widać wyraźnie w filmie pozbawia jej
magii. Drudzy uważali, że takie dziedzictwo czyni postać Fetta jeszcze bardziej głęboką, tragiczną
wręcz. A twarz? Nawet klon nie będzie wyglądał po wielu latach tak, jak jego ojciec, twierdzili, wciąż
uważając Bobę za swą ulubioną postać. Jego historia, tworzona od czasów Ataku klonów, pozwoliła
zbudować nowe elementy w jego biografii, czyniące z niego postać jeszcze ciekawszą. Jednak wcze‐
śniej spekulacje na temat tego, czy jest mężczyzną lub kobietą, człowiekiem lub obcym, były żywe.
[galaxykits.com]

Pancerz przez niego noszony stał się osobnym przedmiotem kultu, wiodącym do utworzenia we
wszechświecie Gwiezdnych wojen całej cywilizacji Mandalorian, wojowników z powołania, szukają‐
cych godnego przeciwnika, a później pracujących jako najemnicy. I
o ich moralności pełno było dyskusji. Fani Boby Fetta oraz Mandalo‐
rian – tak zwani Fandalorianie – często wprowadzają w życie ideały
postępowania swoich idoli. Ale na ogół starają się bagatelizować ich
złe uczynki. W starej trylogii Boba Fett wypowiedział jedynie pięć
zdań (a każde z nich stało się dla fana Star Wars tekstem kulto‐
wym). Dodawało to kolejnej dawki tajemniczości do ogólnego obra‐
zu, wzmacniając wizerunek twardego, bezwzględnego jegomościa.
Mniej zbuntowani na pewno doceniają w nim skłonność do bezna‐
miętnej destrukcji i zachowanie zimnej krwi. Ci bardziej zadziorni
uznają jako symbol nonkonformizmu i niezależności, jako typ sa‐
motnika żyjącego zgodnie z własnymi zasadami, czy nawet kodek‐
sem honorowym. Można więc odważyć się na postawienie tezy, iż
Fett staje się symbolem tych, którzy z jednej strony są wolni, z dru‐
giej zaś – mają szereg swoich zasad. Nie jest jednak symbolem zła.
Niezależnie jednak od wszystkich interpretacji, Boba Fett pozostaje
jedną z najbardziej lubianych postaci wszechświata Gwiezdnych wo
jen, co jest znamienne.

Sith kontra Jedi – Ciemna i Jasna Strona Mocy
„Z mojego punktu widzenia to Jedi są źli!” – Anakin Skywalker, Zemsta Sithów
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W kwestii Mocy sprawa wydaje się być prosta: Ciemna Strona to zło. Jasna Strona to dobro. Ale czy
właściwie podział ów sprawdza się?
Odwieczną cechą natury ludzkiej jest tworzenie dualizmów. Pierwszy kontakt z Mocą także wykre‐
ował taki dualizm – zaraz po tym, gdy okazało się, że cudowna, nadprzyrodzona siła nie tylko pozwa‐
la przemieszczać przedmioty na odległość, czy leczyć rany, ale i zabijać, kaleczyć i pochłaniać siły ży‐
ciowe. Uogólniając: to, co dawało pożytek bez strat, określono mianem Jasnej Strony; to, co także da‐
wało pożytek, ale już nie bez czyjejś szkody stało się Ciemną Stroną Mocy. Warto zwrócić uwagę wła‐
śnie na ów fakt – właściwie pożytek stał się celem większości grup
użytkowników Mocy. Jedni chcieli z jej pomocą leczyć lub chronić
galaktykę i jej społeczności, inni – podbić, jeszcze inni – po prostu
być i korzystać w razie potrzeby z mistycznej energii spajającej
wszechświat. Byli też i tacy – jak sekta Jal Shey – którzy medytowali
nad samą naturą Mocy, co samo w sobie było ich pożytkiem. Więk‐
szość z tych grup wierzyła jednak w podział na Jasną i Ciemną Stro‐
nę Mocy.
Rycerze Jedi, wierzący w ten podział tym silniej, im bardziej legity‐
mizował ich działanie i chronił braci przed „upadkiem na ścieżkę
zła”, zawsze chcieli trzymać się tak zwanej „Jasnej Strony Mocy”, co
w gruncie rzeczy – według ich rozumienia – oznaczało chłodną dys‐
cyplinę umysłu i ciała: unikanie silnych uczuć (szczególnie strachu i
gniewu), swoiste umartwianie się choćby przez noszenie zgrzeb‐
nych szat czy unikanie, w wielu okresach działalności, związków
uczuciowych. Asceza oddalała Jedi od pokornych zjadaczy codzien‐
nego chleba, ale w większości momentów w historii rycerze byli wi‐
dziani jako symbol dobra, strażnicy pokoju i obrońcy sprawiedliwo‐
ści. Ale ich mentalność nie tylko odsuwała ich od przeciętnych stwo‐
rzeń zamieszkujących galaktykę, ale i nieustannie stawiała wielu z nich na krawędzi załamania; w
rzeczy samej, wielu Jedi stąpało po cieniutkim jak kartka papieru lodzie, gdy ich idealizm, wpojony im
przez mistrzów, zderzał się z twardą rzeczywistością i okrucieństwem wszechświata. Niektórzy, jak
Mace Windu, twórca niezwykle niebezpiecznej, bo wymagającej otarcia się o Ciemną Stronę formy

walki na miecze świetlne zwanej Vaapadem, posiadali ogromną samodyscyplinę, pozwalającą im iść
dalej po ścieżce „Jasności”. Inni jednak, jak choćby uczennica Windu, Depa Bilaba, upadli. A większość
Jedi stała się „odczłowieczona”, wyzbyta żywych emocji, odległa i wyniosła.
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Większość Lordów Sithów pragnęła nieograniczonej władzy. Uży‐
wając częstokroć negatywnych uczuć (poza momentami, gdy pra‐
gnęli zataić swoje zamiary), nie dawali po sobie poznać żadnych po‐
zytywnych cech – chyba, że uzna się żądzę nieograniczonej władzy
za osobliwą formę samorozwoju. Typowy Lord Sithów uczy się
ciemnych mocy od potężnego mistrza, często w stosownym mo‐
mencie pozbawia go życia, następnie knuje długoterminowy spisek,
udając moralnie pozytywną postać, po czym obejmuje władzę w
taki sposób, że wszyscy są zaślepieni jego rzekomym dobrem. Sith
po pewnym czasie dysponuje totalną władzą i wykorzystuje ją do
zdominowania każdej istoty, rozbija rodziny, niszczy więzy brater‐
stwa i przyjaźni, a nawet nie waha się przed unicestwieniem plane‐
ty lub cywilizacji. Patrząc na problem z tej perspektywy, nie mamy
trudności w określeniu, kto jest „dobry”, kto zaś „zły”. A jednak wie‐
lu Sithów – jak choćby Darth Vader – przeszło na Ciemną Stronę z
chęci czynienia dobra, z chęci uratowania czyjegoś życia, czy po pro‐
stu z powodu zbłądzenia. Niemniej prawie każdy z nich wyrządził
galaktyce wielkie szkody; nawet ten, który miał przywrócić równo‐
wagę Mocy. Rację więc mieli starzy mistrzowie Jedi, do znudzenia
powtarzający o tym, by kontrolować swe emocje, by nie dać się ponieść oraz by trzymać się z dala od
Ciemnej Strony, która konsumuje i niszczy. Nudzili, ale w ostatecznym rozrachunku – mieli rację.
Trudno ocenić, czy więcej było Jedi, którzy przeszli na Ciemną Stronę, czy też Sithów, którzy zwrócili
się ku Jasnej Stronie. Jednakże pojawiają się osoby takie, jak Vectivus, który, będąc w pełni Lordem
Sithów, zgłębiał Ciemną Stronę jedynie dla niektórych jej umiejętności, nie ulegając przy tym gniewo‐
wi czy nienawiści. Są też osoby takie, jak Jolee Bindo, zwane potocznie „Szarymi Jedi”, które nie wie‐
rzą we wszechpotęgę podziału na Ciemną i Jasną Stronę Mocy. Po‐
zornie uznawani za buntowników, w rzeczywistości są wyznawcami
Żywej Mocy, a ich działania wynikają z chęci zachowania równowa‐
gi; skrajności biorą za coś sprzecznego z naturalnym obcowaniem z
Mocą, bojąc się, że ślepa wiara w jej doktrynalne rozumienie może
ich zgubić równie łatwo, jak poddanie się silnym emocjom.
Ciemna Strona powstała w zamyśle George’a Lucasa jako zobrazo‐
wanie problemu zła drzemiącego w każdym człowieku, mogącego
ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie. Jasna Strona mia‐
ła być remedium (parafrazując skrzydlaty tekst: „nie ma ciemności
tam, gdzie jest światło”), lecz podział ów okazał się znacznie bar‐
dziej problematyczny, niż się z początku mogło wydawać, gdyż Ja‐
sna Strona również niosła za sobą wiele niebezpieczeństw.
Świat Gwiezdnych wojen zdecydowanie nie jest złożony z samych
czerni i bieli. Jednak wydaje się, że ci, którzy są postrzegani jako
„jednoznacznie źli” zasługują na tę opinię bardziej niż ci, którzy są
moralnie ambiwalentni. Oczywiście, złożoność poruszanego zagad‐
nienia i jego głębokość znacznie wykracza poza elementy, które zostały tu poruszone, ale niniejszy
tekst z założenia jest tylko zwróceniem uwagi na problem, nie zaś pełną jego analizą oraz rozstrzy‐
gnięciem wszystkich kwestii.

Wojciech „Immo” Cajgner
www.gwiezdnewojny.pl

Droga Anakina Skywalkera
Wiele osób słyszało o tym, że historia Luke’a Skywalkera została oparta na koncepcji amerykańskie‐
go mitoznawcy Josepha Campbella, zakładającej, iż wiele mitów z całego świata tak naprawdę opiera
się na jednym, konkretnym schemacie. Poświęcono temu tematowi wiele artykułów i prac magister‐
skich, lecz znacznie rzadziej wspomina się o drugiej części campbellowskich rozważań, związanej z
nieco innym rodzajem bohatera. Tym razem jednak jego historia będzie historią Anakina Skywalkera.
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Podstawową cechą tej postaci jest jej niepokalane poczęcie. Pamiętacie swoją reakcję na rewelacje
Shmi odnośnie ojca Anakina? „Nie było żadnego ojca. Byłam z Anakinem w ciąży, urodziłam go i wy‐
chowałam. Nic więcej nie mogę powiedzieć”. Nam wydawało się to nawiązaniem do wiadomej postaci
biblijnej, jednak w mitach ten wątek również się pojawia, więcej, jest to warunek niezbędny do naro‐
dzin bohatera. Dzieciństwo takiego wybrańca jest niezwykłe, przerywane niecodziennymi wydarze‐
niami – my także dowiadujemy się, że mały Ani nie jest przeciętnym
dziewięciolatkiem – wszak widzi rzeczy zanim się wydarzą, pilotuje
superszybkie podracery, posiada także inne talenty. Wedle założeń
Campbella bohater powinien być w pewien sposób osobą znajdują‐
cą się w gorszym położeniu niż rówieśnicy – Anakin to własność
Watto, nie może nawet rozporządzać swoją osobą. Dodatkowo, mi‐
mo że postać w wyniku pozytywnego zbiegu okoliczności opuszcza
swoje miejsce zamieszkania, pozostanie ono już na zawsze punktem
centralnym danego świata – i tak, choć Tatooine jest „końcem
wszechświata”, najważniejsze wydarzenia zawsze będą w jakiś spo‐
sób związane z tą planetą.
Następnym etapem w życiu bohatera są jego czyny jako wojownika
i kochanka. Dokładnie o tym opowiadają wydarzenia Ataku klonów
– starszy o dziesięć lat Anakin, już jako padawan Jedi, staje przed
największymi wyzwaniami swego życia: początkiem wojny, która
ogarnie wkrótce całą galaktykę i zakazaną miłością do kobiety, któ‐
rą uczyni swoją żoną. Najczęściej jedno jest bezpośrednio związane
z drugim, bohater powinien bowiem sprawdzić się jako człowiek
będący w stanie ochronić swoją wybrankę od zła. Ten moment jest
dla niego przełomowy, jako że od tej decyzji zależy reszta jego życia. My wiemy, że Anakin, poślubia‐
jąc Padmé, złamał zasady obowiązujące w Zakonie Jedi, my wiemy, że będzie to miało fatalne skutki.
Nie domyślamy się jednak, że ma to swoje korzenie już w mitologii. Zazwyczaj droga bohatera prowa‐
dzi do zwycięstwa, koniec Ataku klonów to rzeczywiście pewnego rodzaju zwycięstwo, gorzkie
wprawdzie, bo w konsekwencji prowadzące do wielu negatywnych skutków, a zwłaszcza do powie‐
rzenia nadmiernej władzy następnej osobie dramatu – Palpatine’owi. Kanclerz bowiem już wkrótce
stanie się dla młodego Anakina tym, kogo chłopak poszukiwał, wzorem innych bohaterów mitologicz‐
nych – namiastką ojca, którego zrodzony z dziewicy młodzieniec nigdy nie miał. To właśnie Palpatine
sprytnie wygrywa uczucia młodzieńca, sprawiając w końcu, że ten pójdzie za nim, niezależnie od te‐
go, jak bardzo będzie wydawało mu się to złe. Zakosztowawszy przemocy i strachu, stanie się Mrocz‐
nym Lordem Sithów, zaprzepaszczając to, co mógł osiągnąć jako wybraniec. To, co było w nim dobre,
mogło prowadzić do pozytywnych skutków, zostaje wypalone w ogniu Mustafar, całość spaja zaled‐
wie gniew, nienawiść i siła.
Jednak nawet taki upadły bohater może zachować godność, o ile odkupi swe grzechy. Ostatnim czy‐
nem Anakina jest zabicie człowieka, który zrujnował mu życie i doprowadził go do stania się symbo‐
lem zła i zagłady. Nie boi się śmierci, jako że śmierć tak naprawdę towarzyszy mu od dziecka, poza
tym bohater nie może się jej obawiać, musi ją akceptować jako naturalną konsekwencję życia i swo‐
ich czynów. Anakin zatem ze spokojem akceptuje wyrok losu, wie, że musi odpokutować zło wyrzą‐
dzone jako Darth Vader... W ten sposób po raz kolejny mit zostaje opowiedziany do końca.

Magdalena „Cathia” Kozłowska
www.sith.pl

Poradnik łowcy nagród
Mówisz chłopcze, że marzy ci się kariera łowcy nagród? Nasłuchałeś się o bogactwach i ciekawym
życiu najemników i myślisz, że dasz radę łapać kryminalistów, którzy łamią prawo w całej galaktyce?
Więc posłuchaj starszego, doświadczonego już profesjonalisty w tym zawodzie. Zrezygnuj. Odpuść.
Wybierz lepsze życie. Pieniądze można zarobić w inny sposób. Nie chcesz. Widzę po twych oczach, że
już widzisz siebie w glorii chwały, łowca dorównujący sławie Boby Fetta, łowca, któremu wszyscy
ustępują drogi w mrocznych zaułkach miast... Dobrze, posłuchaj więc, co trzeba zrobić, by skutecznie
wypełniać przyjęte zadania.
Przede wszystkim musisz znać Kodeks Łowców. Słyszałeś o nim? Więc to co słyszałeś to wierutna
bzdura. Nie ma czegoś takiego. Zasada jest jedna. Kto dostarczy cel do zleceniodawcy – odbiera na‐
grodę. Zapamiętaj to sobie, i nie ufaj nikomu. Słyszysz? Nikomu.
Jak zapewne wiesz, łowca nie jest równy łowcy. Są lepsi i są gorsi, jak w każdym fachu. Ci gorsi giną.
Ci lepsi... w końcu spotykają jeszcze lepszych. Od skuteczności łowcy zależy to jak szybko, i jakiej ja‐
kości pozyska informacje. W naszym fachu można wyodrębnić trzy grupy. Do której ty się zakwalifi‐
kujesz, zależy tylko od ciebie. Mamy więc tropicieli pracujących dla Imperium, mamy łowców zrze‐
szonych w gildie, i w końcu mamy łowców niezależnych. Ci pierwsi mają dostęp do najnowszych
technologii, do pierwszorzędnego uzbrojenia i oczywiście do całej sieci HoloNetu, włącznie z infor‐
macjami zastrzeżonymi. Mogą czerpać z zasobów jakie daje siatka szpiegów i informatorów pozosta‐
jących na usługach wywiadu Dartha Vadera. Oczywiście o ile na to zasłużą.
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Nie jest łatwo dostać się do tej grupy, trzeba być wybitnym łowcą... lub odpowiednio zapłacić za cer‐
tyfikat. Jak znajdziesz moffa, który za „odpowiednią opłatą” umożliwi Ci otrzymanie papierów za‐
świadczających o pracy dla Imperium, będziesz urządzony. Pod warunkiem, że będzie cię na to stać.
Ten papier da ci dostęp do najbardziej intratnych zleceń. Może nawet popracujesz dla samego Lorda
Vadera, który nie liczy kredytów. Możesz również dołączyć do któ‐
rejś z gildii. Do wyboru jest wiele. Każda z nich zaoferuje ci bez‐
pieczne schronienie, naprawę i uzupełnienie ekwipunku oraz do‐
stęp do swojej siatki informatorów. Za to jednak będziesz musiał
płacić odpowiednie procenty od zrealizowanych listów gończych.
Czasem zapłacisz nawet jak nie uda ci się wypełnić zadania.
Pytasz czy łowcy z gildii współpracują ze sobą? He, he. Tak, współ‐
pracują, jeśli im się to opłaci. Jeśli tylko zobaczą, że mogą Cię wyro‐
lować, zrobią to. Już zapomniałeś co ci powiedziałem na początku?
Nie ufaj nikomu! Jakie gildie bym polecał? Hm... daj mi chwilę, zasta‐
nowię się. Dużą grupą jest Dom Benelux, specjalizują się w odbijaniu
zakładników i wymierzaniu sprawiedliwości porywaczom. Na ich
chwałę pracuje około osiem tysięcy informatorów i pracowników
zaplecza. Samych łowców jest około tysiąca dwustu. Ich centralę
znajdziesz na Paqualis III. Potężną gildią jest też Dom Neuvalis. Pra‐
cę prawie siedmiu tysięcy łowców wspiera blisko sześćdziesiąt sie‐
dem tysięcy pracowników zaplecza. Otrzymasz więc duże wsparcie,
ale będzie cię ono dużo kosztować. Za pracę dla nich zapłacisz 10%
swojego wynagrodzenia. Za to najmniejsze zlecenia jakie przyjmują
nie schodzą poniżej 20 tysięcy kredytów. Można by rzec, że to elita. Mniejszą gildią jest Dom Para‐
mexor. Kilkuset łowców i drugie tyle współpracowników. Ich kwaterę znajdziesz na Denevar. Osobi‐
ście chyba jednak polecam ci Dom Salaktori. Ponad dwa tysiące łowców i blisko pięćdziesiąt tysięcy
współpracowników. Znajdziesz ich na Resht VII. Tam też jest ich centrum szkolenia. Za korzystanie z
ich siatki informacyjnej i zaplecza technicznego zapłacisz 4% swojego wynagrodzenia. Można żyć.
Skończmy już temat gildii. O poszczególnych domach, ich wadach i zaletach można by mówić i mówić.
Nie mamy na to czasu. Wróćmy do łowców. Niezależni. Najbogatsi i jednocześnie najbiedniejsi. Sami
muszą tworzyć swoją siatkę informatorów. Praca żmudna, niebezpieczna i niestety kosztowna. Nie

zawsze uda im się złapać intratny kontrakt. Czasem jednak... Tak, wiem. Marzy ci się sława Fetta. A
wiesz ilu jest łowców niezależnych? Tysiące. A takich jak Fett? Żadnego! Przemyśl to sobie. Przemyśl i
wyciągnij wnioski.
Każdy z łowców, zrzeszony, imperialny czy niezależny musi mieć licencję – Imperial Peace‐Keeping
Certificate (IPKC). Kosztuje niewiele, bo tylko 500 kredytów. Za to co roku musisz ją odnawiać. Dzięki
niej będziesz mógł legalnie prowadzić poszukiwania i aresztowania prawie w całej galaktyce. Prawie,
ponieważ niektóre regiony nie akceptują jakichkolwiek polowań. W innych są restrykcje dotyczące
posiadania broni. Musisz o tym pamiętać. Twoja licencja zostanie zarejestrowana w centralnej bazie
Imperial Enforcement DataCore. Każde przemieszczenie się, przyję‐
te zlecenie i tym podobne, będzie tam odnotowane. Imperium lubi
wiedzieć, co robią jego mieszkańcy. W tej bazie znajdują się też ofi‐
cjalne listy gończe.
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He, he... tak, tak. Są też i te nieoficjalne. Jednak z nimi zgłaszają się
do łowców bezpośrednio zleceniodawcy. To one dają największy
dochód w naszej branży, ale obarczone są największym ryzykiem.
Bynajmniej nie chodzi mi o to, że dotyczą największych kryminali‐
stów. Chodzi o ich wypłacalność. Nie każdy taki zleceniodawca po
zrealizowaniu zadania chce potem wysupłać ze swojej kieszeni cięż‐
ko przez nas zarobione kredyty. Nie zawsze się to dla nich dobrze
kończy, z reguły więc nie ma problemu z takimi zleceniami. Warto
jednak mieć to na uwadze. Czasami znajdzie się cwaniak, który pró‐
buje wykręcić numer łowcy nagród.
Nie będę cię zanudzał opowieściami o tym, w jakim systemie co
można, a czego nie można i gdzie są najlepsze zlecenia. Pamiętaj, by
za każdym razem to sprawdzić i nie wpaść w ręce szturmowców czy
lokalnej policji. Oni zawsze szukają sposobności, by dokopać nam, łowcom. Wspomnę ci tylko, że są
różne rodzaje listów gończych. Ich rodzaj i jednocześnie wartość zależy od obszaru jakiego dotyczą.
Te lokalne, dotyczące planety są najtańsze, średnio około 10 tysięcy kredytów. Choć są wyjątki. Zale‐
ży komu jakiś bandzior nadepnie na odcisk. Kolejne to sektorowe, tutaj nie ma już średniej kwoty.
Listy te są rejestrowane w bazie IEDC. Można się na nich obłowić, ale koszty też będą spore. Ostatnią
grupą listów są te, które dotyczą całej galaktyki. Realizacja takiego zlecenia może cię ustawić na całe
życie. O ile dożyjesz do wypłaty. Dokładnie tak. Najgroźniejsi bandyci, kryminaliści, piraci i inne szu‐
mowiny, na nich wystawiane są te właśnie listy. Nierzadko przemie‐
rzysz za nimi pół galaktyki, tropiąc i zastawiając pułapki. Wydasz
tysiące kredytów na informatorów. Na koniec dowiesz się, że inny,
sprytniejszy i szybszy łowca namierzył twój cel i odebrał twoją na‐
grodę.
Dość już o łowcach i papierach. Przejdźmy do konkretów, czyli jak
łapać, lub jak eliminować. Tak. Zawód łowcy to nie tylko dostarcza‐
nie celu do wskazanego miejsca. To również eliminacja wskazanej
istoty. Jesteś na to gotowy? A jesteś gotowy na to, by odciąć głowę
lub inną kończynę ofiary i dostarczyć ją do zleceniodawcy? Jesteś
gotów torturami zmusić informatora do mówienia? Jeśli nie, to po‐
wtórzę jeszcze raz. Odpuść sobie tę profesję. Nie? Chcesz słuchać
dalej? Dobrze, więc słuchaj.
Ucz się każdej techniki przydatnej w tropieniu, walce i przesłucha‐
niach. Nie zapomnij jednak o doskonaleniu swoich umiejętności
perswazji. Czasami, od tego jak szybko przekonasz kogoś do mówie‐
nia, zależy, czy uda ci się zrealizować zadanie czy nie. Musisz być
elastyczny w doborze metod polowania. Inaczej będziesz tropić złodzieja błyskotek, a inaczej mor‐
dercę mającego na koncie dziesiątki ofiar. Osobną rzeczą są polowania na elektronicznych przestęp‐
ców. Bez odpowiedniego sprzętu i oprogramowania nie masz co marzyć o złapaniu takiego delikwen‐

ta. Inaczej zapolujesz na człowieka, a inaczej na Wookieego, Rodianina czy Zabraka. Pamiętaj, że każ‐
da rasa ma pewne umiejętności, które mogą wpłynąć na twoje postrzeganie, uczucia i... myśli. Musisz
umieć dostosowywać się do terenu, w jakim będziesz operował. Miasta to tłumy, w których zarówno
łatwo kogoś śledzić, jak i zgubić z oczu. To również mnogość istot, które są twoimi potencjalnymi
wrogami. Na pustyni zauważysz cel z dużej odległości, ale i on zauważy cię szybko. Zapomnij wtedy o
cichym, niezauważalnym podejściu.
Środowisko wodne narzuci ci całkiem inne ograniczenia. Będziesz poruszał się wolniej, ale przede
wszystkim będziesz uzależniony od dostępu powietrza. Jeden nieostrożny ruch i po 3‐4 minutach je‐
steś martwym, pływającym ciałem. Najlepiej poluje się w lesie. Tutaj
musisz zwracać uwagę na najdrobniejsze pochylenie trawy, ułama‐
ną gałązkę i otaczające cię odgłosy. Głębokość odciśniętych śladów
wskaże ci wagę istoty. Na tej podstawie możesz oszacować jej wiel‐
kość, siłę i ekwipunek. Zapach dymu wskaże ci obozowisko. Pamię‐
taj, że niektóre istoty mają wyczulony węch i słuch. Zwracaj uwagę
na kierunek wiatru i zbliżaj się do nich tak, by cię nie zdradził przed
nimi. Krążący w powietrzu padlinożercy wskażą ci miejsce leżących
ciał. Krążą, a więc ktoś przy tych ciałach jeszcze jest. Ktoś, albo coś.
Pamiętaj, że zawsze z myśliwego możesz stać się zwierzyną. Doty‐
czy to zarówno polowania na powierzchni planety, jak i w kosmosie.
Pamiętaj, że życie masz jedno. Czasem lepiej odmówić zlecenia, niż
dać się zabić za marne tysiące kredytów. Przyjmując realizację listu
gończego, rozważ z kim będziesz miał do czynienia, i jaki ekwipu‐
nek będzie ci niezbędny. Czasami nie wystarczy najlepsza broń. Są
sytuacje gdy od powodzenia misji zależy to czy będziesz miał jak
przetransportować cel do zleceniodawcy. Pamiętaj, że jeśli chcą ży‐
wego, to za martwego nie zapłacą.
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Jak widzisz na sukces wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest własna sieć informatorów. Za in‐
formacje będziesz płacił, czasem będziesz musiał zmusić do mówienia siłą. Znam łowców, którzy
również w łóżku zdobywali potrzebne im informacje. Chyba nie muszę ci mówić,
że od tego ilu i jak dobrych informatorów będziesz miał zależy powodzenie w pra‐
cy?

The Ben Kenobi
Recenzuje
To autorski videocast recen‐
zencki młodego fana TheBenKe‐
nobiego. Autor cyklu w swoich
recenzjach opowiada przede
wszystkim o figurkach Star
Wars produkcji Hasbro. Czasami
program dotyczy też innych niż
figurek gadżetów, na przykład
modeli statków. „TheBenKenobi
recenzuje” to pierwszy w Polsce
videocast o figurkach Star Wars.
Niewątpliwą zasługą autora jest
to, że w naszym kraju zaczęto
mówić więcej o gadżetach,
powstało nawet kilka stron
tematycznych, a co ambitniejsi
rozpoczęli własną przygodę z
video recenzjami. Nowe odcinki
„TheBenKenobi
recenzuje”
pojawiają się średnio raz na
miesiąc.
[youtube.com/user/
thebenkenobi ]

To tyle jeśli chodzi o wprowadzenie. Chodź tutaj, pokażę ci teraz to, w co powinie‐
neś się wyposażyć. Profesjonalny łowca to łowca, który poprzez zastosowanie od‐
powiedniej broni uczyni zarówno mało szkód w otoczeniu, jak również nie
„sfatyguje” zbytnio celu. W zależności od tego, czy cel jest poszukiwany żywy czy
martwy oraz od własnych preferencji, wybierzesz właściwe wyposażenie na misję.
Znasz blastery, wibronoże i inną pospolitą broń. Pokaże ci więc kilka innych cacek,
które ułatwią ci pracę.
Oto inhibitor neuronowy – wiele osób myli tę broń z pospolitym blasterem. W rze‐
czywistości jest to elektromagnetyczna wyrzutnia małych strzałek. Pociski zawie‐
rają małe dawki neurotoksyn, które zostają wstrzyknięte w ciało w momencie tra‐
fienia. Rezultatem działania jest bardzo szybki paraliż. Zwróć jednak uwagę, że
działanie toksyny jest uzależnione od wagi celu oraz jego odporności na określone
trucizny. W sprzedaży, zwłaszcza tej niezbyt legalnej, dostępne są neurotoksyny
przygotowane dla określonych gatunków, a już od ciebie należy odpowiedni ich
dobór. Koszt to pięć tysięcy kredytów w wersji karabinowej i cztery tysiące w
wersji pistoletowej. Osobiście polecam model Mennotor DAS – 430 Neural Inhibi‐
tor. Moim zdaniem najlepszy na rynku.

Czasami staniesz przed przeciwnikiem, który będzie miał kumpli do pomocy. W takim przypadku
przyda ci się wyrzutnia mikrogranatów. Ta półmetrowa rura może nie jest zbyt wygodna, jednak
warto ją mieć przy sobie. Trzydzieści granatów w zasobniku. Nie patrz tak, to wcale nie jest takie dro‐

gie. Ten model, MGL‐1 wyprodukowany przez Locris Syndicates kosztuje raptem dwa i pół tysiąca
kredytów. Granaty to mniejszy koszt – tysiąc za magazynek trzydziestu sztuk.
Idziemy dalej. To co tutaj widzisz to energetyczny karabin „Blast and Smash”. Te dwa słowa najlepiej
go opisują. Połączenie blastera z granatnikiem. Na pomysł tego czegoś wpadli inżynierowie z Prax
Arms. Połączyli dreariański blaster ze zmodyfikowaną wyrzutnią granatów Locrisa. Amunicji wystar‐
czy na dwieście pięćdziesiąt strzałów z blastera i trzydzieści z granatnika. Potężna broń. Również wa‐
gowo, dlatego niewielu decyduje się na jej posiadanie. Cena jest optymalna – cztery tysiące pięćset
plus oczywiście amunicja.
O, a to moja ulubiona broń, karabin pulsacyjny. Śmiało weź do ręki. Prawda, że lekki? Rewelacyjny w
terenie miejskim. Strzela impulsami jonowymi, które powodują serię mikro wybuchów. Zasięg raże‐
nia to wydłużający się stożek o kącie sześćdziesięciu stopni. Bardzo dobra broń na mały dystans.
Koszt? Pięć tysięcy. O ile uda ci się znaleźć to cudo na rynku. Przechodzimy do cięższego kalibru. To
co widzisz tutaj to wyrzutnia rakiet. Dzięki niej możesz szybko uto‐
rować drogę do środka jakiegoś budynku lub zapewnić sobie szybką
ucieczkę. Załadujesz do niej rakiety typu 12A z detonatorem kon‐
taktowym lub typu 12B wypełnione paraliżującym gazem. Te ostat‐
nie są bardzo popularne. Ceny nie są duże. Za rurę zapłacisz tysiąc
pięćset, za rakiety w zależności od typu od dwustu do czterystu za
sztukę.
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Dobra broń to jedno. Dobry pancerz to drugie. Nie będę ci opowia‐
dał o ochronnych zbrojach, które możesz na sobie nosić. O barwach
ochronnych, o wyposażeniu w postaci czujników i akcesoria takie
jak plecak odrzutowy. Sam wiesz, że od tego jak dobrze będziesz się
chronił zależy twoje życie. Nie zawsze ty pierwszy strzelisz. Pamię‐
taj o tym.
Jeśli masz w planach doprowadzenie żywego celu do zleceniodaw‐
cy, przydadzą ci się te akcesoria. To ubranko to „koszulka uspokaja‐
jąca”. Pierwotnie zaprojektowana jako pancerz osobisty. Okazało
się, że jest to również rewelacyjna broń bliskiego zasięgu. Tkanina
pokryta specjalnym tworzywem oddziałuje na skórę noszącej to
osoby. Ten zdalny wyzwalacz powoduje powstanie ładunku elektrycznego, który paraliżuje istotę.
Piękna rzecz, czyż nie? Uwierz, nie chciałbyś tego nosić. I cena przystępna. Raptem półtora tysiąca. To
znaczy ten od Koromondain. Model SVT‐300. Zapamiętaj sobie. Na pewno ci się przyda.
Kolejna rzecz to kajdanki. Mi najbardziej odpowiada model energetyczny RLW ‐77. Zajmują mało
miejsca, a są skuteczne. Ich zaletą i jednocześnie wadą jest ładowanie promieniami słonecznymi. Na
planetach ciemnych nie wykorzystasz ich niestety. Ich plusem jest aktywacja i deaktywacja odciskiem
palca. Nikt oprócz ciebie ich nie zdejmie. No, chyba, że będzie miał twój palec.
Co my tu jeszcze mamy... Flary, czujniki ruchu, wykrywacze trucizn. Gadżety, które warto mieć, choć
nie wiadomo kiedy się przydadzą. Tak, tak. Przygotuj się, że będziesz nosił ze sobą sporo ekwipunku.
Przyda ci się dobry pas z odpowiednimi zasobnikami, w których pochowasz to wszystko.
I to chyba wszystko na początek. Masz pytania? Idź, odpocznij, przemyśl to, co ci powiedziałem i wróć
z pytaniami. Lub nie wracaj. Może to będzie dla ciebie lepsze...

Remigiusz „Girwan” Kaczewski
www.starwars.gildia.pl

Bismarck, Subjugator, Malevolence
Coś takiego w nas jest, że lubimy duże okręty. Solidnie opancerzone, uzbrojone w ciężki kaliber, trud‐
ne do ruszenia. „Najlepiej” jeszcze – biorące udział w epickich zmaganiach. Bohaterami tego eseju bę‐
dą takie właśnie jednostki: „Malevolence” z serialu Wojny klonów, „Subjugator”, Gwiezdny Niszczyciel
typu V z przygody RPG Starfall, oraz... „Bismarck”. Z historii.

Narodziny
Zamówiony w 1935 roku i zwodowany w 1939 „Bismarck” był dla Trzeciej Rzeszy symbolem wy‐
rwania się z ograniczeń narzuconych przez zwycięzców pierwszej wojny światowej. Podczas gdy
„pancerniki traktatowe” ograniczone były do 35 tys. ton wyporności standardowej, co znacznie ogra‐
niczało ich ilość uzbrojenia i pancerza, „Bismarck” posiadał wyporność o blisko 20% większą – nieofi‐
cjalnie, oczywiście. Dzięki temu w momencie wejścia do służby posiadał konkretną przewagę nad
niemal wszystkimi jednostkami, jakie mógł spotkać na europejskim teatrze działań.
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Wraz z siostrzanym „Tirpitzem”, „Bismarck” został przeznaczony do roli rajdera – działając na Atlan‐
tyku, miał niszczyć statki handlowe, odcinając dopływ zaopatrzenia na Wyspy Brytyjskie. Był do tego
celu znakomicie przygotowany – silne opancerzenie, osiem dział kalibru 380mm oraz prędkość mak‐
symalna rzędu 30 węzłów sprawiały, że byłby w stanie nawiązać przynajmniej wyrównaną walkę z
każdym pancernikiem wroga, no i rozpędzić i zdziesiątkować każdy konwój.
„Malevolence”, flagowa jednostka floty Konfederacji Niezależnych Systemów, również powstawał w
tajemnicy – pod płaszczykiem budowy okrętów typu Providence. Był jednak od nich kilkukrotnie sil‐
niejszy, przede wszystkim dzięki swojemu gigantycznemu działu jonowemu, które pozwalało mu na
unieszkodliwianie nawet największych wrogich krążowników jednym strzałem. Posiadał również
bardzo solidny pancerz, niemal nie do ruszenia przez artylerię słabszych jednostek. Pod bezpośred‐
nim dowództwem generała Grievousa, jego misją były działania na dalekim zapleczu Republiki, prze‐
rywanie jej tras zaopatrzeniowych i niszczenie rozproszonych statków i okrętów.
Gwiezdne Niszczyciele typu Victory stanowiły nową jakość we flocie Republiki Galaktycznej. Te
potężne okręty, zbudowane według projektu Walexa Blissexa, stworzono odchodząc od dawnej kon‐
cepcji jednostki bojowo‐dyplomatycznej (taką rolę pełniły chociażby drednoty Rendilli). VSD miały
być już czysto bojowe, a przystosowano je specjalnie do zadań oblężniczych oraz do zwalczania okrę‐
tów liniowych wroga. Ich główne uzbrojenie stanowiła pokaźna bateria 80 wyrzutni rakiet przezna‐
czonych do przełamywania tarcz energetycznych oraz 40 dział turbolaserowych do klasycznej walki
artyleryjskiej. Solidna konstrukcja i kształt kadłuba zwiększający pole ostrzału czyniły z nich wyma‐
rzone narzędzie do prowadzenia bitew kosmicznych. Jednym z tych okrętów był „Subjugator”.

Misja
„Bismarck” wyszedł w morze 19 maja 1941 roku. W ramach operacji Rheinübung miał za zadanie
przeniknąć na Atlantyk i rozpocząć tam działania przeciw żegludze alianckiej. Towarzyszył mu w tym
ciężki krążownik „Prinz Eugen”. W zamyśle do tej dwójki miały jeszcze dołączyć bazujące we Francji

pancerniki „Scharnhorst” i „Gneisenau”, jednak ze względu na odniesione wcześniej uszkodzenia nie
były gotowe do akcji. A tak czy inaczej, „Bismarck” musiał się najpierw przedrzeć przez coś, co miło‐
śnicy „Harpoona” dobrze znają pod nazwą GIUK Gap, czyli jedną z cieśnin między Grenlandią, Islandią
a Wielką Brytanią – bo pchać się przez Kanał La Manche (vel Angielski) byłoby raczej samobójstwem.
Brytyjczycy spodziewali się podobnej akcji i mieli szczery zamiar w niej przeszkodzić – po pierwsze,
nie podobała im się myśl o kolejnym ciężko uzbrojonym i opancerzonym rajderze na Atlantyku
(poprzednie rajdy niemieckie zaszły im dość mocno za skórę), a
po drugie uznali to za świetną okazję, by pokazać Niemcom,
gdzie raki zimują i dopaść jeden z ich dwóch najsilniejszych
okrętów.
Informacje od Szwedów, którzy wykryli „Bismarcka” i jego
eskortę przy przejściu przez Kattegat, pozwoliły Brytyjczykom
zorientować się, że akcja zaraz się rozpocznie. „Bismarck” i
„Prinz Eugen” zatrzymały się tymczasem na chwilę w norwe‐
skich fiordach, gdzie dały się wykryć i sfotografować brytyjskie‐
mu zwiadowczemu Spitfire’owi, a następnie ruszyły na północ,
kierując się w stronę Cieśniny Duńskiej (czyli, wbrew nazwie,
przestrzeni między Grenlandią a Islandią). Gęsta mgła i trudne
warunki żeglugowe sprzyjały zamiarowi niepostrzeżonego prze‐
mknięcia na Atlantyk.
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Nie wiedząc, którędy dokładnie ma zamiar przebijać się niemiecka formacja, Brytyjczycy wysłali na
przechwycenie dwie grupy okrętów – w pierwszej trzon stanowiły pancerniki „King George V” i
„Repulse”, a w drugiej „Hood” (duma brytyjskiej floty) oraz nie w pełni jeszcze wykończony „Prince of
Wales”. To właśnie temu drugiemu zgrupowaniu przyszło potykać się z „Bismarckiem” w pierwszej
kolejności. 23 maja wieczorem „Bismarck” osiągnął granicę lodów i ruszył na zachód. Wkrótce nie‐
miecka formacja została wykryta przez dwa brytyjskie krążowniki, które jednak, wiedzione instynk‐
tem samozachowawczym, uchylały się wytrwale od walki i tylko raportowały położenie wroga. Nad
ranem następnego dnia „Bismarcka” i jego towarzysza doścignęły bowiem „Prince of Wales” i „Hood”.
Tym razem przewaga była po stronie brytyjskiej. Cóż z tego jed‐
nak, skoro po kilkuminutowej wymianie salw pocisk z
„Bismarcka” niespodziewanie przebił się do komory amunicyjnej
„Hooda” i dosłownie wysadził okręt w powietrze. W ciągu kilku
minut duma brytyjskiej floty poszła na dno wraz z niemal półtora
tysiącem załogi. Nękany uszkodzeniami „Prince of Wales” był
zmuszony wycofać się z walki, korzystając z zasłony dymnej. Bi‐
twa w Cieśninie Duńskiej dobiegła końca po niecałej godzinie, ze
skutkami mało budującymi dla Wielkiej Brytanii, która w tym
krótkim boju utraciła swój najbardziej wychwalany okręt – i to
niemal bez strat po stronie przeciwnika!
Straty jednak były, chociaż nominalnie niewielkie. „Bismarck”
nabrał do kadłuba sporo wody i odniósł uszkodzenia magistrali
transportującej paliwo, co obniżyło jego prędkość o dwa węzły i
skłoniło admirała Lütjensa do podjęcia decyzji o rozdzieleniu formacji. „Prinz Eugen” otrzymał roz‐
kaz samodzielnego kontynuowania misji, pancernik zaś miał udać się do Saint‐Nazaire na naprawy.
Tymczasem w Wielkiej Brytanii dopadnięcie „Bismarcka” stało się od tej chwili sprawą honoru. W
jego kierunku wysłano praktycznie wszystkie znajdujące się w pobliżu pancerniki – czy to odłączone
w tym celu od konwojów, czy też wysłane specjalnie z baz morskich, m.in. z Gibraltaru. Późną nocą 24
maja samoloty Swordfish z pokładu lotniskowca „Victorious” przeprowadziły na „Bismarcka” atak
torpedowy, jednak pojedyncze trafienie w ciężko opancerzoną burtę nie wyrządziło mu większej
krzywdy. Tej samej nocy dzięki manewrowi zwodzącemu pancernik wyrwał się spod brytyjskiej ob‐
serwacji i ruszył do St. Nazaire. Rozpoczęło się intensywne poszukiwanie zbiega...

„Malevolence” pod dowództwem Grievousa wyruszył do akcji w roku 22 BBY, szybko sprawdzając
się w boju z okrętami republikańskimi, niszcząc całe grupy bojowe złożone nawet i z Gwiezdnych
Niszczycieli typu Venator i dzięki swojemu silnemu opancerzeniu uchodząc z tych starć niemal bez
szwanku. Przez dłuższy czas siły Republiki nie były w stanie nie tylko wyśledzić tej jednostki, ale i
nawet odkryć, czym ona dokładnie jest. W końcu postanowiono przeprowadzić zorganizowaną obła‐
wę. Do pierwszego naprawdę poważnie zorganizowanego ataku wysłano nowoczesne w tamtym cza‐
sie myśliwce BTL‐B (S1) Y‐wing, wspierane ogniem i dobrą radą przez Venatory...
„Subjugator” od czasu Wojen Klonów nie doczekał się przebudowy do standardu Victory‐II, co jed‐
nak nie przeszkodziło mu w skutecznym działaniu pod dowództwem kapitana Kolaffa (nie zapomi‐
najmy, że w układzie Khuiumin dwa okręty tego samego typu, „Crusader” i „Bombard”, skutecznie
zgniotły piracką armadę liczącą kilkadziesiąt jednostek plus myśliwce). W szczytowym okresie Galak‐
tycznej Wojny Domowej „Subjugator” został przydzielony do sektora Relgim i oddany do dyspozycji
gubernatorowi Dennowi Wessexowi.
Tak, gubernator Wessex to właśnie ten pan, od którego Lira Wessex, de domo Blissex, zyskała swoje
nowe nazwisko. Państwo Wessex uknuli intrygę, dzięki której pojmali ukrywającego się od wielu lat
Walexa Blissexa (brzmi znajomo?). Z więźniem na pokładzie okręt wyruszył ze stacji Kwenn, po dro‐
dze wykrywając grupę jednostek uznanych za pirackie. W istocie była to jednak rebeliancka eskadra,
przybywająca w ściśle określonym celu – zniszczenia tegoż właśnie VSD.

Obrażenia
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Nastaje ranek 26 maja. „Bismarck” już od około 24 godzin porusza się samotnie, a brytyjskie niszczy‐
ciele, krążowniki i samoloty prowadzą rozpaczliwe poszukiwania, starając się wykryć go, zanim uda
mu się zawinąć do bezpiecznego portu. Załoga okrętu zdążyła już zbudować makietę drugiego komi‐
na oraz przemalować wierzchy wszystkich wież na żółto, co ma utrudnić rozpoznanie niemieckiego
rajdera. Na próżno jednak. Około dziesiątej rano latająca łódź PBY „Catalina” lokalizuje pancernik i
już wkrótce „Bismarck” staje się celem ataków samolotów torpedowych.
Pierwszy nalot tego dnia okazuje się nieudany; ze względu na wadliwie działające zapalniki, torpedy
nie wyrządzają żadnych szkód celowi. W sumie Brytyjczycy nie mają jednak na co narzekać, bo
Swordfishe... przez pomyłkę zaatakowały brytyjski lekki krążownik „Sheffield”. Drugi atak jest już
skierowany poprawnie i skuteczny – jedna z torped powoduje zakleszczenie się steru w pozycji w
lewo, co w połączeniu z innymi uszkodzeniami w zasadzie pozbawia okręt możliwości manewru. Pró‐
ba sterowania samymi śrubami nie udaje się – zablokowany ster niweczy wszystkie starania. Pojawia

się pomysł wysadzenia steru przy pomocy ładunków wybuchowych, jednak grozi to uszkodzeniem
śrub i zupełnym obezwładnieniem okrętu, więc próba zostaje wstrzymana. Jednostka zbacza z kursu,
kierując się na północny zachód i admirał wie już, że jedyne, co może robić, to walczyć do końca. Nad
polem walki powoli zapada noc...
„Malevolence” udaje się w pobliże mgławicy Kaliida, aby zaatakować centrum medyczne, w którym
leczonych jest około 60 tysięcy klonów – taka strata będzie dla Republiki poważnym ciosem. Tu jed‐
nak już czekają na niego siły republikańskie. Z początku myśliwce zostają wysłane do zaatakowania
mostka okrętu, a priorytetem jest uśmiercenie Grievousa, jednak gdy okazuje się, że taki manewr nie

powstrzyma „Malevolence” przed zniszczeniem stacji kosmicznej, plan zostaje zmieniony. Myśliwce
atakują działa jonowe superkrążownika, które ulegają przełado‐
waniu i eksplodują – niszcząc między innymi hipernapęd okrętu.
Na pokładzie zaczynają się gwałtowne prace, mające na celu po‐
nowne uruchomienie silników, zanim skoncentrowany ogień
nadciągających okrętów Republiki przebije pancerz i zniszczy
okręt...
„Subjugator” nawiązuje kontakt bojowy z rebeliancką grupą bo‐
jową „Starfall”, składającą się z krążownika kalamariańskiego,
fregaty typu Nebulon‐B oraz czterech korwet koreliańskich. Re‐
belianci rozpoczynają skoordynowany ostrzał ze wszystkich jed‐
nostek, w odpowiedzi otrzymując nawałę ognia, skoncentrowaną
na krążowniku. Ten odnosi uszkodzenia i zaczyna się wycofywać,
co skłania kapitana Kolaffa do skierowania się w stronę fregaty,
celem wyeliminowania jej z dalszej rozgrywki.
Manewr taki wyprowadza jednak Niszczyciel Gwiezdny na pozycję, na której uszkodzony już okręt
dostaje się pod krzyżowy ogień korwet. Równocześnie „Subjugator” atakowany jest przez rebelianc‐
kie Y‐wingi, które zaczynają poważnie dobierać mu się do skóry. W tej sytuacji Kolaff podejmuje de‐
cyzję o tyle odważną, co dość rozpaczliwą – wydaje rozkaz staranowania fregaty. VSD uderza w
mniejszego Nebulona i obezwładnia go, odnosząc jednak przy tym poważne straty. Równocześnie
operatorzy promieni ściągających łapią jedną z korwet i wystrzeliwują ją w krążownik. Obie strony z
ciężkimi uszkodzeniami wycofują się na z góry upatrzone pozycje, żeby przegrupować siły i wylizać
rany...

Wielki finał
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W nocy „Bismarck” jest nieregularnie atakowany przez niszczyciele (w tym polski ORP „Piorun”),
które jednak nie odnoszą większego sukcesu. Nad ranem do akcji wkraczają dwa brytyjskie pancerni‐
ki, a krótko potem dodatkowo dwa krążowniki. Zniszczony zostaje przedni dalmierz artyleryjski nie‐
mieckiego okrętu, unieszkodliwione są też obie dziobowe wieże artylerii głównej. Dalej jest już tylko
gorzej. Celne brytyjskie salwy z coraz mniejszej odległości sukcesywnie zamiatają pokład
„Bismarcka”, wyłączając z akcji kolejne stanowiska bojowe. Wkrótce jednostka przestaje się nadawać
do czegokolwiek, a kapitan daje rozkaz: opuścić okręt!
Prowadząc ostrzał z bezpośredniej odległości, brytyjskie pancerniki rujnują, ale nie są w stanie zato‐
pić „Bismarcka” i z powodu braku paliwa muszą wracać do bazy. Ostatni cios wymierzył krążownik
„Dorsetshire”, odpalając trzy torpedy, które trafiają w cel. Do dziś
historycy spierają się, czy to te torpedy zatopiły okręt, czy też
załoga sama wysadziła go w momencie, kiedy było jasne, że jed‐
nostka została już nieodwołalnie stracona. Tak czy inaczej,
„Bismarck” idzie na dno.
Na „Malevolence”, śledzonym przez trzy Venatory, trwają go‐
rączkowe próby uruchomienia hipernapędu, jednak załoga nie
jest świadoma, że mikroskopijny „oddział abordażowy” Jedi do‐
konał sabotażu komputera nawigacyjnego. Systemy zostają uru‐
chomione, uszkodzony okręt rusza... kursem na zderzenie z po‐
bliskim księżycem. Katastrofa jest nieunikniona – dowódca ucie‐
ka, a krążownik ulega unicestwieniu w ognistym rozbłysku.
Nieopodal układu Kwenn obie strony krwawej bitwy usiłują
przeprowadzić podstawowe naprawy. Niszczyciel „Subjugator”
jest mocno okaleczony – stracił pięć z sześciu generatorów, niektóre z uszkodzeń sięgają na kilka po‐
kładów w głąb. W wielu miejscach nie działa sztuczna grawitacja czy wręcz wszystkie systemy pod‐
trzymywania życia, wiele podsystemów zostało wyłączonych, bo i tak nie starczało dla nich energii.

Funkcjonuje jedna czwarta uzbrojenia, zupełnie nie działają tarcze energetyczne i hipernapęd. Z pole‐
cenia Kolaffa większość energii zostaje przekazana do napędu podświetlnego. Okręt udaje wrak (tzn.
wrak większy, niż w rzeczywistości), starając się skusić Rebeliantów do kolejnego ataku. W momen‐
cie, gdy ocalałe jednostki wroga zbliżą się na odległość skutecznego ognia, Kolaff zamierza wysadzić
swój okręt, zabierając ze sobą swoich wrogów.
Plan nie udaje się jednak. Walex Blissex wraz z grupą uciekinierów informuje dowódcę sił Sojuszu o
podstępie imperialnego dowódcy. „Subjugator” eksploduje, jednak ginie w pojedynkę. Walex zdołał
uciec, Lira Wessex zresztą też. Operacja „Starfall” zakończyła się sukcesem, chociaż za wielką cenę.

Post mortem
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Dave Filoni w komentarzu do Shadow of „Malevolence” wspomina, że autorzy chcieli stworzyć okręt
na podobieństwo „Bismarcka“. „Malevolence”, podobnie jak jego pierwowzór, wysłany jest z misją
prowadzenia działań krążowniczych i podobnie jak on przez długi czas jest w stanie uchodzić przed
swoimi wrogami i unikać wykrycia. Nie wiemy, jak wyglądał przebieg służby „Subjugatora”, ale skoro
Rebelianci zdecydowani byli zmontować specjalną grupę bojową w celu unieszkodliwienia go – mo‐
żemy się domyślać, że również dał się im mocno we znaki.

Wszystkie trzy okręty dysponowały potężną siłą ognia i mocnym pancerzem, zapewniającym im
krótkoterminową nieśmiertelność. Brytyjska artyleria strzelając po płaskim torze nie była w stanie
na tyle mocno uszkodzić burt okrętu pod linią wody, żeby go zatopić. Turbolasery okrętów rebelianc‐
kich zniszczyły pomniejszą infrastrukturę kadłuba Niszczyciela, ale nie potrafiły zadać mu śmiertel‐
nego ciosu – zresztą problem ze zbyt słabą artylerią był dla okrętów Sojuszu symptomatyczny.
„Malevolence” tym bardziej nie zginął od środków konwencjonalnych. Jego kolizja z księżycem przy‐
pomina raczej los, jaki przypadł w udziale innemu okrętowi, superniszczycielowi „Executor”. Mimo
poważnych uszkodzeń, wszystkie trzy jednostki uparcie odmawiały poddania się swojemu losowi.
We wszystkich przypadkach okręty podczas swojej misji zadały poważne straty wrogowi.
„Malevolence” zmiótł Czwartą Flotę, „Bismarck” brytyjskiego „Hooda”, a i „Subjugator” nie został z
pewnością prędko zapomniany przez Rebeliantów. We wszystkich starciach decydującą rolę odegra‐
ło ostatecznie lotnictwo pokładowe: dość już przestarzałe Swordfishe uniemożliwiły „Bismarckowi”
ucieczkę, nowoczesne Y‐wingi dokonały tego samego z okrętem Separatystów i dodatkowo obez‐
władniły jego uzbrojenie, a przestarzałe już Y‐wingi zadały decydujące ciosy Gwiezdnemu Niszczycie‐
lowi – przy czym przynajmniej jeden zrobił to. taranując wroga.
Jest jeszcze jedno podobieństwo. Fascynująca rycina Thomasa G. Webba obrazująca uszkodzenia, ja‐
kie odniósł „Bismarck”, zanim poszedł na dno, sporządzona na podstawie relacji naocznych świad‐
ków... oraz rycina zniszczonego „Subjugatora”, utrzymana w identycznej konwencji, umieszczona jako
rozkładówka w przygodzie „Starfall”. Mam niejasne wrażenie, że autorzy tej drugiej znali tę pierwszą.
Czy ktoś zrobi kiedyś taką samą dla „Malevolence”?

Michał „N’Loriel” Poręba
www.sluisvan.net
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http://starwarsblog.wordpress.com
Oficjalna strona SW: TOR
www.swtor.com
The Force Net
www.theforce.net
Rebel Scum
www.rebelscum.com
Club Jade
www.clubjade.net
Galactic Binder
www.galacticbinder.com
Lightsabre
www.lightsabre.co.uk
EU Cantina
www.eucantina.net

Gorzowskie stow. ‘Dagobah’
www.dark‐starwars.strefa.pl
Bielska Kantyna
www.bielskifandom.yoyo.pl
Prakseum Legnickich Fanów
www.starwars.legnica.pl
Eskadra Wałbrzyskich Fanów
www.ewfsw.boo.pl
Skierniewickie Stow. ‘Utapau’
www.utapau.pl
Spotkania Śląskich Fanów
www.ssfsw.yoyo.pl
Wielkopolski Fanklub
www.swfsw.boo.pl
Krakowski Fandom
brak strony internetowej
Rzeszowska Akademia Mocy
brak strony internetowej
Częstochowski Fandom
brak strony internetowej

Źródła i autorzy ilustracji
Objaśnienia: liczba – strona, d – dół strony, g – góra strony, LFL – Lucasfilm Limited, LA – LucasArts, LB – Lu‐
casBooks, DHC – Dark Horse Comics, WotC – Wizards of the Coast, a.n. – autor nieznany lub autorzy nieznani
1 (LA), 5g (LA), 5d (Jo Chen), 6g (Indika), 6d (Benjamin Carré), 7g (LA), 7d (Unclesatan), 8 (LFL), 11 (LFL), 12‐
14 (LFL), 15g (raikoh 14), 15d (Nate Baertsch), 16 (LB), 18‐19g (LA), 19d (jpc_art), 20 (LB), 21 (Cat Staggs),
23 (Steve Criado), 25‐26 (LB), 27 (Dave Seeley), 28g (Tommy Lee Edwards), 28d (Darren Tan), 29 (LB), 30
(LA), 31‐34g (LB), 34d (Tsuyoshi Nagano), 35 (LB), 36‐37 (Chris Trevas), 40‐41 (DHC), 42 (Tony Harris), 43g
(DHC), 43d (Adam Hughes), 44 (DHC), 45 (Kilian Plunkett), 46‐48g (DHC), 48d (Hoon), 49 (Jan Duursema), 52
‐53 (LA), 54g (Ryan Hawkins), 54d (LA), 55g (Alex Sanchez), 55d‐58g (LA), 58d (Clark Mitchell), 59‐60 (LA),
62 (a.n.), 63 (LFL), 65‐66 (Terese Nielsen), 67‐68 (WotC), 69‐70 (LA), 71‐73g (West End Games), 73d (Hugh
Fleming), 76 (ArieScope Picture), 77g (MHS Videgraphy), 77d (Oscar Triana), 78 (Anton van Dort), 79 (LA),
80 (BlackSheep Productions), 82 (LA), 84 (Bryan Humhrey), 86 (carlibux), 88 (Tomasz Matynia), 90
(RubberDuckyTai), 93‐95 (Urthona i Jenth23), 96‐98g (501st Legion i Rebel Legion), 98d (Brian Ching), 99‐
101 (501st Legion), 103g (a.n.), 103d (Kieran Yanner), 104 (CBS Television Studios), 106 (The Trotter Trio),
107 (Etsy), 108 (Star Wars Official Shop), 108d‐109 (Etsy), 110 (Jim James), 111 (a.n.), 112‐114g (LFL), 114d
(Tommy Lee Edwards), 117 (LFL), 118 (Kilian Plunkett), 119‐120g (Chris Trevas), 120d (LA), 121g
(DeAgostini), 121d (Tommy Lee Edwards), 122 (Chris Trevas), 123 (Raymond Swanland), 124 (Gabe Farber),
125 (Hugh Fleming), 126g (Dan Scott), 126d (Chris Trevas), 127 (Tsuneo Sanda), 128‐129g (kaen 25), 129d
(Francis Tsai), 130 (Criado), 131 (LA), 132 (a.n.), 133g (LFL), 133d (LA), 134 (Trent Burch‐Bowser), 135g
(LFL), 135d (a.n.), 136 (LA)
Wyszukanie i obróbka ilustracji: Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski

Prawa autorskie
Niniejsza antologia powstała rękami fanów z uwielbienia dla Gwiezdnych wojen oraz chęci promowania uni‐
wersum George’a Lucasa. Komercyjne rozpowszechnianie tej antologii jest surowo zabronione. Jej twórcy nie
roszczą sobie żadnych praw do nazwy i loga Star Wars, ani żadnej grafiki, postaci, nazwy, informacji i wszel‐
kiej innej twórczości licencjonowanej przez Lucasfilm Limited oraz jego podmioty.
Star Wars Antologia Fanów 2009 is not affiliated or endorsed by Lucasfilm Limited.
Star Wars, Star Wars Episode I: The Phantom Menace; Star Wars Episode II: Attack of the Clones; Star Wars
Episode III: Revenge of the Sith; Star Wars Episode IV: A New Hope; Star Wars Episode V: The Empire Strikes
Back; Star Wars Episode VI: Return of the Jedi; the Star Wars Expanded Universe; and all logos, characters,
artwork, stories, information, names, and other elements associated thereto are the sole and exclusive pro‐
perty of Lucasfilm Limited.

Promocja w internecie
W internetowej promocji niniejszej publikacji wzięły udział następujące strony i portale internetowe:
Hatak.pl, QFant, Kawerna, GameExe, Paradoks, Klub Miłośników Filmu, Strefa RPG, Esensja, Tawerna RPG,
FilmMusic.pl, Stacja Kultura, DC Multiverse, Fantasta.pl, Enklawa Magii, Unreal Fantasy, Weryfikatorium,
EFantastyka, Katedra Fantastyki, Miasto Fantastyki, Trekker.com.pl, Prime‐Time.pl, Napisy24.pl
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie!

