Star Wars żyje
W maju 2005 roku, po dwudziestu ośmiu latach od
premiery pierwszego filmu z serii, George Lucas za‐
mknął Gwiezdną Sagę. Osoby spoglądające niechętnie
na przygody Skywalkerów i spółki odetchnęły z ulgą.
„Nadszedł koniec tego szaleństwa”, mówili. Nawet po‐
śród fanów pesymiści zaczęli już pakować swoje za‐
bawki i przygotowywać się na „mroczne czasy”, czasy
pozbawione magii Gwiezdnych wojen. Różni specjaliści
od popkultury również smutno (lub ze zgryźliwą sa‐
tysfakcją) wieszczyli, że od tego momentu zaintereso‐
wanie Star Wars będzie jedynie spadać, a już kilka lat
po Zemście Sithów wszyscy zapomną o odległej galak‐
tyce.
Mylili się. Wkrótce zostały ogłoszone, a potem z wiel‐
ką mocą nadciągnęły potężne projekty multimedialne,
skupione wokół gry konsolowej The Force Unleashed i
serialu animowanego dla dzieci The Clone Wars. Nie‐
oczekiwanie nawet dla największych optymistów, Star
Wars stało się popularniejsze niż kiedykolwiek. Także
w Polsce nastąpiła wielka eksplozja zainteresowania
przygodami bohaterów wykreowanych przez Lucasa.
Wydawnictwo Egmont dokonało szturmu na komiksy,
które obecnie pojawiają się u nas w ilościach wręcz
hurtowych, natomiast Amber zaczął wydawać książki
raz na miesiąc, prędkością tłumaczeń bijąc wszelkie
światowe rekordy. O podobnym sukcesie można mó‐
wić w przypadku trzech wielkich zlotów StarForce,
przez które przewinęły się dziesiątki tysięcy ludzi.
Star Wars żyje i ma się dobrze, a tego stanu rzeczy do‐
wodziła między innymi pewna internetowa publika‐
cja, która ukazała się dwa lata temu – Star Wars: Anto
logia Fanów 2009. Ten zbiór ponad sześćdziesięciu
artykułów był czymś zupełnie unikatowym w Polsce:
powstał we współpracy kilkudziesięciu osób, a podej‐
mował niemal wszystkie zagadnienia gwiezdnowojen‐
ne, jakie istnieją. Nie było tematu w 2009 roku, który
uchroniłby się przed czujnym spojrzeniem redakto‐
rów antologii. Ciepłe przyjęcie tej publikacji przez fa‐
nów sprawiło, że postanowiliśmy w przyszłości złożyć
kolejną edycję. Trochę to potrwało, ale dotrzymaliśmy
słowa.
Star Wars: Antologia Fanów 20102011 to blisko sto
stron przeróżnych gwiezdnowojennych materiałów, w
większości zupełnie nowych i świeżych, napisanych
specjalnie dla niej. Towarzyszy im kilka archiwalnych
tekstów opublikowanych jakiś czas temu w internecie.
Każdy z siedmiu działów tematycznych ma osobny
wstęp, który jest zarazem podsumowaniem lat 2010‐
2011 w określonej dziedzinie Star Wars i zaprasza do
zapoznania się z jego zawartością. Co ją stanowi? Fe‐
lietony, zestawienia, recenzje, galerie, relacje, opowia‐

dania, prezentacje, opinie i tym podobne – w różnych
kombinacjach; niektóre poważne, inne napisane z
przymrużeniem oka.
Aby lektura nie była zbyt monotonna, można na chwi‐
lę przystanąć i przyjrzeć się różnym przykładom
wspaniałej – zarówno oficjalnej, jak i fanowskiej –
twórczości graficznej, która zdobi łamy antologii. Oso‐
bom interesującym się gwiezdnowojennymi cieka‐
wostkami polecam natomiast Kalendarium Star Wars
– serię miniaturowych artykułów, która przewija się
przez całą antologię. Każdy fan odległej galaktyki na
pewno znajdzie tu dla siebie coś miłego. Tworząc na‐
szą publikację celowaliśmy szczególnie w to, aby z
przyjemnością czytali ją zarówno fani młodzi i nowi w
Star Wars, jak i ci starsi, od podszewki znający każdy
zakątek uniwersum Lucasa. Mam nadzieję, że antolo‐
gia przypadnie Wam do gustu niezależnie od tego, czy
Waszym ulubionym „poletkiem” są filmy, The Clone
Wars czy Expanded Universe.
Swoje pióro (a właściwie klawiaturę) dołożyło do Star
Wars: Antologii Fanów 20102011 ponad dwadzieścia
osób ze wszystkich stron naszego kraju, a wiele innych
wspierało nas dobrym słowem i otuchą. Wszystkim im
składam ogromne podziękowania za wysiłek włożony
w przedsięwzięcie. Największe ukłony należą się oso‐
bie, dzięki której antologia – dosłownie i w przenośni
– nabrała barw: grafikowi Mateuszowi „Kelanowi” Go‐
stomskiemu. Niemal wszystko, co widzicie dookoła
tego i innych tekstów, to jego zasługa. Specjalne po‐
dziękowania kieruję także w stronę niezłomnego ze‐
społu korekcyjno‐redaktorskiego w osobach Magdale‐
ny „Cathii” Kozłowskiej, Aleksandry „Jade Elenne”
Wierzchowskiej i Marcina „Sharna” Byrskiego.
W imieniu całej redakcji Star Wars: Antologii Fanów
20102011 gorąco zapraszam do lektury – i niech Moc
będzie z Wami!
Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Star Wars Top 10 w latach 2010-2011
Dwa lata to w Gwiezdnych wojnach niewyobrażalny szmat czasu. Uniwersum George’a Lucasa rozwija się w tak
zawrotnym tempie, że momentami nawet najwięksi fani mogą stracić rozeznanie, co się w nim dzieje. Tym ła‐
twiej Wam sobie wyobrazić, jak trudnym zadaniem był wybór dziesięciu najważniejszych gwiezdnowojennych
wydarzeń, zapowiedzi i premier w latach 2010‐2011. Dwa lata temu za takie zdarzenia uznaliśmy głośne odej‐
ście Karen Traviss od literatury Star Wars, polski konwent StarForce 2009 i premierę trailera The Old Republic,
która na dobre rozpoczęła kampanię promocyjną tej gry. Co wybraliśmy tym razem? Oto Top 10 tej edycji Star
Wars: Antologii Fanów. [Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski]

10. Ogłoszenie powrotu Knights of
the Old Republic do komiksu
Legenda Wojen Mandaloriańskich z gier Knights of the
Old Republic zawładnęła fanami z siłą wspomnianych
26 lat wcześniej Wojen Klonów. Tajemniczy konflikt
fascynował niczym potwór, którego nie widać na
ekranie. Czas jednak płynął, znikały białe plamy w
historii odległej galaktyki i wreszcie do czasów Reva‐
na przeniosła nas seria komiksowa KotOR (w Polsce
publikowana jako Rycerze Starej Republiki), pełna cu‐
downego humoru i postaci udowadniających, że nie
tylko superbohaterowie zyskują miłość czytelników.
Seria, której ostatni zeszyt ukazał się w lutym 2010 r.,
koncentrowała się na przygodach postaci ocierających
się o wielką galaktyczną historię. W październiku 20‐
11 wielu fanów podskoczyło z radości – z Comic Conu
dobiegły wieści o kontynuacji przygód Zayne’a Carric‐
ka i spółki. Podtytuł nowej miniserii – War – i zapo‐
wiedzi sugerowały przybliżenie Wojen Mandaloriań‐
skich. Może zobaczymy początek historii Revana, kon‐
flikt wewnątrz Zakonu Jedi, znanych już lub nowych
uczestników wojny, dobrowolnych lub kierowanych
pechem? Kilka numerów już jest w sprzedaży.
[Monika ‘Nomi’ Jarząbek]

9. Jennifer Heddle zastępuje Sue Rostoni
Pod koniec 2011 roku Sue Rostoni, naczelna redaktorka Lucas Licensing, przeszła na zasłużoną emeryturę. Na jej
miejsce zatrudniono kolejną osobę, a jest nią Jennifer Heddle. Wraz z tą roszadą na jednym z najwyższych stano‐
wisk, zajmowanych niezmiennie od lat przez jedną osobę, kończy się pewna era związana z tworzeniem dzieł ze
znakiem Star Wars na okładce. Kierunek dalszego rozwoju stoi pod wielkim znakiem zapytania. O nowej re‐
daktorce, poza tym, że lubi Hana Solo, nie wiemy zbyt dużo. Co ta zmiana oznacza dla przyszłości gwiezdnego
uniwersum? Czy wraz z nową głową stwór przyjmie inny, całkowicie oderwany od poprzedniego wcielenia
kształt? Być może szykuje się wielka rewolucja, np. możliwość rozpoczęcia Expanded Universe od nowa? Miejmy
nadzieję, że nowa redaktorka posiada rozwagę swej poprzedniczki i nie będzie podejmować decyzji nazbyt po‐
chopnie – chociaż z drugiej strony odrobinka odwagi i szaleństwa mogłoby wprowadzić nieco świeżości do
troszkę już podstarzałego uniwersum. [Jakub ‘Caedus’ Dudek]

8. Śmierć Evena Piella i problemy The Clone Wars z kanonem
Serial The Clone Wars początkowo rozpalił serca fanów, pozwalając im ponownie odkrywać świat Gwiezdnych
wojen. Jednakże z czasem ich zapał troszkę ostygł, ażeby w końcu zapłonąć na nowo, tyle że, niestety, ogniem
krytyki i oburzenia. Powodów jest wiele. Jednym z największych jest fakt uśmiercenia w serialu mistrza Jedi Eve‐
na Piella, gryzący się z powieścią Noce Coruscant, w której bohater ten również ginie, ale chronologicznie parę lat
później. Mamy więc konflikt – pytanie: co dalej? Czy w takim wypadku książka przestaje być kanoniczna? Może

powinna zostać przepisana? Dlaczego Lucas nie szanuje pisarzy tworzących jego własne uniwersum (np. twór‐
czości Karen Traviss)? Czy uda się uniknąć takich błędów na przyszłość? Pozostaje także to najważniejsze pyta‐
nie: co my, fani, możemy z tym faktem zrobić? Osobiście uważam, że dużo. Mamy siłę przebicia! W fanach siła, bo
bez nas prawdziwe Star Wars istnieć nie może. Ale to już inna historia. [Przemysław ‘Pepcok’ Kwiatkowski]

7. Premiera powieści Revan
Zapowiedź Revana, powieści autorstwa Drew Karpyshyna, zelektryzowała chyba cały fandom Gwiezdnych wojen.
Długie osiem lat przyszło nam czekać na kontynuację losów postaci, która w tym czasie zdążyła już obrosnąć
swoistą legendą. Wiadomo było, że po wydarzeniach z gry Knights of the Old Republic Revan poleciał w Nieznane
Regiony w poszukiwaniu Prawdziwych Sithów. Kim byli, co się z nim stało? Tego dowiedzieliśmy się dopiero w
listopadzie 2011 roku. Nawiązań w tej książce nie brakuje: pojawiają się zarówno dobrze znani nam bohatero‐
wie, jak i ci, których dopiero poznają grający w The Old Republic. Drew Karpyshyn, autor cenionej gwiezdnowo‐
jennej trylogii Dartha Bane’a, zmierzył się z legendą, którą sam wykreował (był głównym scenarzystą KotORa) i
wyszedł z tego pojedynku obronną ręką. Revan to książka, obok której żaden fan nie powinien przejść obojętnie.
[Marcin ‘Shedao Shai’ Bąk]

6.

Ogłoszenie

Dawn of the Jedi

cyklu

komiksowego

Zaraz po zakończeniu Dziedzictwa, Jan Duursema i
John Ostrander ogłosili rozpoczęcie prac nad nową
serią komiksową – Dawn of the Jedi. Seria ta ma być
przełomem zarówno dla samych Gwiezdnych wojen,
jak i dla fanów, gdyż jest osadzona około 25 000 lat
przed bitwą o Yavin i zniszczeniem Alderaanu, co
sprawia, że jest pierwszą oficjalną publikacją, która
dotyczy tak odległej historii gwiezdnowojennego
Expanded Universe. Ten komiks otwiera przed uni‐
wersum George’a Lucasa mnóstwo nowych możliwo‐
ści, które w niedalekiej przyszłości zapewne wykorzy‐
stają także inni twórcy. Fabuła Dawn of the Jedi opo‐
wiada o początkach najbardziej znanego zakonu w
historii galaktyki – Jedi. Seria ma pokazać, jak powstał
zakon mnichów władających Mocą i jak na samym
początku wyglądał podział na Jasną i Ciemną Stronę
Mocy. [Piotr ‘Master of the Force’ Rutkowski]

5. Wizyty sław Star Wars w Polsce
Kiedy w 2007 roku ogłoszono, że na konwencie Dago‐
bah pojawi się prawdziwy, żywy aktor z filmu, więk‐
szość fanów uznała to za dowcip primaaprilisowy. Dziś takie wydarzenia uchodzą za normę, a poprzeczkę podbił
sam Darth Vader, pojawiając się w Bydgoszczy na StarForce 2010. Tym samym zamknięto usta wszystkim niedo‐
wiarkom, wyśmiewającym się, że zapraszamy głównie nosicieli halabard. Poza Davidem Prowsem, gościliśmy w
ciągu ostatnich dwóch lat Alana Ruscoe (Plo Koon i spółka), Cathy Munro (głównie Zuckuss), Femi Taylor (Oola)
oraz Jeremy'ego Bullocha (Boba Fett i inni). Do Polski zawitał też Steve Sansweet, do niedawna Pierwszy Fan
wśród pracowników Lucasfilm i Pierwszy Pracownik LF wśród fanów. Goście z reguły urzeczeni są polską go‐
ścinnością – szczególnie ci, których udało się zwabić na ulicę Obi‐Wana Kenobiego. Czy w nadchodzącym roku
dotrze tam Padmé albo Han Solo? Nie mielibyśmy nic przeciwko! [Michał ‘N’Loriel’ Poręba]

4. Zapowiedź Mrocznego widma w 3D
Od pewnego czasu przy tytułach kinowych premier coraz częściej zobaczyć możemy magiczne literki „3D”, a
ciemne okulary otrzymywane przy wejściu na seans stają się standardem. Pod koniec 2010 roku Lucasfilm po‐
twierdził, że wszystkie epizody Gwiezdnych wojen przeniesione zostaną w trzeci wymiar, a pierwszym z nich

będzie Mroczne widmo, które miało swoją „trójwymiarową” premierę 10 lutego 2012 r. O ile można sarkać na
zbytnie skupianie się twórców na wizualnej stronie filmowego przekazu, o tyle wspaniale jest znów zobaczyć na
kinowym ekranie płynące przez przestrzeń złote litery. Dla najmłodszych stażem fanów mogła to być pierwsza
w życiu okazja do zobaczenia Gwiezdnych wojen w kinie (nie, Wojny klonów się nie liczą). Czy przyniosła ona
wzrost popularności Gwiezdnej Sagi, porównywalny z tym towarzyszącym premierze Nowej Trylogii? Na razie
jeszcze tego nie wiemy. [Marcin ‘Vua Rapuung’ Waniek]

3. Konwenty StarForce 2010 i 2011
Spośród fanowskich imprez dwóch ostatnich lat konwenty StarForce, które odbyły się we wrześniu 2010 i 2011
r. w Bydgoszczy i Toruniu, można uznać za najważniejsze dla polskich fanów Star Wars. Nie tylko były to wyda‐
rzenia poświęcone wyłącznie Gwiezdnym wojnom, ale również pozwoliły spotkać odtwórców ról Dartha Vadera i
Boby Fetta. Jednak prawdziwym mocnym punktem StarForce jest zarówno imponująca ilość uczestników, jak i
niezwykła forma. Spośród trzech dni imprezy, aż dwa przeznacza się na integrację pomiędzy fanami, znającymi
się z innych konwentów lub stron internetowych, a nieodłącznym elementem zabawy jest ognisko na ulicy Obi‐
Wana Kenobiego (w Bydgoszczy mogliśmy też zagrać w laserowego „paintballa”), co zdecydowanie wpływa na
wzmacnianie więzi w fandomie. Dla obytych fanów wizyty aktorów i prelekcje nie są aż tak istotne, ale na szczę‐
ście dla pozostałych uczestników i tych atrakcji na StarForce'ach nie zabrakło w dzień przeznaczony dla wszyst‐
kich. Oby kolejne konwenty były równie udane! [Mateusz ‘Kasa’ Kasjaniuk]

2. Wydanie Gwiezdnej Sagi na
Blu-ray
Od chwili, kiedy nośnik Blu‐ray stał się równie popu‐
larny co DVD, kwestią czasu pozostawało, kiedy
Gwiezdna Saga zostanie wydana również i w tym for‐
macie. Wreszcie w ubiegłym roku w ręce fanów trafiła
dziewięciopłytowa edycja, zawierająca nie tylko od‐
świeżone filmy, ale i trzy płyty z dodatkami. Jakość
obrazu jest wręcz znakomita, w dodatku nareszcie
poprawiono elementy, które od lat straszyły swoją
sztucznością – jak chociażby rankora. Na bonusowych
trzech płytach znajdziemy nie tylko wywiady z twór‐
cami, ale także filmy dokumentalne pokazujące sam
proces powstawania kolejnych epizodów, rozmaite
parodie Gwiezdnych wojen i wiele innych dobroci, któ‐
re zapewnią nam długie godziny oglądania (niestety,
w większości tylko po angielsku). Oczywiście, nie za‐
brakło również usuniętych scen, w tym nieznane do‐
tąd poszerzone fragmenty z Klasycznej Trylogii. Wy‐
danie Gwiezdnej Sagi na Blu‐ray to prawdziwy skarb i
pomimo wysokiej ceny, niewątpliwie już znajduje się
w niemal każdej fanowskiej wideotece. [Magdalena
‘Cathia’ Kozłowska]

1. Premiera The Old Republic
Niekwestionowany lider na naszej liście, jeden z najambitniejszych projektów nie tylko w świecie Gwiezdnych
wojen, lecz wśród gier komputerowych ogólnie – The Old Republic. Postępy prac nad najnowszym dzieckiem Bio‐
Ware z zapartym tchem śledziły setki tysięcy przyszłych graczy, a im bliżej premiery, tym niecierpliwiej skreślali
oni dni w kalendarzach. Bo i było na co czekać. Stara Republika to nie tylko wciągająca fabuła, możliwość gry z
przyjaciółmi i przełomowe w MMO pełne udźwiękowienie dialogów. To przede wszystkim to, co interesuje naj‐
bardziej nas, fanów: TOR eksploruje nieznane dotąd wątki w historii Gwiezdnych wojen i, jako jedna z nielicznych
gier w tym uniwersum, pozwala na rozgrywkę po obu stronach konfliktu. A co najważniejsze, rozrywki wystar‐
czy na lata, jak długo tylko fani zechcą grać. Kwestia, czy The Old Republic pokona w rankingach słynny World of
Warcraft, jest już mniej istotna. Dla nas i tak będzie to najlepsza gra MMO. [Katarzyna ‘ShaakTi1138’ Rafał]

Nasze strony Star Wars

Star Wars Extreme
http://sw‐extreme.com

Mgławica Mocy
http://mglawicamocy.pl

Jedna z nowszych stron na firmamencie polskich por‐
tali Star Wars, powstała jesienią 2008 roku. Znana też
pod skrótem SWEx, oferuje newsy, recenzje i liczne
felietony na różne, nie tylko gwiezdnowojenne tematy,
a do tego relacje z konwentów i opowiadania fanow‐
skie. Na Star Wars Extreme można także znaleźć cie‐
kawe filmiki Star Wars wyszperane na YouTube, gale‐
rie twórczości fanów, zestaw gier flashowych i infor‐
macje o polskim fandomie.

Forumowa gra storytellingowa (PBF RPG pozbawiony
mechaniki), osadzona w uniwersum Gwiezdnych wo
jen, w której każdy z graczy może współuczestniczyć
w tworzeniu historii galaktyki. Choć całość opiera się
na wydarzeniach znanych z kanonu, świat gry kształ‐
towany jest przez zachowania postaci prowadzonych
przez użytkowników forum; losy Nowej Republiki,
Imperium czy innych frakcji zależą więc jedynie od ich
decyzji.

Bastion Polskich Fanów Star Wars
www.gwiezdne‐wojny.pl

Brotherhood of the Sith
www.sith.pl

Najpopularniejszy polski serwis informacyjny o tema‐
tyce gwiezdnowojennej. Portal publikuje informacje
dotyczące każdego aspektu Star Wars – czy to nowości
wydawniczych, czy też działań lokalnych i zagranicz‐
nych fanów. Forum Bastionu wraz z całą stroną skupia
sporą część polskiego internetowego fandomu. Serwis
dysponuje ponadto kompletną, aktualizowaną na bie‐
żąco bazą recenzji książek i większości komiksów – do
tego dochodzą także różne felietony, wywiady i naj‐
większa w Polsce biblioteczka opowiadań fanowskich.

Zwane także po polsku Bractwem Sithów, jest organi‐
zacją fanowską imitującą niekanoniczną „kontynuację”
Zakonu Sithów. Powstałe w 1999 roku Bractwo zrze‐
sza fanów Star Wars sympatyzujących z Sithami i
Ciemną Stroną Mocy, koncentrując się zwłaszcza na
wymianie informacji, dyskusji i odgrywaniu swoich
postaci na zasadzie wielkiej, niekończącej się sesji
RPG. Życie Brotherhood of the Sith toczy się głównie
na forum dyskusyjnym, ale jego członkowie od czasu
do czasu spotykają się także w „realnym świecie”.

Poltergeist  Star Wars Universe
http://polter.pl

Sluis Van
www.sluisvan.net

Jeden z największych i najpopularniejszych portali o
szeroko pojmowanej fantastyce. Dział zajmujący się
tematyką Gwiezdnych wojen w serwisie, Star Wars
Universe, zamknął swe podwoje w połowie 2011 roku,
ale do tego czasu wyróżniał się jakością publikowa‐
nych artykułów opisujących wszelkie wydawnictwa
spod znaku Star Wars. Poprzez fakt bycia częścią Pol‐
tergeista, SWU stanowiło swoisty łącznik pomiędzy
fanami Gwiezdnych wojen, a miłośnikami innych gałęzi
fantastyki.

Jedna z najstarszych polskich stron Star Wars; zaist‐
niała w sieci 16 maja 1997 roku, i od tamtego czasu jej
misją jest dostarczać odwiedzającym jak najwięcej
wiarygodnych informacji o wszelkiego rodzaju pojaz‐
dach kosmicznych świata Gwiezdnych
wojen.
„Stocznię” Sluis Van od początku prowadzi „Admirał”
N'Loriel, wspierany w zakresie materiałowym przez
licznych współpracowników. Na Sluis Van można zna‐
leźć opisy ponad czterystu pięćdziesięciu statków ko‐
smicznych z uniwersum Lucasa.

Polish Garrison i Eagle Base
http://polish‐garrison.pl i http://rebellegion.pl

Manda’Yaim
http://mandayaim.com

Polskie oddziały dwóch największych międzynarodo‐
wych organizacji fanowskich – 501st Legion i Rebel
Legion – skupiających fanów posiadających profesjo‐
nalne repliki kostiumów z filmów, a także Expanded
Universe. Legiony powstały odpowiednio w 1997 i
1999 roku, liczą po kilka tysięcy osób i są jedynymi
organizacjami fanów na świecie, których honorowym
członkiem jest sam George Lucas. Poza promocją
Gwiezdnych wojen na setkach imprez i konwentów,
zajmują się także działalnością charytatywną.

Organizacja zrzeszająca polskich Mandalorian i mająca
za cel, poza dobrą zabawą, zwiększenie w polskim fan‐
domie świadomości tego, kim byli Mandalorianie. Nie
licząc działalności ściśle internetowej, Manda’Yaim
stara się także bywać na lokalnych spotkaniach fanów
oraz ogólnopolskich konwentach. Inną nie‐
internetową formą aktywności jest tworzenie replik
mandaloriańskich zbroi i uzbrojenia, jak również pisa‐
nie opowiadań i rysowanie fanartów, czego podejmują
się niektórzy członkowie Manda’Yaim.

Power of the Light Side
www.potls.pl

Paradoks
http://paradoks.net.pl

Powstało w listopadzie 1998 roku jako Zakon Jasnej
Strony Mocy i mimo kilku przestojów w przeszłości,
wciąż działa, przede wszystkim na kanale IRC, forum i
stronie internetowej. Zajmuje się pisaniem fanfików i
graniem w gry z serii Jedi Knight, a tradycja zlotów jest
wciąż żywa, przez co wielu członków PotLS zna się nie
tylko z sieci. PotLS jest społecznością otwartą i każdy
może się do niej przyłączyć, jeżeli tylko stąpa po ścież‐
ce Jasnej Strony Mocy.

Misją powstałego w 2006 roku Paradoksu jest dostar‐
czanie pełnej, rzetelnej i wszechstronnej wiedzy o sze‐
roko pojętej fantastyce, promowanie i rozpowszech‐
nianie literatury, filmu, gier, komiksu, muzyki i sztuki
o tematyce fantastycznej oraz wspieranie środowiska
fanów fantastyki. Częścią Paradoksu jest niewielka
sekcja Star Wars, w której regularnie ukazują się mię‐
dzy innymi recenzje polskich wydań gwiezdnowojen‐
nych komiksów.

Valkiria Network
http://valkiria.net

Strona Mocy
www.stronamocy.pl

Jeden z większych portali poświęconych ogólnie rozu‐
mianej fantastyce i tematom pokrewnym (w tym: gry
fabularne, komputerowe, karciane, bitewne, planszo‐
we, literatura, komiks, film, militaria itp.). W jego
skład wchodziła także sekcja Star Wars, prowadzona
przez Marcina „Sharna” Byrskiego, na której można
było znaleźć np. recenzje najnowszych gwiezdnowo‐
jennych książek i komiksów wydanych w Polsce.

Powstała z połączenia dwóch wieloletnich pasji Mi‐
chała „Sato” Perkowskiego – gier video oraz świata
Gwiezdnych wojen. Celem strony jest zrzeszanie fanów
oraz propagowanie gier video jako formy rozrywki i
nowego medium w opowiadaniu historii ze świata
Star Wars.

Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Triumfalny powrót Gwiezdnej Sagi
Lata 2010 i 2011 obfitowały w wiele ważnych wyda‐
rzeń w dziedzinie chyba najistotniejszej dla Gwiezd
nych wojen, czyli filmach. Niekwestionowanym nume‐
rem jeden była premiera całej Gwiezdnej Sagi w for‐
macie Blu‐ray, na co czekało od dawna wielu fanów.
Niestety, przy okazji wprowadzono kolejne zmiany w
Klasycznej Trylogii, co wywołało niezwykle ostrą dys‐
kusję i sprowokowało jednocześnie pytanie, jak dale‐
ko może zajść George Lucas w bezustannym popra‐
wianiu swojego dzieła. W polskim wydaniu po raz
pierwszy znalazła się Klasyczna Trylogia z dubbin‐
giem, co również nie zachwyciło wszystkich fanów. W
tym samym czasie nie mogło zabraknąć oczywiście
kolejnych sezonów The Clone Wars, które znowu
wzbudziły i zachwyt, i kontrowersje zarazem. Atmos‐
ferę podgrzewały jeszcze pojawiające się co jakiś czas
plotki na temat nowej serii komediowej autorstwa
Setha Greena i serialu aktorskiego.
Te premiery pokazują, że choć Gwiezdna Saga już
dawno temu została zakończona, to Gwiezdne wojny
nadal wywołują wielkie emocje i są na językach ludzi
na całym świecie. W głównej mierze zawdzięczamy to
właśnie mediom filmowym, które odgrywają najważ‐
niejszą rolę w konstrukcji całego uniwersum. Może
dzieje się tak dlatego, że Gwiezdne wojny po prostu
narodziły się w formie filmowej, przy okazji rewolu‐
cjonizując całą branżę? A może to skutek tego, że ko‐
miks z najpiękniej nawet narysowanym pojedynkiem
na miecze świetlne czy najbardziej wciągające opisy w
książce nie zastąpią dreszczyku emocji, który czujemy,
oglądając Star Wars na małym i dużym ekranie? Z dru‐
giej strony, to filmy inspirowały i inspirują Expanded
Universe. Bohaterowie, którzy – jak na przykład Quin‐
lan Vos i Aurra Sing – przewijają się na ekranie przez
ułamki sekund, w innych mediach zyskują nowe życie,
długie, pełne detali historie, a także całe rzesze fanów.
I choć na razie raczej nie ma co liczyć na oczekiwane
przez wiele osób Epizody VII‐IX, to przyszłość Gwiezd
nych wojen zapowiada się dobrze. Po niedawnej pre‐
mierze Mrocznego widma w 3D możemy się powoli
przygotowywać na trójwymiarowy Atak klonów, a do
tego czekają na nas jeszcze kolejne sezony The Clone
Wars i animowana komedia, w której być może wystą‐
pią główne postaci z Klasycznej Trylogii. Najbardziej
wyczekiwany jest serial aktorski, powstający pod ro‐
boczym tytułem Star Wars Underworld. Podawany
przez twórców opis wygląda obiecująco – jego akcja
ma się rozgrywać między Epizodami III a IV i, jak su‐
geruje nazwa, będzie opowiadać o istotach i sprawach
z półświatka. Niestety, ogromne koszty związane z
produkcją uniemożliwiają dokładne określenie daty
premiery serialu, zatem fani będą musieli uzbroić się

w cierpliwość. Ale chyba nikt na świecie nie jest tak
cierpliwy jak miłośnicy Gwiezdnych wojen – w końcu
niektórzy z nich musieli czekać na Mroczne widmo,
kolejny epizod Star Wars, aż szesnaście lat. Z całą pew‐
nością to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają na nas w
filmowo‐serialowej przyszłości.
O tych, których już doświadczyliśmy, przeczytacie w
recenzji Gwiezdnej Sagi na Blu‐ray autorstwa Jedi Na‐
diru Radeny, a także prezentacji pięciu historii z The
Clone Wars, których nie można przegapić, nawet jeśli
się nie jest fanem serialu. Na kolejnych stronach zoba‐
czycie również mój artykuł o tym, jak w Wojnach klo
nów prezentują się kwestie moralności. A ponieważ
Gwiezdne wojny to nie tylko to, co jest bezpośrednio
związane z odległą galaktyką, to zapraszam Was do
przeczytania artykułu Kaeldera Dhervena o niezliczo‐
nych reklamach telewizyjnych, w których główną rolę
odegrali bohaterowie Gwiezdnej Sagi.
Katarzyna ‘ShaakTi1138’ Rafał
Redaktor Bastionu Polskich Fanów Star Wars i Jedi w
Bibliotece Ossus. Fanka Gwiezdnych wojen od 2005
roku, interesuje się przede wszystkim kulturą ras
obcych. Jej pasją jest również fantastyka, gry kompu‐
terowe i literatura.

Dziewięć płyt z odległej galaktyki
Jest marzec 1997 roku. Edycje specjalne Nowej nadziei
i Imperium kontratakuje osiągają tak wielki sukces
kasowy, że Lucas odkłada premierę poprawionego
Powrotu Jedi o tydzień. W tym samym czasie do skle‐
pów w USA trafia pierwszy odtwarzacz kompletnie
nowego nośnika danych – DVD. Minie jeszcze parę lat,
nim DVD wyprze z rynku stare, poczciwe kasety VHS i
o wiele więcej, nim na srebrnych krążkach pojawi się
Klasyczna Trylogia. Dzień premiery tej edycji, 21
września 2004 roku, pamiętam doskonale, jako że już
tego samego dnia miałem ją na swoim biurku. Nie spo‐
sób opisać frajdy, jaką czułem z oglądania ostrego,
krystalicznie czystego obrazu z kosmicznie brzmiącą,
odrestaurowaną ścieżką dźwiękową. Któż mógł w
tamtym czasie przypuszczać, że niecałe siedem lat
później dokładnie tymi samymi słowami będziemy
opisywać wrażenia z oglądania tych samych filmów,
ale już w formacie Blu‐ray?

miecza Dartha Maula po broń Dartha Vadera – są bez‐
czelnie różowe. Już w 2004 roku narzekałem, że bar‐
wy mieczy świetlnych zostały, kolokwialnie mówiąc,
skopane, a czerwień nieco się zaróżowiła, ale teraz?
Jest tak tragicznie, że chciało mi się płakać, oglądając
epicki (niegdyś) pojedynek starszego Skywalkera ze

W 1997 roku reedycję Klasycznej Trylogii reklamowa‐
no chwytnym hasłem: „Oto trzy powody, dla których
buduje się kina”. Wersję Blu‐ray z 2011 spokojnie
można by było opatrzyć podobnym sloganem, z tą tyl‐
ko różnicą, że zamiast trzech byłoby sześć, a zamiast
kin – odtwarzacze Blu‐ray. Oglądałem każdy z epizo‐
dów Gwiezdnej Sagi na ekranie monitora o optymalnej
dla formatu BD rozdzielczości 1920x1080 pikseli i nie
mam nic do zarzucenia jakości obrazu. Jest tak, jak
nam obiecywano przed premierą: pięknie. Owszem, w
Epizodach IV‐VI czasem gdzieś wyskoczy tak zwane
ziarno, a tu i ówdzie jakiś element brzydko się rozma‐
że, ale tak już chyba musi być – zapewne są jakieś gra‐
nice jakości, których produkcje sprzed trzydziestu lat
nie są już w stanie przekroczyć.

Skywalkerem młodszym w Mieście Chmur. Chłopaki z
IL&M tłumaczą, że to wina transferu do jakości HD. W
porządku, ja to rozumiem, technologia zawiniła. Tylko
mam pytanko: czemu nic z tym nie zrobiono? Orientu‐
ję się, że przerobienie na nowo każdej klatki każdego z
filmów, w której pojawia się czerwone ostrze, zajęłoby
trochę czasu, ale, przepraszam bardzo, to ma być naj,
naj, naj wersja Star Wars w historii czy nie?

Czy mam jakieś uwagi krytyczne? Oj, tak! Wbrew po‐
zorom nie chodzi mi o słynne już „Nooo!” w scenie z
podsmażaniem Luke’a czy inne zmiany dokonane re‐
żyserską ręką Lucasa. Muszę zganić magików (?) z In‐
dustrial Light and Magic za coś zgoła odmiennego: ko‐
lory. Wszystkie czerwone miecze świetlne są różowe.
Wszystkie. W całej Gwiezdnej Sadze – od podwójnego

Dla osób takich jak ja, które kupują „błękitno‐
promienne” dyski głównie dla bonusowej zawartości,
zetknięcie z Kompletną Sagą na BD będzie raczej mi‐
łym doświadczeniem. Fanom zakulisowej wiedzy i
filmików dokumentalnych oddano trzy z dziewięciu
płyt. Pierwsze dwie zawierają materiały podzielone na
epizody, a dodatki w ramach każdej części uporządko‐
wano według planet (np. Kamino, Coruscant, Tatooine
i Geonosis dla Ataku klonów) lub ważnych miejsc akcji
(np. Gwiazda Śmierci dla Nowej nadziei). Rodzaj mate‐
riałów, które dostajemy, jest identyczny dla każdego
filmu: fragmenty archiwalnych wywiadów z aktorami i
twórcami wraz z ogólnym spojrzeniem na planetę,
sceny wycięte lub alternatywne, grafiki koncepcyjne i
prezentacja rekwizytów, makiet, strojów tudzież mo‐
deli z planu zdjęciowego, preprodukcji bądź postpro‐
dukcji. Mówiąc krótko: jest tego mnóstwo. Najmniej
interesujące są obrazki koncepcyjne, powszechnie do‐
stępne w innych źródłach, najbardziej zaś – oczywiście
– wszystko to, co zostało nakręcone, ale nigdy nie zna‐
lazło się w żadnym filmie.
Z pierwszych dwóch dysków dowiadujemy się między
innymi, jakie trudności stały przed modelarzami kon‐
struującymi superniszczyciel gwiezdny „Egzekutor”,
jak George Lucas widzi Ciemną Stronę Mocy i jak akto‐

rzy Nowej Trylogii radzili sobie z niesławnym
„zielonym ekranem”. Ktoś policzył, że płyty te zawie‐
rają ponad sto pięćdziesiąt filmików dokumentalnych,
trwających średnio po 2‐5 minut każdy i wydaje mi
się, że te liczby się zgadzają. Jest co oglądać, a przecież
mamy jeszcze podwójne komentarze do samej
Gwiezdnej Sagi (jeden nagrany w latach 2001‐2004 na
potrzeby wydań DVD, a drugi złożony z archiwalnych
wypowiedzi całej załogi twórczej) i trzeci dysk. Kiedy
ogłoszono jego zawartość, nie byłem zbyt szczęśliwy.
„Powtórka z rozrywki”, mówiłem. „Starocie, które już
oglądaliśmy”, dodawałem. Przyznam, że trochę zbyt
krytycznie do tego podszedłem, bo siedem filmów do‐
kumentalnych plus zestawienie kilkudziesięciu skeczy,
parodii i humorystycznych fanfilmów prezentuje się
całkiem zacnie. Świeżością zaskoczyły mnie zwłaszcza
40‐50 minutowe produkcje o kręceniu Starej Trylogii,
pokazywane w telewizji w latach 1977‐83. Największą
radość sprawił mi jednak seans Star Warriors, doty‐
czący fanowskiej organizacji 501st Legion. Pod koniec
filmu prawie pękałem z dumy, że są wśród nas tak
zaangażowani i przynoszący nam tak dobre imię fani.
Moim recenzenckim obowiązkiem jest wspomnieć o
tłumaczeniu. Imperialu, wydawco, bój się Mocy!
Przede wszystkim, tylko jedna z dodatkowych płyt
otrzymała przekład w postaci napisów, a komentarze
do sześciu epizodów zostały totalnie zignorowane. To,
co mamy, jest żałosne. Zarówno napisy, jak i dubbing,
którym oporządzono Gwiezdną Sagę, roją się od debil‐
nych tłumaczeń. Bo jak tu, nomen omen, wytłumaczyć
fakt, że profesjonaliści słowo „commander” przekłada‐
ją raz jako „komandora”, innym razem jako „majora”, a
jeszcze innym jako „komendanta”? Albo z „myśliwców
Jedi” robią „wojowników Jedi”, gdy w danej scenie wi‐
dać wyraźnie, że chodzi o maszyny, a nie o postacie?

tragiczną pracę, jak tłumacze, a kwintesencją wysił‐
ków, by tchnąć polskość w usta bohaterów Star Wars,
wyraża jedno słowo: Wader. Nie, przepraszam – wa‐
der. Bo pisanie tego wyrazu z wielkiej litery byłoby
ujmą dla postaci Vadera. Najkrócej mówiąc, tłumacze‐
nie „Komplentnej” (jak widnieje na nakładce na pudeł‐
ku) Sagi to jeden wielki żart.

Star Wars na Blu‐ray. Długo na to czekaliśmy, a kiedy
już się doczekaliśmy, radość ze zbliżającej się premie‐
ry co chwila psuły nam coraz to kolejne, przykre rewe‐
lacje. Najpierw narzekaliśmy na mizerną zawartość
płyty z dodatkami, potem usłyszeliśmy o zmianach
dokonanych przez Lucasa, a na końcu dobił nas polski
wydawca, prezentując „komplente” czyli okrojone wy‐
danie z wciśniętym na siłę dubbingiem. Ale koniec
końców, nie jest tak źle. Myślę, że pierwsza, historycz‐
na edycja Gwiezdnej Sagi na Blu‐ray jest warta swojej
ceny – o ile jest się osobą dobrze znającą język angiel‐
ski. Zadowoli zarówno entuzjastów obrazu „ostrego
jak żyleta”, jak i fanatyków materiałów dodatkowych.
Tych ostatnich może nie do końca zachwyci, bo nikt
nie ma wątpliwości, że o Star Wars można wyprodu‐
kować dziesiątki świetnych filmów dokumentalnych,
ale satysfakcja chyba jest. Ja nie narzekam. W ostatecz‐
ności, zawsze można poczekać na następną
„ostateczną edycję” Gwiezdnej Sagi w HVD, 5D DVD
lub innej kosmicznej technologii...
Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Całkowicie rozbrajają także takie „kwiatki” jak
„Piaskowi Ludzie” bądź „impuls z Gwiazdy Śmierci”
czy koszmarki gramatyczne w stylu „ludzi tu mało”,
które to słowa wypowiada aktor podkładający głos
pod moffa Jerjerroda. Tylko o poziomie tych aktorów
można cokolwiek dobrego powiedzieć, choć również
nie do końca, bo w większości wykonali oni tak samo

Pięć najlepszych historii The Clone Wars
Lair of Grievous
Lair of Grievous to dziesiąty odcinek pierwszego sezo‐
nu serialu. Dwójka Jedi, Kit Fisto oraz Nahdar Vebb,
wyrusza wraz z grupą klonów na poszukiwania Nute’a
Gunraya, któremu kolejny raz udało wymknąć się z
republikańskich rąk. Tym razem lądują na planecie
Vassek, gdzie czeka pułapka, niekoniecznie zastawio‐
na właśnie na nich… Odcinek jest bardzo swobodnie
powiązany z poprzednimi, toteż nikomu w jego odbio‐
rze nie będzie przeszkadzał brak ogólnej wiedzy odno‐
śnie wcześniejszych wydarzeń.
Historia jest znakomita. Jeśli ktoś był zdegustowany
wcześniejszą stronniczością serialu, tu spotka się z
czymś zupełnie innym. Ciągle przegrywającego dotąd
Grievousa wreszcie ukazano jako naprawdę sprytnego
i inteligentnego wojownika, potrafiącego poradzić so‐
bie z rozmaitymi, niespodziewanymi zagrożeniami.
Bohaterowie Republiki tym razem nie są niepokonani
i świetnie ukazują to sytuacje, w których zmagają się z
pułapkami zastawionymi w twierdzy oraz pojedynki,
w szczególności pomiędzy Vebbem a generałem. Cały
odcinek ma niesamowity klimat i jedyną jego wadą
jest to, że dwadzieścia minut upływa zdecydowanie za
szybko. Aż chciałoby się zobaczyć więcej! Lair of
Grievous jest doskonałym przykładem pokazującym,
czym mógłby stać się serial The Clone Wars, gdyby po‐
stawiono w nim na nieco bardziej dorosłego odbiorcę.
Jedi Crash i Defenders of Peace
Mało kto z fanów, w szale palącej nienawiści do serialu
lub równie gorącego bronienia go, pamięta jeszcze
treść pierwszego sezonu The Clone Wars. W większo‐
ści przypadków to dość słuszny sentyment, nie doty‐
czy jednak tzw. dylogii o Maridunie, odcinków Jedi
Crash i Defenders of Peace. Epizody te w gwiezdnowo‐
jenny sposób przywołują wielokrotnie przerabianą
historię z grupą radykalnych pacyfistów (w tej roli
Lurmeni z planety Maridun), która zostaje wplątana w
wojnę i by przetrwać, musi albo wyrzec się swoich

poglądów i chwycić za broń, albo zginąć. Do tego
ostatniego nie chce dopuścić trójka Jedi – Anakin,
Ahsoka i Aayla Secura, postać doskonale znana
wszystkim fanom Expanded Universe.

Dylogia o Maridunie, owszem, szafuje znanymi i lubia‐
nymi schematami (poza już wspomnianymi, są to m.in.
lądowanie awaryjne na nieznanej planecie), a mimo to
ogląda się ją z przyjemnością. Katie Lucas, córka same‐
go Twórcy, poważnie potraktowała swój pierwszy
scenariusz do The Clone Wars: sprawiła, że relacje po‐
między Jedi, które tak często są okraszone zabójczą
dawką patosu lub infantylnego humoru, wreszcie stały
się wiarygodne, wykreowała niezłą postać generała
Separatystów, a i aspekt pacyfistyczny nie został po‐
traktowany po macoszemu. Dzieło domykają widowi‐
skowe i dramatyczne sceny walki, doskonałe tempo,
zaskakująco dobra muzyka i rzadkie piękno animacji.
Trylogia Mandaloriańska
Jedną z robiących na mnie największe wrażenie trylo‐
gii z The Clone Wars i jedną z dwóch, obok tej z Bobą
Fettem, które obejrzałem więcej niż raz, jest Trylogia
Mandaloriańska, czyli odcinki 12‐14 sezonu drugiego:
The Mandalore Plot, Voyage of Temptation oraz Du
chess of Mandalore.
Fabularnie trylogia jest niezbyt skomplikowana, za to
wprowadza dość interesujące postacie. Obserwowanie
relacji między Satine, zadeklarowaną pacyfistką a Obi‐

Wanem, przykładnym Jedi (choć jak się okazuje, nie do
końca) oraz pojawiającym się na marginesie Anaki‐
nem jest niezwykle ciekawe. Sami Mandalorianie, tutaj
w postaci Straży Śmierci, także zasługują na uwagę,
choćby dlatego, że miło zobaczyć w serialu „tych
złych”, nie będących Separatystami, a jedynie z nimi
współpracujących.
Trylogia ta znana jest fanom z jeszcze jednego powodu
– wprowadzone za jej sprawą zmiany w kanonie Star
Wars sprawiły, że z tworzenia opowieści w ramach
uniwersum Lucasa wycofała się jedna z gwiezdnowo‐
jennych pisarek, Karen Traviss (acz należy pamiętać,
że The Clone Wars było tylko jednym z kilku, a nie
głównym i jedynym powodem). Żadna inna historia
nie może się takim „osiągnięciem” pochwalić.

miłowania do tego sportu Trandoshanie.
tak… odwrócić role?

A gdyby

Dwa odcinki The Clone Wars wieńczące trzeci sezon,
Padawan Lost oraz Wookiee Hunt serwują nam dawkę
emocji, obok których nie można przejść obojętnie. Po‐
rwana z Felucii Ahsoka trafia na księżyc Wasskah jako
zwierzyna łowna, mająca dostarczyć trochę rozrywki
grupie Trandoshan, hołdującej iście „sarmackiemu”
trybowi spędzania wolnego czasu. Ale bycie przysło‐
wiowym „zającem” nie odpowiada młodej padawance,
która wraz z napotkanymi uciekinierami próbuje
zmienić sytuację na swoją korzyść. Rozpoczyna się
szaleńcza gra o najwyższą z możliwych stawkę.

Trylogia Mortis
Wyemitowana w drugiej połowie trzeciego sezonu
trylogia o Mortis przeniosła serial na wyższy poziom.
W niej po raz pierwszy użyto nie tylko nowych, do‐
kładniejszych modeli postaci, lecz także zaprezento‐
wano inny rodzaj historii – oderwanej od wojny, sku‐
piającej się na bardziej tajemniczej stronie Gwiezdnych
wojen. Opowieść ta z wyjątkową głębią pokazuje rela‐
cje pomiędzy głównymi bohaterami i walkę z ich we‐
wnętrznymi demonami, którą toczą, jednocześnie ście‐
rając się z enigmatycznymi mieszkańcami planety
Mortis – Ojcem, Synem i Córką. W trylogii przedsta‐
wiono również jedne z najbardziej ikonicznych scen
sezonu: Ahsokę opętaną przez Ciemną Stronę i wizję
Anakina, w której młodzieniec dostrzega swoje przy‐
szłe wcielenie. Doskonały efekt osiągnięto, sięgając po
elementy z różnych czasów: przeszłości z Qui‐Gonem,
czy też możliwej, ale nieustalonej jeszcze, przyszłości z
dorosłą Tano.
Chyba najlepsze w tych odcinkach jest to, że nie poka‐
zują konkretnego rozwiązania fabularnego – czy prze‐
powiednia o Wybrańcu ma być interpretowana wła‐
śnie w ten sposób? Czy Mortis istnieje naprawdę? Kim
naprawdę jest tajemnicza rodzina? Jeśli do tego doda‐
my liczne nawiązania literackie i kulturowe oraz do‐
skonałą grę głosową aktorów, są to odcinki naprawdę
godne polecenia, które szybko oczarowują widza swo‐
ją magią.
Padawan Lost i Wookiee Hunt
Pościg! Przyspieszony do granic możliwości oddech,
szum krwi w uszach, pot zalewający oczy, adrenalina
wypełniająca żyły przy jednoczesnym paraliżującym
strachu i jedyna myśl grzechocząca w głowie – uciec
przed napastnikiem! Bycie ofiarą nie może być przy‐
jemne. Tym bardziej, jeśli polują na nas słynący z za‐

O serialu krążą różne opinie. Można go bojkotować lub
śledzić z wypiekami na twarzy. Można także mieć do
niego stosunek obojętny i ze sceptycyzmem podcho‐
dzić do kolejnych odsłon. Są jednak odcinki, które
ogląda się z czystą przyjemnością, niezakłócaną my‐
ślami o kanoniczności prezentowanych treści, gdzie
fabuła i akcja porywają na te kilkadziesiąt minut, dając
dużo dobrej zabawy, a przy okazji nieco szarpiąc, w
pozytywny sposób, nerwy i te dwa do nich zdecydo‐
wanie należą. Polecam!
Napisali:
Jakub ‘Caedus’ Dudek (Grievous), Srdjan ‘Jedi Na
diru Radena’ Jovanovski (Maridun),
XYuri
(Mando), Katarzyna ‘ShaakTi1138’ Rafał (Mortis),
Marcin ‘Sharn’ Byrski (Wookiee)

Moc gwiezdnowojennych reklam
Reklamy telewizyjne towarzyszą nam niemal na każ‐
dym kroku. W ciągu zaledwie kilkunastu sekund
otrzymujemy bardzo atrakcyjny i przeważnie sensow‐
ny przekaz, który ma zachęcić potencjalnego odbiorcę,
czyli nas, do zakupu prezentowanego przedmiotu/
usługi. Obecnie reklama telewizyjna zdaje się wkra‐
czać w fazę schyłkową, a do głosu zaczyna dochodzić
internet i nowe formy komunikacji odbywającej się za
jego pośrednictwem. Niewątpliwymi ich zaletami są
taniość, bogactwo i dostępność do o wiele szerszego
grona odbiorców. Coraz częściej dzielimy się poprzez
portale społecznościowe wszelkiego rodzaju zabaw‐
nymi filmikami oraz reklamami i opiniujemy je, dzięki
czemu producenci łatwiej zyskują dostęp do potencjal‐
nej grupy docelowej i wiedzę niezbędną do udoskona‐
lenia relacji z potencjalnym klientem.
Swoją szansę wykorzystują także Gwiezdne wojny. Ten
wart miliardy dolarów merchandising doskonale
sprzedaje się w różnych formach na całym świecie. Są
to zarówno zyskujące coraz to większą popularność
produkty spod znaku Gwiezdnych wojen, jak i posługi‐
wanie się dobrze znanymi postaciami jako ambasado‐
rami innej marki. Do tych najbardziej rozpoznawal‐
nych i kojarzonych jako obiekt masowej popkultury
należy Mroczny Lord Sithów, Darth Vader. Epatująca
złem i nienawiścią postać zakuta w charakterystyczną
zbroję gościła już w wielu reklamach.

Darth Vader zaszczycił swą obecnością firmę Orange,
przedstawiając im projekt filmu z jego udziałem trwa‐
jący trzy godziny. Próbował użyć na szefach firmy
sztuczki Mocy, jednak jego starania zakończyły się
porażką. Odszedł jak niepyszny, znosząc drwiny w
postaci nucenia marszu imperialnego. Dla sieci skle‐
pów komputerowych Curry & PC World przeprowa‐
dzał śmiałe inspekcje personelu, dbając, by konsumen‐
ci poczuli Ciemną Stronę Mocy, odwiedzając i kupując
sprzęt elektroniczny do domu. W 1994 roku na rozkaz
swojego mistrza wyruszył na poszukiwania zaburze‐
nia w Mocy i na Bespinie zetknął się z siłą, jakiej do tej
pory nie znał – króliczek Duracell okazał się silniej‐

szym oponentem niż mogło się wydawać. Ku frustracji
Vadera, jego miecz zgasł z powodu wyczerpania zasi‐
lania, tymczasem uszaty dobosz dalej funkcjonował.
Starł się także zza ekranu kinowego z bileterem, nisz‐
cząc dziecku jego Pepsi i „przystrzygając” fryzurę
większości widzom.

Ostatnimi czasy prawdziwą sensację wzbudziła rekla‐
ma Volkswagena wyemitowana przed Super Bowl w
czasie największej oglądalności. Mini Vader demon‐
struje w niej swe moce, chodząc po całym domu, aż w
końcu natrafia na najnowszy model niemieckiego kon‐
cernu, który także nie poddaje się jego wpływowi. Nie
wie jednak, że samochód, a zwłaszcza osoba go kieru‐
jąca, jest silna w Mocy.
Błyskawiczną odpowiedzią na ten spot była kontrre‐
klama organizacji Greenpeace. Pojawiły się w niej do‐
skonale znane nam postacie zarówno z Klasycznej, jak
i Nowej Trylogii, które stają w szranki przeciwko zło‐
wrogiemu mini Vaderowi oraz znajdującej się w at‐
mosferze Ziemi Gwieździe Śmierci z emblematem
Volkswagena. Głównym motywem filmiku było zwró‐
cenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska dwutlen‐
kiem węgla, do którego przyczynia się i ten koncern.
Koniec końców, dobro zwyciężyło, a zło musiało pogo‐
dzić się z porażką i zatańczyć w rytm melodii odtwa‐
rzanej w kantynie Mos Eisley. Iście bollywoodzkie za‐
kończenie.
Oczywiście nasz Mroczny Lord jest także wrażliwy na
piękno płci pięknej. Mogliśmy się o tym przekonać w
klipie promującym rozgłośnię radiową Target, w któ‐
rej nasz czarny charakter dostał przyspieszonego bicia
serca oraz zwiększył częstotliwość swoich oddechów
wraz z pojawieniem się obok niego pięknej Heidi
Klum. Wydawać by się mogło, iż zrehabilitował się
przy okazji towarzyszenia Japonkom występującym w
reklamie telefonu Samsung Galaxy S w sieci DoCoMo.
Kraj Kwitnącej Wiśni może być dumny z Lorda Vadera.
Nieco mniej popularni, aczkolwiek także występujący

we wszelkiego rodzaju reklamach są R2‐D2, C‐3PO,
Yoda, Boba Fett, Ewoki czy Luke Skywalker. Nasza
przesympatyczna dwójka robotów sprawnie zarekla‐
mowała sieć restauracji Burger Chef w 1977 roku, kie‐
dy przy zakupie zestawu można było zdobyć unikalny
plakat Star Wars. Pozostając przy tematyce fastfoodo‐
wej i napojów gazowanych – nie da się ukryć, że ich
wielbicielem jest także wiekowy mistrz Yoda. Stoczył
on pojedynek z pewnym człowiekiem o puszkę diete‐
tycznej Pepsi, który niestety przegrał. Prawdziwego
mistrza Jedi poznaje się jednak nie po tym jak zaczyna,
lecz w jaki sposób kończy, a przekonać się mogliśmy
jak, oglądając jego heroiczny wysiłek w trakcie pod‐
trzymywania ogromnego czajnika z wrzącą wodą nie‐
zbędną do zalania zupki błyskawicznej Nissin Cup No‐
odle. Danie japońskie prosto z Radomia. Ewoka jednak
potraktowano inaczej, w reklamie SpikeTV pewien
mężczyzna nie docenił wojowniczego charakteru tego
niewielkiego, lecz groźnego futrzaka. W rezultacie tra‐
fił go w twarz kamień z procy.
W interesujący sposób scenę z Gwiezdnych wojen wy‐
korzystała firma Adidas, angażując wielu znanych ce‐
lebrytów, w tym Snoop Dogga, grupę Daft Punk, Davi‐
da Beckhama, Ciarę, Franza Beckenbauera i Noela Gal‐
laghera. Odtworzyli oni przybycie Luke’a Skywalkera,
Obi‐Wana Kenobiego wraz z droidami do kantyny Mos
Eisley oraz słynną scenę Hana Solo zabijającego Gre‐
edo. Filmik zyskał wyjątkową popularność na kanale
YouTube wraz z tysiącem komentarzy z wyrazami po‐
parcia i uwielbienia dla znanych gwiazd sygnujących
produkty tej marki. Był to niewątpliwy sukces firmy.

C‐3PO w gustownym złotym wdzianku oraz Dartha
Vadera w adidasach. Całość prezentuje się źle, stając
się jednym z najgorszych filmów reklamowych uzna‐
nych przez środowisko fanowskie. Nie należy się jed‐
nak dziwić temu, że wykorzystano ów motyw, bowiem
w 1978 roku panowała powszechna moda na Gwiezd
ne wojny, także i w Japonii.
Oczywiście powstało jeszcze mnóstwo innych reklam
zachęcających do kupna produktów i gadżetów sygno‐
wanych filmem z odległej galaktyki, jednak wspomnie‐
nie o nich wszystkich zajęłoby dużo więcej miejsca,
aniżeli można poświęcić w tym artykule. Miejmy na‐
dzieję, że wraz z rozwojem uniwersum doczekamy się
równie wielu wspaniałych i ambitnych reklam. Te już
istniejące możecie zaś obejrzeć na portalu YouTube.
Krystian ‘Kaelder Dherven’ Karolak

Same Gwiezdne wojny nie gwarantują jednak sukcesu
same z siebie. Jak widać powyżej, potrzebny jest jesz‐
cze pomysł. Czasami także przeszkodą są różnice kul‐
turowe. Całkowicie chybiony, przynajmniej z perspek‐
tywy człowieka wychowanego w kulturze zachodniej,
jest sposób promowania owoców morza firmy Hago‐
romo. Przedstawienie postaci z filmu jest wręcz kary‐
godne (choć z drugiej strony może to wynikać z braku
otrzymania licencji na ich wykorzystanie), mamy bo‐
wiem dziwnego Hana Solo, Chewbaccę bardziej przy‐
pominającego małpę niż istotę do jakiej przywykliśmy,

Redaktor Star Wars Extreme i członek Jedi Order.
Student politologii i fan Gwiezdnych wojen z ponad
czternastoletnim stażem. Miłośnik kultury i języka
japońskiego, dobrej muzyki z lat 70, 80 i 90, PRu,
nowoczesnej technologii oraz strategii i militariów.

Paradoksy moralności
Walka dobra za złem chyba od zawsze zawierała się w
definicji fantastyki. Często stanowi ona oś kompozy‐
cyjną powieści lub filmu, zasadę, na podstawie której
konstruuje się świat i postaci. Najczęściej obie strony
moralności są przedstawiane zgodnie z maniche‐
istycznym dualizmem – zasadę tę stosował już J.R.R.
Tolkien; w jego Śródziemiu nie ma zbyt wiele miejsca
na postaci trochę dobre lub w połowie złe. Jednostron‐
na moralność bohaterów jest niejako wpisana w ich
geny.

Gwiezdne wojny, zwłaszcza jeśli mowa o filmowej sa‐
dze, wpisują się w tę długą tradycję – stykamy się z
Sithami złymi do szpiku kości i Jedi o nieskalanym
charakterze, a bohaterowie naprawdę „szarzy” należą
do rzadkości. Expanded Universe w wielu przypad‐
kach odchodzi od tego wzorca i często pozwala sobie
na kreowanie postaci niejasnych, nieokreślonych, o
skomplikowanej psychice i motywacji. Niemniej, kla‐
syczne archetypy dobra i zła muszą istnieć. Ktoś kie‐
dyś powiedział, że bez nich odległa galaktyka nie była‐
by taka sama – i być może miał rację.
W The Clone Wars George Lucas i cała reszta twórców
mają ponownie okazję zagłębić się w sztukę kreacji
bohaterów. Jest to szczególnie trudne zadanie, bo se‐
rial jest przeznaczony przede wszystkim dla młodszej
widowni – a charakterystyczną cechą dzieciństwa jest
szczególna miłość do Jasnej Strony i bezkrytyczne
przyjmowanie wszystkiego, co sobą reprezentuje. Nie
chcę tu oczywiście zasugerować, że Wojny klonów po‐

winny zmienić ton na bardziej dydaktyczny, niemniej,
jeśli się dobrze zastanowić, okazuje się, że serial re‐
prezentuje postawy moralne, które są w najlepszym
wypadku zastanawiające.
Dobro w serialu utożsamiane jest jednoznacznie z Re‐
publiką Galaktyczną i jej obrońcami, a Separatyści są
przedstawicielami wszystkiego, co moralnie niewła‐
ściwe. Podział ten, choć może oczywisty, twórcy pre‐
zentują chwilami tak natarczywie, że wydaje się jesz‐
cze bardziej nienaturalny, niż jest w rzeczywistości.
Tym samym, wszystko co robią przedstawiciele Repu‐
bliki, uzyskuje powszechną aprobatę, nawet jeśli są to
czyny złe czy wręcz okrutne. Palenie Geonosjan żyw‐
cem czy wyrzucanie wrogów przez okna są właściwe,
bo prowadzą do określonego z góry celu, jakim jest
Sprawiedliwość. Nie byłoby to tak frapujące, gdyby te
same kategorie działań nie były przedstawiane dwu‐
krotnie, a do tego z dwóch różnych perspektyw. Jedi
siłą wdzierają się do umysłu Cada Bane’a, bo jest to
jedyny sposób, by dostać się do zaginionego holokro‐
nu. Lecz gdy łowca torturuje rodiańskiego Jedi, by
osiągnąć ten sam cel, odbierane jest to jednoznacznie
jako złe. Ten schemat powtarza się wielokrotnie.
Uskuteczniana przez scenarzystów „filozofia Kalego”
prowadzi do tytułowych paradoksów i ograniczeń w
kreacji postaci. Przez długi czas sztywne trzymanie się
reguł moralnych uniemożliwiało wprowadzenie Quin‐
lana Vosa, na temat którego twórcy jednoznacznie
stwierdzili: „Nie pokazujemy Mrocznych Jedi”, jakby
kategoria Mrocznego Jedi nie miała racji bytu. Kiffar
ostatecznie się pojawił, lecz jego mroczny pierwiastek
zminimalizowano do minimum. Z drugiej strony, oso‐
by walczące po stronie Separatystów są całkowicie
odarte z humanitaryzmu i szlachetnych uczuć. Twórcy
zdyskredytowali istniejącą w Expanded Universe hi‐
storię życia Grievousa, ponieważ stwierdzili, że w niej
„generał jest bohaterem i postacią pozytywną”. Opo‐
wieści o dzieciństwie Asajj Ventress i „stworzeniu”
Savage’a Opressa, które budzą w widzach dozę współ‐
czucia, stanowią jedynie niewielki procent prezentacji
całych postaci i istnieją niejako w oderwaniu od nich;
nie wyciąga się z nich żadnych konsekwencji.
No właśnie – ów brak wniosków, który powstaje być
może przez „skokowość” poszczególnych odcinków,
powoduje niejako nieciągłość w kreacji postaci. Ana‐
kin Skywalker i Ahsoka Tano też nie byli święci i na
Mortis oboje poddali się Ciemnej Stronie. Oczywiście
oboje ostatecznie odwrócili się od niej, lecz z ich ust
nie pada nawet słowo komentarza, nie rozmawiają
później o tych zdarzeniach między sobą. Aż chciałoby
się głośno zakrzyknąć: „Ale co o tym myślicie?!”

Z takiego toku myślenia wyłaniają się momentami za‐
dziwiające paradoksy, z których przedstawię moim
zdaniem najciekawszy. Oto w jednym z odcinków Pad‐
me wygłasza przemówienie w Senacie Galaktycznym,
podczas którego opisuje bardzo złą sytuację material‐
ną swojej służącej, Teckli. O taki stan rzeczy oskarża
Separatystów, którzy nie chcą zaprzestać działań wo‐
jennych. Tylko po chwili można zadać pytanie: skoro
Teckla jest taka biedna, to czemu Amidala nie podwyż‐
szy jej pensji? Czemu tę ważną sprawę spłycono w ten
sposób? Czemu w Wojnach klonów dobry bohater nie
może zdobyć się na posypanie głowy popiołem i przy‐
znanie: „To moja wina”?
Czy to wszystko oznacza, że The Clone Wars jest aż
nadto czarno‐białe? Wydaje mi się, że nie do końca.
Istnieją postaci i postawy, które są chyba poza zwy‐
czajnie pojętą moralnością – na przykład Cad Bane czy
pirat Hondo Ohnaka, którzy niby są złoczyńcami, a
jednak mają w sobie czasem cyniczny, czasem zło‐
wieszczy element niewiadomej, który sprawia, że są
wyjątkowi na tle wielu postaci. A w czwartym sezonie
pojawił się pierwszy Mroczny Jedi z krwi i kości w se‐
rialu, Pong Krell. Niemniej, takich bohaterów jest zbyt
mało.
Każdy z nas wyrasta z miłości do Jasnej Strony Mocy –
nie oznacza to, że zaczynamy nagle nienawidzić Jedi,
ale człowieka częściej pociąga mrok. Przychodzi to
naturalnie. Przyjrzyjmy się pewnej anegdotce, podanej

przez Dave’a Filoniego, głównego reżysera serialu, w
audycji radiowej. Jego znajomy bawił się z pewnym
chłopcem w grę: on wymieniał imię bohatera, a dziec‐
ko odpowiadało, czy jest on dobry, czy zły. Gdy padło
nazwisko Wielkiego Kanclerza Palpatine’a, młody fan
bez wahania odparł, że jest to pozytywna postać.
„Niepokojące”, stwierdził zarówno reżyser, jak i pro‐
wadzący audycję. Zaiste, niepokojące.
Może mój tekst brzmiał jak wielkie oskarżenie – i mo‐
że nim jest. Nie wierzę ani we wszechogarniające do‐
bro, ani w absolutne zło, choć wielokrotnie stykałam
się z osobami, które twierdziły, że nie mam racji. Po‐
dział na czerń i biel jest naturalną ludzką tendencją do
upraszczania i porządkowania świata. Jak pisałam wy‐
żej, Gwiezdna Saga i The Clone Wars też nie są wolne
od pojętej w ten sposób moralizacji. Na koniec zasta‐
nówmy się tylko: czy warto spostrzegać rzeczywistość
tak skontrastowaną? Możemy wtedy przeoczyć coś
naprawdę ważnego...
Katarzyna ‘ShaakTi1138’ Rafał
Redaktor Bastionu Polskich Fanów Star Wars i Jedi w
Bibliotece Ossus. Fanka Gwiezdnych wojen od 2005
roku, interesuje się przede wszystkim kulturą ras
obcych. Jej pasją jest również fantastyka, gry kompu‐
terowe i literatura.

Urodzaj gier po dwóch latach suszy
Gry osadzone w świecie Star Wars od wielu lat stano‐
wią niezwykle ważną część życia uniwersum stworzo‐
nego przez George’a Lucasa. Produkcje na komputery i
konsole dały fanom namiastkę pilotowania kultowych
statków kosmicznych znanych ze srebrnego ekranu,
walk na miecze świetlne i Moc czy strzelania z blaste‐
rów. Dostarczyły nam też ważnych z punktu widzenia
Expanded Universe postaci oraz wielu pamiętnych,
zaskakujących wątków fabularnych. Gry planszowe,
karciane, bitewne i fabularne stały się częstą formą
wspólnego spędzania czasu przez fanów, pozwalającą
im razem zanurzyć się w świecie Gwiezdnych wojen.
Dla entuzjastów interaktywnego świata Star Wars lata
2010 i 2011 nie były jednak szczególnie udane.
Ogromnym ciosem dla fanów była utrata licencji przez
Wizards of the Coast, jedną z największych firm wyda‐
jących gry towarzyskie w klimatach fantastyki. Firma
wydawała system RPG Star Wars Roleplaying Game:
Saga Edition, a także Star Wars Miniatures, które od
2004 roku zdążyło stać się jedną z bardziej rozpozna‐
walnych gier bitewnych osadzonych w konwencji
science fiction. SWM było na tyle popularne, że groma‐
dziło wokół siebie społeczność, w skład której wcho‐
dziły także osoby nie zainteresowane pozostałymi
aspektami świata Gwiezdnych wojen. Na ich miejsce
zapowiedziano jednak produkty innej światowej sła‐
wy firmy, Fantasy Flight Games: kooperacyjną grę kar‐
cianą oraz nowego bitewniaka o nazwie XWing. Może‐
cie o nich poczytać także w naszej antologii.
Wśród gier wideo przez większość czasu panowała
stagnacja. W ciągu ostatnich dwóch lat gry ze świata
Star Wars zwyczajnie nie doczekały się godnej repre‐
zentacji. Wprawdzie ukazało się wiele mniejszych i
niezbyt udanych produkcji opartych na marce The Clo
ne Wars (w tym całkiem popularna wśród najmłod‐
szych fanów sieciówka The Clone Wars Adventures)
oraz jedna adresowana do starszych graczy, The Force
Unleashed II, jednak w przeciwieństwie do swej po‐
przedniczki z 2008 roku, kontynuacja okazała się
ogromną porażką pod wszystkimi niemal względami.
Dopiero pod koniec ubiegłego roku nastąpiło oczeki‐
wane od dawien dawna wydarzenie, głośne nie tylko
wśród członków fandomu gwiezdnowojennego, ale
także w świecie gier sieciowych i komputerowych w
ogóle. Premierę miało wyczekiwane od wielu lat The
Old Republic, określane jako nowa nadzieja całego ga‐
tunku MMORPG i interaktywnych Gwiezdnych wojen.
Ten tytuł umożliwił graczom stworzenie własnej po‐
staci i wcielenie się w nią podczas konfliktu między
ukrywającym się przez stulecia Imperium Sithów oraz
siłami Starej Republiki. Gra stała się na tyle ważną czę‐

ścią Star Wars, że poświęciliśmy jej – i produktom z
nią związanym – sporą część antologii, w tym niemal
połowę tego działu.
Nie można też zapomnieć o tym, że niedawno ukazało
się wiele zapowiedzi nowych projektów LucasArts.
Poza niejasnymi komunikatami dotyczącymi planów
na przyszłość oraz informacją o poszukiwaniu przez
koncern nowych pracowników do aktualnych projek‐
tów studia, zapowiedziano Star Wars Kinect, grę, w
której dzięki najnowszemu kontrolerowi Microsoftu
będziemy mogli przejąć bezpośrednią kontrolę nad
swoimi postaciami, sterując nimi naszym własnym
ciałem. O tej grze i przyszłości LucasArts także opo‐
wiemy na kolejnych stronach naszego zbioru.
Życzę miłej lektury!
Julian ‘Vidar’ Marcinów
Redaktor Star Wars Extreme i członek PotLS. Miło‐
śnik Star Wars od najmłodszych lat. Student studiów
dalekowschodnich. Zagorzały republikanin i Jedi.
Interesują go kultura dalekiego wschodu, muzyka
gitarowa oraz obserwacje nocnego nieba.

Stara Republika rozpoczęła panowanie
Kto by pomyślał, że od czasu premiery Knights of the
Old Republic upłynęło już tyle czasu? Dziś, dziewięć lat
później, jesteśmy świadkami rozkwitu duchowego
kontynuatora tamtej historii, jednej z najdłużej oczeki‐
wanych gier komputerowych, nie tylko w kategoriach
uniwersum Star Wars. The Old Republic, bo o niej mo‐
wa, to MMORPG, czyli cRPG rozgrywane w towarzy‐
stwie innych, żywych graczy, którzy mogą się znajdo‐
wać nawet po drugiej stronie globu. Akcja gry toczy się
ponad trzysta lat po wydarzeniach z KotORa, w latach
3643‐3641 przed bitwą o Yavin. Imperium Sithów po‐
wróciło do znanej galaktyki, rozpoczynając kilkuna‐
stoletnią wojnę z Republiką. Dzięki chytremu podstę‐
powi, Sithom udaje się zdobyć Coruscant, co doprowa‐
dza do rychłego podpisania traktatu pokojowego. Na‐
stępuje okres zwany Zimną Wojną i to właśnie w mo‐
mencie jej trwania gracz wkracza na galaktyczną sce‐
nę.
Na samym początku gry należy stworzyć swoją postać.
Do wyboru mamy dwie strony: Republikę oraz Impe‐
rium Sithów. Każda z frakcji posiada po cztery klasy, z
czego pierwsze dwie posługują się Mocą, a trzecia i
czwarta bronią palną. Każda z klas różni się od siebie
głównym wątkiem historii oraz mechaniką rozgrywki,
a po osiągnięciu 10 poziomu należy wybrać dodatko‐
wą specjalizację. W tym momencie awans na następny
poziom jest premiowany punktem, który można wy‐
dać w jednym z trzech drzewek rozwoju umiejętności.
Najbardziej opłaca się inwestować tylko w jedno odga‐
łęzienie, gdyż dzięki temu można otrzymać najsilniej‐
sze bonusy. Wszystkich możliwości rozwoju postaci
jest aż 48, dlatego też ważne jest dokonywanie rozsąd‐
nych decyzji.
Każda z klas rozpoczyna swą podróż na planetach
startowych, gdzie wykonywane są początkowe misje i
gdzie zdobywa się pierwsze umiejętności. Te drugie
należy wykupywać u odpowiednich dla siebie trene‐
rów, zadania natomiast wykonuje się najczęściej na
zlecenie NPCów, którzy oferują nam pełną gamę atrak‐
cji: misje klasowe (związane z głównym wątkiem fa‐
bularnym), planetarne (wykonywane na danej plane‐
cie, np. Tython, Hutta), flashpointy (misje dla grup
maksymalnie do czterech graczy), war zone (potyczka
pomiędzy Republiką a Imperium w ośmioosobowych
zespołach) oraz bitwy w kosmosie (prowadzone za
pomocą własnego statku). Każdy zatem znajdzie coś
dla siebie. Gra wspiera i niejako wymusza współpracę
graczy, nagradzając ich punktami socjalnymi za wspól‐
nie prowadzone rozmowy, dzięki którym można po‐
tem kupić bonusowe przedmioty. Pośród misji plane‐
tarnych znajdziemy również zadania grupowe, tzw.
heroic, po których wykonaniu jesteśmy nagradzani

ekskluzywnym ekwipunkiem, dlatego najczęściej nie
ma problemu ze znalezieniem na nie chętnych.
Ważnym aspektem związanym z zadaniami są w pełni
udźwiękowione dialogi. Głosy i ich intonacja zazwy‐
czaj pasują do postaci i danej sytuacji, a jest to praw‐
dziwy fenomen w przypadku gier MMO i wielka zaleta
The Old Republic. Jeśli już o wspominamy o rozmo‐
wach, to są przeważnie trzy opcje i znajdują się one na
typowym dla BioWare „kółku” – zaznaczamy na nim
jedynie ogólny charakter wypowiedzi, a cała linia dia‐
logowa zostaje wypowiedziana przez naszą postać.
Oczywiście nie mogło zabraknąć pewnego zróżnico‐
wania moralnego: jedna z odpowiedzi zazwyczaj jest
nacechowana pozytywnie, druga neutralnie, a trzecia
negatywnie. Czasami dostaje się za nie także punkty
odpowiedniej strony Mocy. Po osiągnięciu pewnej ich
liczby, wkracza się na kolejny szczebel drabinki Jasnej
lub Ciemnej Strony, co pozwala m.in. na używanie
pewnych przedmiotów.

W większości misji trzeba coś dostarczyć, skopiować
lub zniszczyć. Na drodze do celu stają nam przeciwni‐
cy, których należy pokonać. Jeśli ktoś grał w jedną z
nowszych gier BioWare, odnajdzie się w interfejsie
praktycznie od razu. Po zaznaczeniu przeciwnika, na‐
leży wybrać jedną z umiejętności służących do zada‐
wania obrażeń. Występuje tu tzw. cooldown, czyli
czas, który musi upłynąć przed możliwością kolejnego
użycia danej zdolności. Najczęściej pojawia się on przy
tych mocniejszych zdolnościach, aby walki nie stały

się zbyt proste. Każda z klas dysponuje też specjalny‐
mi umiejętnościami. Dla przykładu, Negocjator Jedi po
wybraniu odpowiedniej specjalizacji może leczyć, a
Rycerz Jedi na chwilę zyskać nawet do 30% punktów
życia więcej. Mówiąc o przeciwnikach, należy wspo‐
mnieć, że występują oni w różnych wariantach trud‐
ności, a w rozpoznaniu ich siły pomagają graczowi
oznaczenia przy ich nazwach. Najłatwiejsi występują
najczęściej w trzyosobowych grupach, a najsilniejsi są
oznaczani gwiazdką. Dzięki temu gracz wie, czego na‐
leży oczekiwać i dostosowuje swoją taktykę do danej
sytuacji.

W miarę rozwoju historii, otrzymujemy swojego
pierwszego kompana. Najbardziej prozaiczną z jego
umiejętności jest wspieranie nas podczas walki. W
tym celu możemy zmieniać i ulepszać mu ekwipunek.
Oczywiście, nie jest to jedyna rola, jaką spełnia. Po wy‐
braniu trzech umiejętności z rodzaju Crew Skills, za
odpowiednią ilość kredytów można zlecić kompanom
wykonanie minizadań. Dla przykładu podam tu dyplo‐
mację – wysyłamy kompana na misję, która zajmuje
pewien okres czasu, a w nagrodę otrzymujemy punkty
Jasnej bądź Ciemnej Strony Mocy oraz jakiś przedmiot.
Umiejętności przypisanych do załogi jest pełno: zaczy‐
nając od archeologii, a kończąc na tworzeniu przed‐
miotów. Każdy znajdzie coś, co mu się spodoba. Istnie‐
je jeszcze jedna, bardzo pożyteczna zdolność kompa‐
na. Można go automatycznie wysłać z wszelkiego ro‐
dzaju przedmiotami „śmieciowymi” zdobywanymi na
przeciwnikach, które sprzeda w sklepie. Zajmuje to
minutę, ale oszczędza nam zbędnego biegania. Kompa‐
ni pełnią również ważną rolę fabularną. Są wymagani
do wypełnienia niektórych misji z wątku głównego
oraz można z nimi rozmawiać wtedy, gdy pozwoli i
poinformuje nas o tym gra.
Ostatnim elementem mechaniki, o którym należy
wspomnieć, jest interfejs. Wychowani na KotORze gra‐
cze z pewnością uśmiechną się na jego widok. Z po‐
czątku może wydawać się, że opcji jest zbyt dużo, ale
po pewnym czasie daje się go okiełznać. Dziennik za‐
dań jest naprawdę przejrzysty; bardzo ucieszyła mnie
możliwość wyłączenia śledzenia zadań. Miłą rzeczą

jest kodeks, który można w każdej chwili przeczytać,
by dowiedzieć się czegoś o lokacjach czy postaciach.
Również mapa i jej wersja mini w prawym dolnym
rogu są przydatne. Pokazują wszystkie ważniejsze
ścieżki, a filtr, pomagający odnaleźć to, co jest nam
akurat w tym momencie potrzebne, spisuje się perfek‐
cyjnie. Istnieje również możliwość zminimalizowania
niektórych okienek, np. czatu. Okno ekwipunku rów‐
nież należy do udanych – kolory pokazują, które ele‐
menty są lepsze, a automatyczny filtr nie podświetla
przedmiotów, których nasza postać nie może używać.
Przynajmniej nie trzeba tracić czasu i nerwów na
przesiewanie plecaka.
Nadszedł czas na opisanie oprawy audiowizualnej.
Jeśli komuś podobała się grafika w Knights of the Old
Republic, to poczuje się jak w domu. Silnik graficzny
może nie prezentuje się zbyt nowocześnie, ale jest
stworzony naprawdę porządnie. Oczywiście zdarzają
się błędy, takie jak nagle wyskakujące ściany zielonego
bądź czerwonego światła, ale występują sporadycznie.
Stylu graficznego nie można nazwać realistycznym,
gdyż bardziej przypomina komiks, ale dzięki temu bę‐
dzie się wolniej starzeć. Nie można nic zarzucić cut‐
scenkom czy wyglądowi walk. Wielką zaletą grafiki
jest to, że gra działa na relatywnie słabych kompute‐
rach. Na dwuletnim sprzęcie kupionym za około trzy
tysiące złotych, w rozdzielczości 1680x1050 pixeli The
Old Republic chodzi płynnie na maksymalnych deta‐
lach. Jedyne lagi zdarzają się podczas lotu taksówką,
co oczywiście nie wpływa na odczuwaną przyjemność
z gry. Dwoma najwyraźniejszymi wadami są za to do‐

czytywanie się środowiska (w tym przeciwników)
oraz długie ładowanie niektórych lokacji.
Elementem The Old Republic, który wypadł niemalże
idealnie, jest muzyka. Gracz usłyszy stare, znane moty‐
wy z obu odsłon serii KotOR, muzykę z obu trylogii
oraz nowe, naprawdę udane aranżacje. Podkład zmie‐
nia się wraz z przestrzenią, która nas otacza i razem z
postępującym głównym wątkiem. Różnorodność
utworów jest naprawdę ogromna, a każdy z pewno‐
ścią znajdzie kawałki, które przypadną mu do gustu.
Nieco gorzej wygląda sytuacja dźwięku. Strzelaniny,
charakterystyczne buczenie mieczy świetlnych, echa
wybuchów czy głosy brzmią świetnie, tyle że brakuje
mi nieco odgłosów tła. I tak na przykład rozmów NP‐
Ców albo grania kapel‐widm po prostu nie słychać.
Trochę szkoda, bo takie niedoróbki łatwo rzucają się
w uszy.

Kolejnym aspektem, którym należy się zająć, jest fabu‐
ła. Na potrzeby tej recenzji przeszedłem prolog Agenta
Imperialnego i Inkwizytora Sithów oraz ukończyłem
pierwszy akt Rycerza Jedi – i mogę spokojnie stwier‐
dzić, że główny wątek jest klasą samą w sobie. Jeśli
baliście się, że elementy singlowe, a w tym właśnie
fabuła, będą słabe, to mam przyjemność rozwiać Wa‐
sze wątpliwości. Jest bardzo emocjonująco i epicko, a
zwroty akcji rzeczywiście zaskakują. Jeśli jednak cho‐
dzi o misje planetarne, to tu bywa już różnie. Często
zdarzają się zadania jednoetapowe w stylu przynieś‐
podaj‐pozamiataj. Prawdziwie rozwinięty i wgniatają‐
cy w fotel poboczny wątek planetarny znalazłem do‐
piero na trzeciej lub czwartej odwiedzonej przeze

mnie planecie. Mimo wszystko, cały system działa do‐
brze, głównie dlatego, że bardzo sprytnie została roz‐
wiązana bolączka biegania z jednej strony mapy na
drugą. Zadania poboczne znajdziemy tam, dokąd pro‐
wadzi nas wątek główny, przez co przejście z jednej
misji do drugiej jest praktycznie natychmiastowe. W
dziedzinie otoczki fabularnej nie można też zapomnieć
o niezliczonych nawiązaniach do całego uniwersum
Star Wars, nie tylko do KotORa, ale praktycznie
wszystkich ważnych pozycji Expaned Universe. Wła‐
śnie takie smaczki powodują, że dla fana gra staje się
jeszcze większą frajdą.
Na deser zostawiłem najważniejszy element The Old
Republic, mianowicie grywalność. Powiem prosto: syn‐
drom „jeszcze jednego questa” jest normą. Gameplay
jest świetny, a od gry naprawdę nie chce się odcho‐
dzić. Walki i ich wygrywanie dają sporo satysfakcji.
Dzięki voice‐actingowi, chce się robić misje, choćby po
to, by posłuchać, co mają do powiedzenia bohaterowie
i jak dany motyw się zakończy. Jedyną wyraźną wadą
są inni gracze, którzy mogą swoim zachowaniem psuć
zabawę. Szkoda też systemu socjalnego, który prak‐
tycznie w ogóle się nie sprawdza. Jeżeli nie liczyć za‐
dań, podczas których wymagane są inne osoby, rzadko
dochodzi do współpracy. Najlepiej ukazuje to sytuacja
z zadaniami typu heroic, kiedy tuż po wykonaniu mi‐
sji, grupa się rozpływa. Wielka szkoda, bo taka współ‐
praca jest rzeczywiście symbiotyczna. Działanie w
grupie jest opłacalne, a system rozdawania zdobytych
przedmiotów sprawiedliwy. Prawie połowę misji na
Nar Shaddaa spędziłem w towarzystwie hiszpańskie‐
go gracza z klasą Żołnierz i szczerze mówiąc, uważam
ten fragment mojej podróży za najfajniejszy czas w
grze.
Podsumowując wszystkie za i przeciw, polecam The
Old Republic każdemu, kto uważa się za fana Star
Wars. Granie daje niesamowitą satysfakcję, a posze‐
rzanie wiedzy na temat uniwersum jest zajęciem bar‐
dzo przyjemnym. Największym problemem zatem sta‐
je się cena. Na zapłacenie co najmniej 200 złotych na
wstępie oraz okresowe opłacanie abonamentu (ok.
100 zł za dwa miesiące) nie każdego będzie stać. Moc
jest jednak silna w The Old Republic i jeśli tylko ktoś
może sobie pozwolić na grę, tak czasowo, jak i pienięż‐
nie, to z pewnością się na niej nie zawiedzie.
Jakub ‘Caedus’ Dudek
Redaktor Star Wars Extreme. W dalekiej przyszłości
planuje zostać nauczycielem historii. Fan Star Wars,
kolekcjonujący książki i komiksy od 2007 roku. Inte‐
resuje się również muzyką ska, punkiem i rockiem.
Lubi tenis stołowy.

Nadlatuje X-Wing z karcianką na pokładzie
Gry towarzyskie to wspaniała forma rozrywki dla
osób w każdym wieku. Wystarczy mieć trochę wolne‐
go czasu, chęci oraz jakąś grę karcianą, planszówkę
czy podręcznik do systemu RPG pod ręką. Co najważ‐
niejsze, do zabawy nie potrzeba prądu czy też kompu‐
tera, co w dzisiejszych czasach – gdy „blaszak” lub
konsola stoją praktycznie w każdym domu – może się
wydać trochę niezwykłe. Mimo wszystko gry towarzy‐
skie mają zagorzałych zwolenników i wciąż cieszą się
powodzeniem na całym świecie. Trochę inaczej jednak
wygląda sprawa, gdy spojrzymy na produkty spod
znaku Star Wars – a raczej na ich brak.
Po odebraniu licencji firmie Wizards of the Coast w
2010 roku, rynek gier towarzyskich osadzonych w
odległej galaktyce praktycznie przestał istnieć. Gdzie‐
niegdzie można jeszcze znaleźć fanowskie scenariusze
do RPG czy nowe wzory kart do Trading Card Game,
tworzone przez Komitety Graczy, lecz są to głównie
fanowskie inicjatywy, mające na celu podtrzymanie
gasnącego zainteresowania tymi produktami. Nic więc
dziwnego, że informacja o tym, że renomowana firma
Fantasy Flight Games zamierza wydać nowe, gwiezd‐
nowojenne produkty, zelektryzowała fanów Star Wars
na całym świecie. FFG jest odpowiedzialna między
innymi za doskonale przyjęte gry planszowe Battlestar
Galactica czy Starcraft, a także za trzecią edycję pod‐
ręczników do legendarnego systemu RPG, Warhamme
ra. Już same te tytuły mogą napawać optymizmem,
jeśli chodzi o przyszłe publikacje – a zapowiedziano
trzy rzeczy: nowy system RPG, grę karcianą oraz bi‐
tewniak.

floty gwiezdnych okrętów i kierować poczynaniami
najbardziej znanych bohaterów Sojuszu Rebeliantów
w starciu z siłami Imperium. Dzięki współpracy, gra‐
cze będą mogli odpierać imperialne ataki i wypełnić
swoją misję. W Star Wars: The Card Game wcielimy się
w role takich bohaterów jak Luke Skywalker czy Han
Solo, a szeroka gama postaci, statków, misji i wrogów
w SW TCG sprawi, że gracz będzie mógł się całkowicie
zanurzyć w galaktycznym konflikcie tak dobrze nam
znanym z Klasycznej Trylogii. Z tego, co nam do tej
pory zaprezentowano, zasady wydają się być dość
proste. Czy dzięki temu ta karcianka trafi do większej
liczby fanów niż poprzednie gwiezdnowojenne gry
karciane, takie jak SW CCG Deciphera czy SW TCG Wot‐
C? Czas pokaże. Także wygląd samych kart jest nie‐
zwykle zachęcający, choć trzeba mieć na uwadze, ze
zaprezentowano jedynie ich wersje robocze.
Kolejnym produktem, który ma się ukazać w tym roku
jest gra bitewna Star Wars: XWing. Będzie to taktycz‐
na gra nawiązująca, jak łatwo się domyślić, do poje‐
dynków myśliwskich. Gracze przejmą kontrolę nad
rebelianckim X‐wingiem i zwinnym imperialnym TIE
Fighterem. Zgodnie z zapowiedziami i dostępnymi
zdjęciami, fani będą stawać naprzeciw siebie i mierzyć
się w szybkim pojedynku przy użyciu dobrze dopraco‐
wanych i pomalowanych miniaturek. Dzięki kilku sce‐
nariuszom XWing ma pozwolić graczom odtworzyć
niezwykle ekscytujące bitwy kosmiczne.
Produkty Fantasy Flight Games mają sie ukazać w tym
roku, jednak oprócz wyżej zaprezentowanych infor‐
macji na temat XWinga oraz The Card Game, produ‐
cent wciąż nie zasypuje nas szczegółami. Patrząc jed‐
nak na wykonanie i popularność innych produktów
spod znaku FFG, właściwie można być spokojnym, że
zarówno nowy gwiezdnowojenny bitewniak, jak i kar‐
cianka zostaną wydane w najwyższej jakości – zarów‐
no pod względem wyglądu, jak i poziomu samej roz‐
grywki. Miejmy cichą nadzieję, że dzieła Fantasy Flight
Games to „nowa nadzieja” gier towarzyskich spod zna‐
ku Gwiezdnych wojen!
Marcin ‘ogór’ Góra

O RPG można na dzień dzisiejszy powiedzieć tylko ty‐
le, że będzie, choć ja sam użyłbym raczej sformułowa‐
nia „jest w planach”. Całkiem prawdopodobne, że jego
wydanie będzie zależało od popularności pozostałych
tytułów, czyli przede wszystkim Star Wars: The Card
Game. Będzie to kooperatywna gra karciana dla 1‐4
graczy, która umożliwi przejęcie dowodzenia nad re‐
beliancką grupą uderzeniową i zespołem do wykony‐
wania misji specjalnych. Gracze będą mogli wysyłać

Redaktor Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Jego
pasja do Gwiezdnych wojen trwa od 1997 roku i bę‐
dzie pewnie jeszcze długo trwać. Miłośnik dobrych
filmów, muzyki oraz komiksów. Wielki fan Srebrnego
Surfera.

Quo vadis, LucasArts?
Podczas pracy nad Klasyczną Trylogią George Lucas
zdał sobie sprawę, że przyszłość należy do technologii
cyfrowej. Kiedy pojawiły się pierwsze gry wideo, do‐
strzegł, że za pomocą interaktywnego medium mógłby
opowiedzieć nowe historie w niespotykany do tej pory
sposób. W tym celu zebrał najbardziej kreatywnych
ludzi ze środowiska gier, kładąc fundament pod Lu‐
casfilms Games, które z biegiem lat (a dokładnie w
1990 roku) przekształciło się w LucasArts Entertain‐
ment Company.
W pierwszych latach swojej działalności LucasArts
ugruntowało pozycję developera innowacyjnych tytu‐
łów. Gry przygodowe takie jak Maniac Mansion czy
seria Monkey Island zdefiniowały na nowo ówczesny
rynek gier wideo, a studio zaczęło szybko się rozwijać,
pracując nad coraz większymi projektami. Nie obyło
się jednak bez drobnych przeszkód – LucasArts nie
mogło pozwolić sobie na wykorzystanie licencji Star
Wars, ponieważ prawa do wydawania gier zostały
sprzedane na kilka lat do przodu, już podczas produk‐
cji filmów. Lucasfilm czekał cierpliwie na wygaśnięcie
kontraktu, aż w końcu w 1990 roku wszystkie prawa
intelektualne związane z produkcją gier na kanwie
Gwiezdnych wojen trafiły do LucasArts. Na pierwszy
ogień poszła reedycja – platformówka Star Wars wy‐
dana na konsolę NES.
Tym samym rozpoczęła się droga do chwały. Popula‐
ryzacja konsol oraz galopujący rozwój technologii
komputerów stacjonarnych otworzyły nieograniczone
możliwości. Dodatkowo, wprowadzony został nowy
model produkcji gier – oprócz wewnętrznego studia
developerskiego, zaczęto regularnie korzystać z po‐
mocy niezależnych domów developerskich.

Lata dziewięćdziesiąte to pojawienie się na rynku gier
Rebel Assault, Xwing (1993), TIE Fighter (1994) oraz
Dark Forces (1995). Dwie ostatnie miały szczególne
znaczenie – zmieniły rynek gier wideo, nie ze względu
na komercyjną licencję, lecz niezwykły gameplay oraz
innowacyjne możliwości techniczne. Xwing oraz TIE

Fighter stały się najlepszymi symulatorami walk ko‐
smicznych na rynku, jednocześnie zostawiając konku‐
rencję daleko w tyle. Z kolei Dark Forces udowodniło,
że rynek shooterów nie kończy się na grze Doom.

Pasmo sukcesów sprawiło jednak, że LucasArts poczu‐
ło się zbyt pewnie, a wydawane gry, mimo iż ambitne,
nie były wzorem jakości. Rebel Assault II (1995) i Sha
dows of the Empire (1996) wywołały mieszane uczucia
wśród fanów, a Yoda Stories (1997) i Masters of Teräs
Käsi (1997) okazały się totalną klapą, zdobywając ma‐
ło zaszczytne nagrody za najgorsze gry roku. LucasAr‐
ts na szczęście zrehabilitowało się takimi hitami jak
Dark Forces II: Jedi Knight (1997) oraz Rogue Squadron
(1998). Dało się jednak zauważyć, że wydawca ma
poważny problem z utrzymaniem poziomu gier.
Do końca lat dziewięćdziesiątych LucasArts nie mogło
znaleźć recepty na ustabilizowanie swojej sytuacji na
rynku gier wideo – dobre i kiepskie gry przeplatały się
ze sobą nawzajem. W latach 1999‐2002 spośród aż
siedemnastu (!) gier Star Wars tylko Rogue Squadron
II: Rogue Leader oraz Jedi Knight II: Jedi Outcast odnio‐
sły sukces. Co więcej, były to gry stworzone całkowicie
przez zewnętrzne studia developerskie.
Ówczesny szef LucasArts, Simon Jeffery, zwrócił się do
odnoszącego swoje pierwsze sukcesy studia BioWare
z prośbą o stworzenie nowego tytułu, który pomoże
wznieść na wyżyny markę Star Wars. Knight of the Old
Republic (2003) udowodniło, że oddana w dobre ręce
licencja może zaowocować czymś więcej niż tylko do‐
brą grą. Wciągająca historia oraz innowacyjny system
RPG sprawił, że KotOR otrzymał ponad pięćdziesiąt
nagród za grę roku i ustanowił nowy standard w ga‐
tunku role‐playing game. W międzyczasie wydano
produkcję MMO Sony Online Entertainment Star Wars:
Galaxies, która jednak, mimo potencjału, nie przyjęła
się na rynku. Rekompensatą tego okazały się kolejne,
bardzo dobre odsłony kultowych już serii – Jedi Kni
ght: Jedi Academy oraz Rogue Squadron III: Rebel Stri
ke.

Po sukcesie KotORa, LucasArts poszło za ciosem i już
rok później pojawił się sequel. BioWare, chcąc skon‐
centrować się na własnych projektach, zrezygnowało
z produkcji drugiej części i przekazało projekt Obsi‐
dian Entertainment. Knights of the Old Republic II: Sith
Lords okazało się jeszcze jednym hitem. Gra poprawiła
większość elementów znanych z pierwszej części, jed‐
nak pośpiech LucasArts nie pozwolił Obsidian skoń‐
czyć gry w zamierzony sposób, co zaowocowało usu‐
nięciem wielu kluczowych partii gry. Mimo to, udało
się odnieść zarówno komercyjny, jak i artystyczny
sukces.
W roku 2004 na stanowisko szefa LucasArts został
mianowany Jim Ward, pełniący do tej pory funkcję
speca od marketingu. Widząc niepowodzenia we‐
wnętrznego studia na przestrzeni ostatnich lat,
zmniejszył ilość pracowników z 450 do 190 i postawił
na jakość, a nie ilość. Większą uwagę zaczęto przykła‐
dać do wyboru zewnętrznych developerów. Zaowoco‐
wało to współpracą z Pandemic Studios oraz Travell‐
er’s Tales, które były odpowiedzialne za takie tytuły
jak Battlefront oraz Lego Star Wars. Start serii Lego
okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko zyskała ona
rzeszę fanów w różnym wieku, ale sukces komercyjny
(łącznie ponad dwadzieścia milionów sprzedanych
egzemplarzy) sprawił, że masa innych firm poszła tym
samym tropem, dzięki czemu swoje wersje Lego mają
m.in.. Harry Potter i Piraci z Karaibów.
Kolejne lata to czas dobrych decyzji. Powstały Battle
front II, Empire at War oraz adaptacja filmowa Re
venge of the Sith. Wszystkie, z wyjątkiem ostatniej, ze‐
brały bardzo dobre recenzje, jednocześnie notując
wysokie wyniki sprzedaży. LucasArts mogło się poch‐
walić grą Republic Commando, która w całości została
stworzona przez wewnętrzne studio. Firma po raz
kolejny była na fali, a na horyzoncie wyłonił się nowy,
tajemniczy projekt znany jako The Force Unleashed. W
międzyczasie wyszła kolejna kompilacja Lego oraz
przenośna edycja serii Battlefront.
W 2008 roku LucasArts po intensywnej kampanii
marketingowej wydał The Force Unleashed. Historia
tajnego ucznia Dartha Vadera została w miarę ciepło
przyjęta przez graczy i recenzentów, a gra pobiła
gwiezdnowojenny rekord sprzedaży. Jeszcze w tym
samym roku wspomniany już Jim Ward, człowiek od‐
powiedzialny za intensywny rozwój LucasArts, zrezy‐
gnował ze swojego stanowiska. Sukces The Force Unle
ashed sprawił, że szybko pojawił się sequel. Niestety,
terminarz produkcji był bardzo napięty i spowodował
wiele konfliktów wewnątrz firmy. Jeszcze przed ofi‐
cjalną premierą dotarły informacje o kolejnych zwol‐
nieniach, głównie zespołu odpowiedzialnego właśnie
za TFUII. Gra okazała się niewypałem pod względem

komercyjnym, a krytyka zgodnie uznała, że jest dużo
gorsza od oryginału.
LucasArts po raz kolejny stanęło w bardzo trudnej
sytuacji. Gry oparte na serialu The Clone Wars także
wypadły poniżej oczekiwań odbiorców. Obecnie, po
premierze The Old Republic, LucasArts ponownie za‐
czyna się odradzać. Podpisano umowę z Epic Games
na wykorzystywanie multiplatformowego silnika gra‐
ficznego Unreal Engine 3, który z powodzeniem uży‐
wany jest na rynku przez największe studia develo‐
perskie. Do firmy przyszedł Clint Hocking z Ubisoft –
twórca znanej serii Assasin’s Creed. Firma przeszła
restrukturyzację, a po serii zwolnień na oficjalnej stro‐
nie LucasArts i Lucasfilm pojawiły się ogłoszenia o
naborach do trzech nowych projektów gier wideo.
Wszystko wskazuje na to, że LucasArts ponownie po‐
wstaje niczym feniks z popiołów.
Historia LucasArts pokazuje, że sukces studia uzależ‐
niony jest od ilości porażek, a wzloty i upadki firmy
przypominają niekończącą się parabolę. Czy po ponad
dwudziestu pięciu latach na rynku gier wideo, uda się
wreszcie doprowadzić do prawdziwej stabilizacji? Li‐
czymy na to.
Michał ‘Sato’ Perkowski
Twórca i redaktor portalu o grach Star Wars Strony‐
mocy.pl, miłośnik Star Wars, gier wideo, komiksów i
dobrego kina science fiction.

Moc jest silna w Force FCCG
Fani Gwiezdnych wojen są naprawdę pomysłowi,
zwłaszcza jeśli chodzi o ich pasję. Nietrudno zatem się
domyślić, że kiedy połączy się rozmaite hobby prze‐
ciętnego fana Star Wars i jego zaangażowanie, może
wyjść coś naprawdę wyjątkowego. Tak stało się w
Krakowie, przynajmniej jeśli chodzi o fanowską miłość
do Star Wars i... gier karcianych.
„Złoty okres” gier karcianych spod znaku Star Wars to
lata dziewięćdziesiąte, gdy Star Wars Customizable
Card Game (SW CCG) firmy Decipher była jedną z naj‐
lepszych i najpopularniejszych kacianek na całym
świecie – jako jedna z nielicznych potrafiła zagrozić
absolutnemu monopoliście rynku, Magic: The Gather
ing. Od 1995 aż do 2001 roku Decipher wydał blisko
trzydzieści zestawów z kartami, a po utracie licencji
na rzecz firmy Wizards of the Coast, opiekę nad grą
przejął Player's Commitee. Komitet, złożony z fanów z
całego świata, co jakiś czas publikuje swoje własne
„wirtualne” dodatki do CCG. Polacy także pomagają
przy tworzeniu nowych kart, wystarczy wejść na tam‐
tejsze forum, gdzie co chwilę można trafić na naszego
rodaka. Podobny los podzieliła kolejna gra karciana,
Star Wars Trading Card Game (SW TCG), która po 2005
r. żyje tylko i wyłącznie dzięki fanom. Jak widać, pomi‐
mo tego, że zarówno Decipher, jak i Wizards utraciły
licencje na wydawanie swoich produktów, miłośnicy
Star Wars wciąż są zainteresowani gwiezdnowojenny‐
mi grami karcianymi.
To dzięki nim narodził się pomysł na Force FCCG, czyli
Force Fans Collectible Card Game. Jest to wirtualna gra
karciana stworzona przez fanów z Krakowskiego Fan‐
domu Star Wars, której premiera odbyła się pod ko‐
niec 2011 roku. Zasady Force FCCG oparto na regułach
do wspomnianego Magic: The Gathering. Sama roz‐
grywka skupia się na umiejętnym wykorzystaniu kart,
które znalazły się w naszej ręce. Do olbrzymich plu‐
sów gry należy naturalnie to, że jest darmowa oraz
całkowicie po polsku. Opisy kart zredagowano w pro‐
sty i przyjemny sposób, tak aby gracze nie mieli pro‐
blemów z ich rozszyfrowaniem. Większość kart zawie‐
ra cytaty zarówno z filmów, jak i te mniej znane, z
Expanded Universe. Jedynym elementem, do którego
można się przyczepić jeśli chodzi o skądinąd bardzo
dobre, świetnie zilustrowane karty, to czcionka, która
niektórym może się wydać nieczytelna. Trzeba jednak
pamiętać, że twórcy FFCCG cały czas ulepszają swój
produkt i przy kolejnych edycjach gry zamierzają po‐
prawić wszelkie zauważone niedociągnięcia.
Force Fans Collectible Card Game nie jest samodzielną
aplikacją, lecz pluginem do darmowego programu o
nazwie LackeyCCG, który umożliwia zabawę w najbar‐

dziej znane kolekcjonerskie gry karciane. Do samego
grania potrzebujemy talii składającej się z 60 kart, któ‐
rą na początku tasujemy i z której ciągniemy 7 kart,
stanowiących naszą rękę. Gra dzieli się na fazy – w
każdej fazie należy wykonywać określone czynności
(np. atakować możemy tylko podczas fazy ataku). Za
same karty płacimy maną, czyli bazami odpowiedniej
frakcji, które należy obrócić o 90°, czyli „zatapować”.
Wszystkie zatapowane karty należy odtapować na
początku swojej następnej tury... Brzmi dziwnie i nie‐
zrozumiale? Spokojnie, wystarczy uważnie przeczytać
zasady, rozegrać kilka partii i na pewno każdy zrozu‐
mie, o co tak naprawdę chodzi w tej karciance. Zawsze
można się także zwrócić o pomoc do twórców, którzy
chętnie posłużą pomocą „zagubionym”.

Force FCCG to gra stworzona przez fanów dla fanów.
Do dzisiaj zostały wydane dodatki Great Sith War oraz
Special Forces, a kolejne są już w przygotowaniu. Tak‐
że sam wygląd kart ma zostać zmieniony dla większe‐
go komfortu gry. Najważniejsze jest jednak to, że zro‐
dziła się ona z pasji do Gwiezdnych wojen i karcianek, i
ma po prostu zapewnić dużo gwiezdnowojennej roz‐
rywki.
Marcin ‘ogór’ Góra
Redaktor Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Jego
pasja do Gwiezdnych wojen trwa od 1997 roku i bę‐
dzie pewnie jeszcze długo trwać. Miłośnik dobrych
filmów, muzyki oraz komiksów. Wielki fan Srebrnego
Surfera.

Star Wars Kinect - gra naszych oczekiwań?
Pod koniec 2010 roku na rynku pojawił się Kinect –
multimedialne urządzenie na konsolę Xbox 360. Ki‐
nect jest swoistym połączeniem kamery oraz czujnika
ruchu, dzięki któremu gracze mogą wchodzić w inte‐
rakcje z grą, nie używając standardowego fizycznego
kontrolera. Kinect rozpoznaje ruchy kończyn oraz ca‐
łego ciała, dodatkowo potrafi zidentyfikować komen‐
dy głosowe. Gdy więc w połowie 2011 roku zapowie‐
dziano grę Star Wars Kinect studia Terminal Reality,
stojącego m.in. za przychylnie przyjętą serią BloodRay
ne, euforia udzieliła się zarówno fanom Gwiezdnej Sa‐
gi, jak i zwykłym graczom.

Walki na miecze świetlne oraz używanie mocy zna‐
nych ze srebrnego ekranu w połączeniu z innowacyjną
technologią wykrywania ruchów kryło w sobie duży
potencjał na dobrą grę, a także marketingową maszyn‐
kę do zarabiania pieniędzy. Niestety, słaba jakość po‐
zostałych gier na Kinecta szybko ostudziła emocje w
stosunku do Star Wars Kinect i euforia przerodziła się
w umiarkowany optymizm.
Detale fabuły wciąż nie są znane, ale wiadomo, że bę‐
dzie to nowa historia stworzona specjalnie na potrze‐
by gry. Gracz ma kierować poczynaniami młodego pa‐
dawana, a główna akcja rozegra się krótko po wyda‐
rzeniach z Epizodu I. Odwiedzimy takie miejsca jak
Coruscant, Bespin i Tatooine, gdzie oprócz standardo‐
wej rozgrywki będziemy mogli wziąć udział w wyści‐
gu podracerów oraz walkach myśliwców, a także
wcielić się w rozwścieczonego rankora. Wisienką na
torcie mają być dodatkowe misje niezwiązane z osią
fabularną. Prawdopodobnie będą to rekonstrukcje
klasycznych filmowych pojedynków; zabieg ten stoso‐
wany był już poprzednich produkcjach LucasArts.
Wiemy już, o czym będzie gra, więc: z czym to się je? I
na to mamy odpowiedź, demo dostępne na targach
Gamescom w Kolonii pozwoliło bowiem bliżej zapo‐
znać się z mechanizmem sterowania w Star Wars Ki
nect. Niestety, nietrudno było zauważyć, że Kinect nie
zawsze rozpoznaje ruchy gracza, przez co walka i

przemieszczanie się bywają frustrujące. W związku z
brakiem obsługi kontrolera, poruszanie odbywa się za
pomocą szybkiego ruchu do przodu, kroku lub przesu‐
nięcia. Często odnosi się wrażenie, że mamy do czynie‐
nia z typem shootera z automatów, gdzie poruszamy
się do przodu dopiero po tym, jak pokonamy wszyst‐
kich przeciwników w danym obszarze.
Część, w której gracz steruje podracerami, wypada
znacznie ciekawiej. Tutaj wszystko polega na ruchach
rąk – jeżeli gracz chce przyspieszyć, wyciąga ręce
przed siebie, jeżeli chce hamować, cofa. Wszystko
działa niezwykle intuicyjnie i nasze ruchy przypomi‐
nają mniej więcej te, które wykonywał Anakin podczas
wyścigu w Mrocznym widmie. Ostatnim znanym ele‐
mentem jest możliwość wcielenia się w rankora. Tutaj
także sterowanie jest dość intuicyjnie. Rankor niszczy
budynki w Mos Eisley, a także porusza się w dowol‐
nym kierunku. Tryb ten daje graczowi wolną rękę w
eksploracji świata i jest ciekawym urozmaiceniem roz‐
grywki. Developer zapewnił, że podczas zabawy wcie‐
limy się w różne typy rankora z różnych planet.
Jest jedna rzecz, której fani mogą być pewni – oprawa
audiowizualna. Mimo, że gra nie prezentuje się gra‐
ficznie tak dobrze jak seria Uncharted lub Crysis, Star
Wars Kinect robi przyzwoite wrażenie. Wszystko dzia‐
ła bardzo płynnie nawet przy większej „rozróbie”, a
plansze oraz postacie są perfekcyjnie odwzorowane.
Dodatkowymi smaczkami są takie detale jak powietrz‐
ne walki myśliwców na drugim planie czy walące się
budynki. Jeżeli mowa o udźwiękowieniu, wszystko
trzyma bardzo wysoki poziom: odgłosy mieczy świetl‐
nych, blastery, oddech Dartha Vadera. Całość uzupeł‐
nia genialna muzyka Johna Williamsa.
Developer chyba wysłuchał sugestii fanów na temat
nieprzyjaznego sterowania, gdyż jej premiera została
przesunięta z grudnia 2011 na 3 kwietnia 2012 roku.
Terminal Reality zapewniło, że ma to na celu popra‐
wienie wielu elementów gry, ale także dodania m.in.
obsługi technologi 3D. Star Wars Kinect wyjdzie wy‐
łącznie na konsolę Xbox 360, ale jest duże prawdopo‐
dobieństwo, że gra pojawi się także po jakimś czasie
na PlayStation 3. Star Wars Kinect ma na pewno po‐
tencjał, aby stać się czymś więcej niż tylko grą dla nie‐
dzielnych graczy, ale czy developer sprosta wymaga‐
niom graczy? Wkrótce się okaże.
Michał ‘Sato’ Perkowski
Twórca i redaktor portalu o grach Star Wars Strony‐
mocy.pl, miłośnik Star Wars, gier wideo, komiksów i
dobrego kina science fiction.

Przyszłość The Old Republic w ruchu jest
Premiera The Old Republic to bez wątpienia jedno z
najważniejszych wydarzeń ostatnich lat dla wielu fa‐
nów Star Wars. Gra została przyjęta entuzjastycznie i
myślę, że każdy z nas uważa ją w większym lub mniej‐
szym stopniu za sukces – jeśli nie w kategoriach arty‐
stycznych, to przynajmniej jako świetny „wabik” na
potencjalnych fanów. To jednak już za nami, teraz mo‐
żemy pomyśleć o tym, co przyniesie nam przyszłość.
Na pierwszy plan wysuwa się sama gra. Każdy, kto
przeszedł główny wątek fabularny jednej z klas, wie,
że nasz bohater dalej uczestniczy w zabawie w postaci
endgame’u. Rzeczą oczywistą jest, że aby utrzymać
graczy przy tytule, należy tę sferę ciągle poszerzać, np.
poprzez tworzenie dodatkowych operacji, flashpoin‐
tów i innego rodzaju zadań nastawionych przede
wszystkim na zabawę grupową. Zresztą, to właśnie
elementy socjalne uważam dotychczas za najsłabsze i
liczę na ich rozwój. Zastanawiam się, czemu nikt nie
pomyślał o wprowadzeniu do gry pazaaka czy wyści‐
gów podracerów, w których ścigalibyśmy się ze znajo‐
mymi. Takie rzeczy urozmaiciłyby rozrywkę, która
obecnie polega wyłącznie na walce. Mam szczerą na‐
dzieję, że rozwój TOR pójdzie właśnie w tym kierunku.
Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, czy The Old
Republic podąży śladem innych znanych MMORPG i
zostaną wydane większe, pudełkowe dodatki. Chyba

nikogo nie zaskoczę stwierdzając, że w ciągu kilku naj‐
bliższych miesięcy zapewne usłyszymy co nieco o two‐
rzeniu pełnoprawnej kontynuacji The Old Republic.
Przesłanek ku temu jest kilka, m.in. fakt, że żadne z
zakończeń znajdujących się w grze nie rozstrzyga defi‐
nitywnie konfliktu pomiędzy Republiką a Imperium
Sithów. Wojna tak naprawdę dopiero się rozpoczyna i
z pewnością da się wyciągnąć z tego materiału znacz‐
nie więcej. Furtka pozostawiona przez twórców z Bio‐
Ware jest ogromna, a niewykorzystanie takiego poten‐
cjału byłoby ogromnym błędem. Na razie jednak pozo‐
staje nam cierpliwie czekać na kolejne informacje.
The Old Republic to rzecz jasna nie tylko sama gra. Za‐
nim znalazła się w sprzedaży, była promowana przez
świetną kampanię reklamową, której częścią stały się
także książki i komiksy. Akcja wszystkich działa się
chronologicznie przed grą i wprowadzała czytelnika w
realia Starej Republiki. Logicznym posunięciem po
premierze wydaje się zatem być rozwój całej otoczki
już po wydarzeniach z gry. Pierwszym z bezpośred‐
nich sygnałów o tym świadczących jest zapowiedziana
na koniec bieżącego roku kolejna książka Drewa Kar‐
pyshyna, mająca należeć do serii The Old Republic.
Chyba się nie pomylę, jeśli stwierdzę, że w najbliż‐
szych latach każdy fan Starej Republiki będzie w pełni
zadowolony z liczby wydawanych tytułów.
Tak wielki projekt, jakim jest The Old Republic, nie
mógł odbić się bez echa na całym uniwersum. Dużo
osób narzekało na stagnację panującą w pozycjach
spod znaku Star Wars. Eksploatowanie ciągle tych sa‐
mych bohaterów i czasów zaczęło już nużyć czytelni‐
ków. The Old Republic przyniosło ze sobą świeżość,
jakiej od dawna Gwiezdnym wojnom brakowało. Ob‐
szary czasowe, które do tej pory były nieznane i tajem‐
nicze, są powoli odkrywane. Kto wie, czy takie tytuły
jak Dawn of the Jedi, Red Harvest czy Knight Errant w
ogóle by powstały, gdyby nie The Old Republic? Sytu‐
acja z tą grą wygląda podobnie jak z The Clone Wars:
można ją lubić bądź nie, ale nie można zaprzeczyć te‐
mu, że odrodziła na nowo markę Star Wars.
Cóż zatem nam pozostaje w oczekiwaniu na to, co
przyniesie przyszłość? Chyba jedynie liczenie na zdro‐
wy rozsądek twórców, bo jeśli tego im nie zabraknie,
to raczej nie musimy się o nic martwić. No, może poza
zawartością naszego portfela.
Jakub ‘Caedus’ Dudek
Redaktor Star Wars Extreme. W dalekiej przyszłości
planuje zostać nauczycielem historii. Fan Star Wars,
kolekcjonujący książki i komiksy od 2007 roku. Inte‐
resuje się również muzyką ska, punkiem i rockiem.
Lubi tenis stołowy.

Amerykańska recesja i polskie przyspieszenie
Od czasu, gdy pewien dżentelmen z Moguncji opraco‐
wał metodę druku na skalę przemysłową, literatura
stała się nieodłączną częścią naszej kultury. Również
uniwersum Gwiezdnych wojen w znacznej mierze jest
dziełem pisarzy tworzących pod patronatem firmy
George’a Lucasa. Jak wyglądały ostatnie dwa lata w
świecie książek spod znaku Star Wars?
Przyjrzyjmy się najpierw rynkowi zza wielkiej wody.
Po wyjątkowo bogatym pod względem ilości gwiezd‐
nowojennych pozycji roku 2008, obserwujemy spada‐
jącą liczbę premier. Tym niemniej wydawnictwo Del
Rey (przy skromnym wsparciu Scholastica) nie ustaje
w dostarczaniu fanom coraz to nowych powieści. W
ręce amerykańskich czytelników trafiły już niemal
wszystkie tomy Fate of the Jedi, kontynuującej tradycję
długich serii książkowych opatrzonych złotym logo. W
ramach wsparcia machiny marketingowej ukazały się
książki w mniej lub bardziej luźny sposób oparte na
grach komputerowych, otrzymaliśmy The Force Unle
ashed II oraz trzy powieści ze świata The Old Republic.
Młodsi (ciałem i duchem) czytelnicy mogli się cieszyć
nowymi przygodami nieśmiertelnego tria w kolejnych
tomach serii Rebel Force. Oprócz tego na rynku ukaza‐
ło się kilka pojedynczych powieści (m.in. nawiązujący
do komiksowej serii Knight Errant oraz poświęcone
perypetiom gwiazdy HoloNetu Shadow Games), a tak‐
że sequele tudzież prequele wcześniej wydanych po‐
zycji, takie jak Red Harvest czy Choices of One. Warto
zwrócić uwagę, że twórcy gwiezdnowojennej literatu‐
ry wciąż mają problem z oderwaniem się od wcze‐
śniejszych dzieł i większość książek jest w bezpośred‐
ni sposób powiązana ze swymi poprzednikami.
Co w tym czasie działo się nad Wisłą? Podczas gdy za
oceanem tempo wydawania książek wydaje się maleć,
na rodzimym rynku zaobserwować można odwrotną
tendencję. Do wiernie służącego polskim fanom Ambe‐
ru dołączyły bowiem wydawnictwa Hachette oraz Eg‐
mont. Dzięki pierwszemu z nich najmłodsi czytelnicy
otrzymali serię książeczek, których akcję osadzono
podczas Wojen Klonów. Egmont natomiast, po uda‐
nym powrocie na rynek gwiezdnowojennych komik‐
sów, ponownie zaczął raczyć nas rozmaitymi albuma‐
mi. Po długiej przerwie zaserwowano nam również
zakończenie serii Dziedzictwo Mocy, której miejsce
szybko zajęło Przeznaczenie Jedi. Przez półki księgarń
przewinęło się również pożegnalne dzieło Karen
Traviss, kontynuacja ciepło przyjętych przez fanów
przygód Dartha Bane’a, pierwszy gwiezdnowojenny
horror, a także wiele innych powieści (recenzje dwóch
z nich – Gwiazdy Śmierci oraz Sokoła Millenium – mo‐
żecie znaleźć w niniejszej antologii). Rodzimy rynek
zaczyna doganiać starszego, amerykańskiego brata. O

skali tego zjawiska niech świadczy fakt, że Rozdroża
czasu można było przeczytać po polsku już w niecały
miesiąc po premierze w USA. Coraz więcej ludzi bierze
też udział w pracach nad zapewnieniem nam świeżej
porcji literatury Star Wars – tłumaczenie Wiru jest
dziełem aż czworga osób! Pozwala to mieć nadzieję, że
obecny trend utrzyma się i wkrótce dościgniemy pod
względem liczby publikacji rynek anglosaski.
W oczekiwaniu na ów radosny moment zachęcam do
lektury tekstów zgromadzonych w Antologii Fanów.
Prócz wspomnianych już recenzji, w środku znajdzie‐
cie między innymi krótką prezentację wielkich cykli
książkowych, które kształtowały wszechświat Gwiezd
nych wojen, a także artykuł na temat stopniowego
spadku ich poziomu i oryginalności. Czeka też na Was
tekst dotyczący dwudziestej rocznicy wydania jednej z
najważniejszych książek opatrzonych logo Star Wars –
Dziedzica Imperium Timothy’ego Zahna – oraz omó‐
wienie poziomu literackiego powieści z naszego ulu‐
bionego uniwersum. A w ramach uczty dla oczu – gale‐
ria japońskich okładek. Nie przedłużając już więcej –
zapraszam do lektury!
Marcin ‘Vua Rapuung’ Waniek
Dziecko Edycji Specjalnej. Autor fanfików, bywalec
konwentów. Bastionowicz z przekonania, acz nie z
zawodu. Studiuje informatykę, interesuje się również
szeroko pojętą fantastyką oraz historią Polski szla‐
checkiej.

Wielkie serie książkowe
Xwingi
Co najbardziej fascynuje nas w Star Wars? Jedni po‐
wiedzą – Moc, inni – miecze świetlne, jeszcze inni –
galaktyczne wojny. Jeśli ktoś z Was odpowie, że ma‐
szyny, to całym sercem zachęcę go do przeczytania
dziewięcioczęściowego (a już niedługo dziesięcioczę‐
ściowego) cyklu Xwingi. Książki te powstawały w la‐
tach 1996‐1999, epoce Edycji Specjalnej i wielkiego
oczekiwania na Mroczne widmo, a napisali je na spółkę
Michael A. Stackpole i Aaron Allston. Pierwsze cztery
powieści opowiadają o legendarnej Eskadrze Łotrów i
jej zmaganiach z Imperium pod przywództwem bez‐
względnej Ysanne Isard. Kolejne trzy skupione są wo‐
kół Eskadry Widm, nietypowej eskadry myśliwskiej z
zacięciem szpiegowsko‐dywersyjnym, dwie ostatnie
pozycje to z kolei samodzielne historie. Łącznie, tych
dziewięć tytułów obejmuje kilka lat galaktycznej hi‐
storii, od roku 6,5 po bitwie o Yavin aż do roku 13
ABY.

Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z Xwingami, mia‐
łem spore wątpliwości. Z opisu wyglądało, że
„przygody dzielnych pilotów Nowej Republiki” to nic
więcej, jak zwykłe, tanie czytadło, pełne głupkowatego
humoru i przerysowanego heroizmu. Okazało się być
zupełnie inaczej. Choć style Stackpole’a i Allstona
znacznie się od siebie różnią, cały cykl, bez wyjątku,
przestoju czy zadyszki, jest niesamowicie inteligentną,
zaskakująco dorosłą i wypełnioną prześwietnym hu‐
morem odtrutką na typowy gwiezdnowojenny patos,

wałkowane bez ustanku schematy, konflikty Jedi z Si‐
thami i wszechobecność wielkich, galaktycznych sław.
Ze wszystkich tu prezentowanych cykli książkowych,
Xwingi są w moich oczach najbardziej równą, najbar‐
dziej oryginalną i zdecydowanie najlepszą serią po‐
wieści Star Wars. Czy się interesujecie tytułowymi X
wingami, czy nie – jeśli sięgniecie po tych dziewięć
pozycji, nie pożałujecie.
Nowa Era Jedi
Przez lata odległa galaktyka stawiała czoła coraz to
nowym użytkownikom Ciemnej Strony oraz drżała
przed kolejnymi egzemplarzami rozmaitych superbro‐
ni. W końcu zdecydowano, że pora na coś nowego. I
tak w 1999 roku światło dzienne ujrzała Nowa Era
Jedi, kolejna seria książkowego uniwersum Gwiezd
nych wojen, z założenia zupełnie inna niż wszystkie
poprzednie. Została zaplanowana z wielkim rozma‐
chem, miała liczyć przeszło dwadzieścia pozycji, być
efektem pracy tuzina pisarzy i stanowić rewolucję
również w samym świecie Star Wars. Oto bowiem na
niespodziewającą się niczego Nową Republikę spadają
najeźdźcy spoza znanej galaktyki, przynosząc wojenną
pożogę. Agresorzy owi to Yuuzhan Vongowie, rasa
niewrażliwych na Moc istot, nienawidzących wszel‐
kich przejawów technologii i ruszających do boju z
imionami krwawych bogów na ustach.
Seria wyróżnia się z grona gwiezdnowojennej literatu‐
ry ciężkim, mrocznym klimatem. Czytelnikowi przy‐
chodzi pożegnać się z nieśmiertelnością głównych bo‐
haterów, tak charakterystyczną dla wcześniejszych
powieści. Już w pierwszym tomie (Wektorze pierw
szym autorstwa R. A. Salvatore’a) ginie istotna postać z
filmów Lucasa, a i potem trup ściele się gęsto, również
wśród pierwszoplanowych bohaterów. Jak można spo‐
dziewać się po tak długiej serii, poziom literacki po‐
szczególnych książek jest mocno nierówny. Obok
prawdziwych perełek (jak choćby Zdrajca Matthew
Stovera), znaleźć można pozycje raczej rozczarowują‐
ce. Seria spotkała się z mieszanymi odczuciami fanów,
jednak nie da się zaprzeczyć, że Nowa Era Jedi stanowi
istotny kamień milowy w rozwoju książkowego uni‐
wersum Star Wars.
Dziedzictwo Mocy
Dziedzictwo Mocy to dziewięciotomowa seria pisana
naprzemiennie przez trzech autorów: Aarona Allstona,
Karen Traviss (znanej z Komandosów Republiki) oraz
Troya Denninga (autora Gwiazdy po gwieździe, czy
trylogii Mroczne Gniazdo). Cykl ten kontynuuje opo‐
wieść o losach bohaterów znanych z Nowej Ery Jedi.

Akcja rozpoczyna się czterdzieści lat po bitwie o Yavin,
między Korelią a Galaktycznym Sojuszem dochodzi do
konfliktu, mogącego wywołać kolejną straszliwą woj‐
nę. Dawni przyjaciele stają po przeciwnych stronach
barykady, a bohater poprzedniej wojny, Jacen Solo,
wierzy, że jest jedyną osobą, która może doprowadzić
do powrotu ładu w galaktyce. Zrobi wszystko, aby wy‐
pełnić swój cel, nie zawaha się nawet przed wkrocze‐
niem na mroczną ścieżkę...

Konflikt polityczno‐militarny i przejście Jacena Solo na
Ciemną Stronę Mocy to dwa przewodnie wątki serii.
Oba są dobrze poprowadzone, chociaż pod koniec sku‐
piono się bardziej na odwiecznym konflikcie Sithów z
Jedi. Dziedzictwo Mocy zostanie zapamiętane przede
wszystkim ze względu na nieoczekiwane rozłamy ro‐
dzinne, spowodowane odmiennymi poglądami doty‐
czącymi konfliktu, liczne zgony ważnych bohaterów
Expanded Universe oraz powrót wielu dawno zapo‐
mnianych postaci, w tym np. Natasii Daali. Warto rów‐
nież wspomnieć, że większą rolę w serii odegrały po‐
stacie, które do tej pory stały na uboczu i nie miały
większego wpływu na galaktyczne wydarzenia. Mimo
pewnego wrażenia deja vu przy lekturze, każdy fan,
chcący poznać dalsze losy „wielkiej trójki i spółki”,
powinien być co najmniej zadowolony z lektury Dzie
dzictwa Mocy.
Przeznaczenie Jedi
Cykl składa się z dziewięciu tomów, chronologicznie
umiejscowionych dwa lata po wydarzeniach serii Dzie
dzictwo Mocy. Pierwszy tom, Wygnaniec, dość wyraź‐
nie zaznacza linię fabularną, którą będą podążać kolej‐
ne części. Jeden z rycerzy Jedi doświadcza załamania
nerwowego i przez swoją szaleńczą próbę ucieczki z
Coruscant sprawia, iż narasta nieufność opinii publicz‐
nej i rządu wobec Zakonu Jedi. Przywódczyni Sojuszu,
Natasi Daala, doprowadza do wygnania Luke’a Sky‐
walkera. Wielki Mistrz Zakonu wraz z synem, Benem,
wyrusza w odyseję po galaktyce, śladami kilkuletniej
wędrówki Jacena Solo zaraz po wojnie z Yuuzhan Von‐
gami.

Drugi tom, Omen, wprowadza do historii Sithów, uka‐
zanych w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Nie są
oni związani ani z Imperatorem Palpatinem, ani z Za‐
sadą Dwóch ustanowioną milenium wcześniej przez
Dartha Bane’a. Ich losy w późniejszych tomach łączą
się z podróżą Luke’a i Bena, gdy w odległych rejonach
galaktyki budzi się coś, co powinno być pochowane na
zawsze.
Seria nie jest przez fanów oceniana pochlebnie, a
głównym zarzutem w stosunku do niej jest wtórność
pomysłów – kolejny powrót Sithów, spiski imperial‐
nych moffów czy „nadciągające wielkie zło”. Wszystko
to już widzieliśmy, choć nasuwa się pytanie – czego
innego oczekiwać od książek, które słowo „wojny” ma‐
ją w tytule? Expanded Universe od zawsze opowiada o
bohaterach mniejszych lub większych konfliktów, a
Przeznaczenie Jedi jest serią solidnych pozycji. Tworzy
ją trójka autorów – doskonale znani fanom Aaron All‐
ston i Troy Denning oraz debiutantka Christie Golden,
która zastąpiła Karen Traviss (autorka zrezygnowała z
pisania dalszych książek w uniwersum Star Wars z
powodu nieporozumień związanych z ukazaniem
Mandalorian w serialu The Clone Wars).
Napisali:
Srdjan „Jedi Nadiru Radena” Jovanovski (XW), Mar
cin „Vua Rapuung” Waniek (NEJ), Jakub „Caedus”
Dudek (DM) i Piotr „pgkrzywy” Grabiec (PJ)

Czar japońskich okładek
Kraj Kwitnącej Wiśni z pozoru nie kojarzy się wcale z
Gwiezdnymi wojnami. Jednak to tylko niesłuszne przy‐
puszczenia tych, którzy nie zagłębili się zanadto w źró‐
dła powstania sagi George’a Lucasa. Tak naprawdę
fani Gwiezdnych wojen są silni Mocą również w samej
Japonii, a obdarzeni niezwykłym talentem rysownicy i
graficy z tego kraju zdobyli swoje miejsce w zaszczyt‐
nym panteonie znanych i lubianych współtwórców
Star Wars. Na szczególną uwagę zasługują prace
dwóch z nich: Tsuneo Sandy i Tsuyoshi Nagano. O ile
pan Sanda wyspecjalizował się w wykonywaniu okła‐
dek komiksów oraz ich zbiorczych wydań (jego prace
można podziwiać na www.sandaworld.com oraz na
okładkach m.in. Star Wars Tales Vol. 16, Dark Empire
Second Edition czy Boba Fett: Man With a Mission), o
tyle Tsuyoshi Nagano zajmuje się grafikami do ksią‐
żek, których fabuła rozgrywa się w odległej galaktyce.
W opinii wielu fanów, którzy zetknęli się z oprawami
japońskich książek, grafiki Nagano prezentują się zde‐
cydowanie lepiej aniżeli te wykonane przez Ameryka‐
nów. Zauważalne jest wyeksponowanie tła i dalszego
planu, bogactwo barw oraz ukazanie wszystkich głów‐

nych postaci występujących w danej powieści. Niektó‐
re okładki tworzone były praktycznie od zera, przy
użyciu istniejących rysunków znajdujących się na li‐
cencji LucasBooks. Warto nadmienić, że wiele uwagi i
miejsca artysta poświęca postaciom z Expanded
Universe (np. Vergere lub Alema Rar), które odgrywa‐
ją znaczącą rolę w fabule książki, lecz nie są w dosta‐
teczny sposób ukazywane na amerykańskich orygina‐
łach.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów twórczości
tego autora. Zachęcamy także do zapoznania się z in‐
nymi okładkami pod tym adresem:
http://starwars.wikia.com/wiki/Tsuyoshi_Nagano
Krystian ‘Kaelder Dherven’ Karolak
Redaktor Star Wars Extreme i członek Jedi Order.
Student politologii i fan Gwiezdnych wojen z ponad
czternastoletnim stażem. Miłośnik kultury i języka
japońskiego, dobrej muzyki z lat 70, 80 i 90, PRu,
nowoczesnej technologii oraz strategii i militariów.

Gwiazda Śmiertelnej Nudy i Sokół Przygody
Gwiazda Śmierci
Książki gwiezdnowojenne nie są dziełami z górnej pół‐
ki, nie czarujmy się. Jednak dobry autor jest w stanie
poradzić sobie ze wszystkim. Kiedy więc usłyszałam,
że Steve Perry będzie współodpowiedzialny za po‐
wieść, której akcja ma się toczyć na pokładzie pierw‐
szej Gwiazdy Śmierci przed bitwą o Yavin, po prostu
się ucieszyłam. Okres Klasycznej Trylogii, książka nie‐
będąca częścią żadnego cyklu, a do tego drugim auto‐
rem Michael Reaves – zapowiadało się nieźle.
Wyszło jak wyszło. Bohaterowie to dosyć ciekawa
zbieranina – sympatyczny pilot TIE Fightera, w któ‐
rym nagle budzi się wrażliwość, pani architekt awan‐
sowana na budowniczego prosto z imperialnej celi,
wrażliwy na Moc sierżant Imperialnej Piechoty Mor‐
skiej, cywilna ajentka baru, uciekinier z więzienia, bi‐
bliotekarz... Taka grupka zdecydowanie ma potencjał i
najlepszą częścią lektury jest prezentacja postaci i ich
docieranie się. Niestety, wydarzenia oscylujące wokół
bitwy o Yavin ciekawe nie są. Nie mogę się oprzeć
wrażeniu, że o niektórych wątkach zapomniano, a po‐
tem na szybko usiłowano je zamknąć. Nagle wszyscy
mają wyrzuty sumienia, żołnierze nie chcą wykony‐
wać rozkazów i marzą o „urwaniu się” z Gwiazdy
Śmierci. Nie cieszą nawet starzy znajomi: wielki moff
Tarkin, Motti, Daala i Vader. Ich występy albo ograni‐
czają się do dialogów znanych z filmu, albo są sztam‐
powe. Tylko romans Tarkina i Daali nieco wymyka się
nakreślonym ramom postaci.
Nie jest to książka jednoznacznie zła. Ma potencjał,
który po prostu zmarnowano. Szkoda, że jedyne, co mi
zostanie w pamięci po jej przeczytaniu, to myśl, że nie
wiem, jakim cudem Imperium utrzymało się tyle lat
przy władzy. Postawiono na pokazanie ludzkich uczuć
poszczególnych jednostek, a można było tak ładnie
ukazać drugą stronę konfliktu – idealistów naprawdę
wierzących, że to, co robią, jest właściwe. Wielka szko‐
da, bo mogła z tego wyjść powieść jeśli nie wybitna, to
przynajmniej interesująca. Efekt? Przeciętne czytadło.
Sokół Millennium
„Sokół Millennium” to jeden z najbardziej rozpozna‐
walnych statków Gwiezdnych wojen. Obok charaktery‐
stycznych Gwiezdnych Niszczycieli, myśliwców TIE
czy X‐wingów, ten frachtowiec wpisał się na stałe w
świadomość fanów Star Wars. Z różnych źródeł może‐
my czerpać wiedzę na temat konstrukcji sławetnego
YT‐1300, ale jak na razie nikt nie pokusił się o zgłębie‐
nie tajemnicy jego pochodzenia ani przygód, w któ‐
rych statek uczestniczył, zanim trafił w ręce Hana So‐

lo. Zmieniło się to wraz z wydaniem pozycji Sokół Mil
lenium, autorstwa Jamesa Luceno.
Pisarz ceniony jest ze względu na dobrą orientację w
kanonie Star Wars. Tak jest i w przypadku Sokoła –
uważny czytelnik odnajdzie tu wiele odniesień do ko‐
miksów i powieści – retrospektywne fragmenty książ‐
ki przenoszą nas od czasów sprzed bitwy o Yavin do
wielu lat po niej, a wszystkie wątki splecione są w
zgrabną całość, bogatą w ciekawe dialogi i opisy
(aczkolwiek fani walk na miecze świetlne i bitew nie
znajdą ich tu zbyt wiele). Nie zdradzając potencjalnym
czytelnikom fabuły, można w skrócie nadmienić, że
„Sokół” skrywa tajemnicę sięgającą Wojen Klonów,
którą próbuje rozwikłać rodzina Hana Solo…

Lektura jest swoistym pomostem między cyklami
Dziedzictwo Jedi i Przeznaczenie Jedi, jednak osoby,
które nie miały do czynienia z seriami nie powinny
czuć się rozczarowane – mogą się co prawda spodzie‐
wać pewnych spoilerów, ale nie psuje to przyjemności
z zagłębiania się w książkowe historie „sprzed” i „po” –
raczej zaostrza apetyt na nie.
Reasumując – to kolejna pozycja może nie obowiązko‐
wa, ale wzbogacająca wiedzę na temat gwiezdnowo‐
jennego uniwersum. Warto.
Napisały: Magdalena „Cathia” Kozłowska (GŚ) i
Anna „FaultFett” Hikiert (SM)

Literackie zagubienie Star Wars
Czy można obiektywnie ocenić przeczytaną przed
chwilą książkę? Podobała się nam lub nie, wywołała
takie czy inne emocje – nam, w nas, mnie. Każda ocena
jest subiektywna, wynika z punktu widzenia, doświad‐
czeń, wrażliwości i poglądów oceniającego. Pomóc
może porównanie do innych znanych dzieł, ale z czym
zestawić literaturę opisującą dzieje wszechświata
Gwiezdnych wojen?
Jako pierwsza przychodzi na myśl oczywiście szeroko
pojęta fantastyka – dział literatury od dawna trakto‐
wany z pobłażaniem przez „poważnych” krytyków,
wywodzący się z kosztujących grosze magazynów i
uważany za rozrywkowe historyjki o zielonych ludzi‐
kach. A to właśnie autorzy fantastyki pytali o naturę i
przyszłość człowieka, moralność nauki, politykę i reli‐
gię, podejmując tematy, których bała się mainstreamo‐
wa literatura. Czy można porównać drukowane przy‐
gody Luke’a Skywalkera do powieści Philipa Dicka czy
Stanisława Lema…?

Ale ile wolności ma nawet najbardziej utalentowany
autor na polu Gwiezdnych wojen? Każda książka po‐
wstaje na konkretne zamówienie. Wydawcy i redakto‐
rzy ustalają, czego w tym sezonie pragną czytelnicy i
jaką to serią powieści ich uraczyć. Na tajnych zebra‐
niach powstają zarysy historii, czas akcji, główne wy‐
darzenia, postaci i zakończenie. Rolą zatrudnionych
autorów jest opisanie umówionego scenariusza w jak
najbardziej atrakcyjny sposób, z udziałem dowolnych
wątków pobocznych.

Szukamy innych punktów odniesienia. Na półkach z
fantastyką od dawna znajdziemy wiele serii związa‐
nych z fikcyjnymi wszechświatami wywodzącymi się z
filmów, gier komputerowych i seriali telewizyjnych.
Możemy czytać o wojnach w uniwersum Star Treka,
poznać przeszłość bohaterów Gears of War, zwiedzić
zakątki kosmosu Mass Effect. Może gwiezdnowojenne
książki należy porównywać z tego typu utworami?
A może książki z logiem Star Wars to klasa sama dla
siebie? Z regułami, stylem i poetyką zrozumiałą nie‐
mal wyłącznie dla fanów? Żaden z autorów nie wyja‐
śnia przecież, kim są Jedi, czy jak działa hipernapęd.
Prawdopodobieństwo, że po książkę z gwiezdnowo‐
jennej półki sięgnie osoba nieznająca fanowskiego ko‐
du jest niewielkie, fan za to doskonale wie, czego się
pomiędzy okładkami książki spodziewać.
Co znajdzie więc fan, gdy już zagłębi się w lekturę?
Czy tworzenie dla konkretnego wszechświata, skrępo‐
wanego konkretnymi regułami, ogranicza autora? Dla
Gwiezdnych wojen pisali ludzie znani ze swojej orygi‐
nalnej twórczości. Brutalnie i banalnie można stwier‐
dzić, że robią to dla pieniędzy, ale… Który pisarz nie
tworzy dzieła z nadzieją, że zarobi dzięki niemu na
mleko i bułeczki? Autorzy piszą, abyśmy kupowali i
czytali ich dzieła. Na tym polega ich praca. Nie ma sen‐
su oskarżanie literatów o sprzedawanie talentu i two‐
rzenie tekstów dla znanych komercyjnych marek.
Oskarżymy ich wtedy, gdy potraktują temat po maco‐
szemu i bez zaangażowania.

Pisarze muszą postępować wedle określonego sche‐
matu. Na początku powieści, trylogii, cyklu – gdyż re‐
daktorzy z rzadka oferują pojedyncze tomy – zazwy‐
czaj panuje pokój i złote czasy, co jest podkreślone
sielankową sceną rodzinną. I oto pojawia się Zagroże‐
nie. Oczywiście potężne, zabójczo inteligentne i po‐
twornie skomplikowane w swojej naturze. Wraz z roz‐
wojem opowieści Zagrożenie wzrasta i gromadzi siły,
stawiając bohaterów w sytuacji bez wyjścia. I nagle,
pomimo swoich możliwości intelektualnych, potencja‐
łu finansowego i potęgi militarnej, Zagrożenie staje się
zupełnie bezradne, pozwalając pokonać się jednym
uśmiechem lub zjednoczoną siłą woli „dobrych”. Tak
oto przemija chwała tego świata, pokonana przez na‐
stoletnich herosów z musicalowym śpiewem na
ustach...

Ale czy czytelnicy życzą sobie czegokolwiek poza sche‐
matem? Fantastyka jako nieustanne poszukiwanie
Innego, odkryć i nowości, wędrowania tam, gdzie nie
dotarł żaden człowiek, traci cały sens w zetknięciu z
Gwiezdnymi wojnami. Fani nie cierpią nowości. Pragną
słuchać wciąż tej samej opowieści. Chcą, by Luke
wciąż zwyciężał, by wiecznie piękna Leia pokonywała
zawodowych komandosów, a Han nieustanie biegał i
strzelał, rzucając sarkastyczne komentarze. Jeżeli au‐
torzy próbują wyjść poza ramy, często są narażeni na
falę niezadowolenia. Że telenowela i dyskusje filozo‐
ficzne przy kuchni. Że nudziarstwo bez strzelaniny co
dwie strony, mieczy świetlnych i piorunów tworzo‐
nych dzięki potędze Mocy. Że brak klimatu, czyli nie‐
ustannego powtarzania starych, cudownych filmo‐
wych Gwiezdnych wojen.
Podczas rozbudowania i wypełniania schematu treścią
pojawiają się ograniczenia. Powieści teoretycznie kie‐
rowane są do dorosłych czytelników, ale treści muszą
być dobrane tak, by nie zaszkodzić młodszym, wrażli‐
wym i niewinnym umysłom. W powieści o życiu szere‐
gowych żołnierzy absolutnie wykluczone są jakiekol‐
wiek mocniejsze słowa. Poślubiona sobie para może
najwyżej potrzymać się za ręce i powiedzieć czułe
„Dobranoc” przed snem. Dzielni bohaterowie odsyłają
w zaświaty całe zastępy wrogów, byleby zabijanie nie
było bezpośrednie, osobiste i dokonywane z bliska.
Wszak jedna śmierć jest tragedią, ale milion to tylko
statystyka. Można odciąć ofiarom kończyny, ale krew
jest niedopuszczalna. Łatwo zabijać z daleka, wirtual‐
nie, bez spoglądania w oczy. Zbyt łatwo. Wszak zamor‐
dowanie tysiąca ludzi jest mniej szkodliwe niż gorący
pocałunek potwierdzający głębokie i namiętne uczu‐
cie.
Paradoksalnie, mimo że bohaterowie filmowych
Gwiezdnych wojen walczą o wolność i demokrację,
zdobytą równość trudno w książkach zauważyć. Kto
decyduje o losach galaktycznej społeczności? Obywa‐
tele w powszechnych wyborach? Oczywiście, że nie.
Władza jest w rękach elitarnych organizacji religijnych
i arystokracji. Księżniczki, królowe, hrabiowie, Jedi i
Sithowie, ich kaprysy i wojny ideologiczne stanowią o
życiu i śmierci tak zwanych szarych obywateli. Gdzie
tu miejsce zwykłego życia? Nauki? Biznesu? Muzyki
pop?
Chyba że nie chodzi o wolność dla wszystkich, tylko o
wolność dla Jedi, których większość autorów opowie‐
ści z odległej galaktyki stawia na pozycjach tych
„dobrych”. Nieważne, że wykorzystują armie niewolni‐
ków, występują przeciwko prawnie wybranym wła‐
dzom, niszczą mienie na ogromną skalę, przeprowa‐
dzają zamachy stanu, eliminują przeciwników poli‐
tycznych, ograniczają wolność prasy i manipulują spo‐

łeczeństwem – są „dobrzy”. „Źli” to ci, którzy próbują
zmusić Jedi do przestrzegania prawa, nieokaleczania
cywilów z byle powodu i płacenia mandatów za nie‐
właściwie zaparkowany pojazd. Albo tacy, o których
Han lub Leia powiedzieli, że są źli. Odgórne definiowa‐
nie bohaterów to nieuleczalna przypadłość wielu au‐
torów. Postaci wchodzące na scenę są „dobre” bądź
„złe” bo tako rzecze Pisarz. Po owocach ich poznacie...?
Nie w Gwiezdnych wojnach.

Pozytywni lub nie, bohaterowie są wciąż ci sami. Luke,
Han i Leia pojawiają się choć na chwilę, jakby za
wszelką cenę musieli udowodnić, że naprawdę mamy
w rękach opowieść o Gwiezdnych wojnach. Czy już nig‐
dy nie uwolnimy się od zmory wiecznych i nieznisz‐
czalnych filmowych postaci? Postaci, którym w książ‐
kach nic złego zdarzyć się nie może, gdyż prawo do
decyzji o losach Luke’a i rodziny ma włącznie George
Lucas. Uśmiercenie jednej, jedynej filmowej postaci
poskutkowało pogróżkami w stronę autora. Problem z
fikcją i rzeczywistością?
Gwiezdne wojny to cudowna opowieść. O przyjaźni i
miłości. O poświęceniu i bezinteresowności. O przyjaź‐
ni i wspólnocie. Dlaczego osadzona w tym uniwersum
literatura jest powtarzalna, schematyczna, ograniczo‐
na, przewidywalna, płytka…? Dlaczego sięgam po ko‐
lejny tom? Szukam okruchów magii, która tak wiele lat
temu przyciągała tłumy ludzi przed ekrany kin. Może
potrzebuję bohaterskich opowieści z czarno‐białego
świata, podczas gdy w naszym istnieją tylko szarości?
Może to rodzaj uzależnienia, potrzeba dostarczania
kolejnych dawek innej rzeczywistości?
Niezależnie od powodów czytam, narzekam, mam na‐
dzieję, pomstuję, czytam i szukam. Nawet jeżeli poszu‐
kiwania mnie znudzą... Liczy się przebyta droga, nie jej
cel.
Monika ‘Nomi’ Jarząbek
Nałogowa czytelniczka ze szczególnym upodoba‐
niem do fantastyki. Czas spędza na kupowaniu ksią‐
żek i w otchłaniach wyobrażonych wszechświatów.
W świecie Gwiezdnych wojen od momentu kontaktu z
fatalnej jakości nagraniem na kasecie wideo.

Dziedzictwo Dziedzica Imperium
Wczesnym latem Anno Domini 1991 na półkach ame‐
rykańskich księgarń pojawiła się nowa pozycja. Okład‐
kę pachnącego farbą drukarską tomu zdobiły złote
litery układające się w napis „Star Wars”. Na potencjal‐
nego nabywcę, oprócz dobrze mu znanych bohaterów
Gwiezdnej Sagi (w tym wyraźnie czymś stropionego
Hana Solo), spoglądali z obwoluty niebieskoskóry
mężczyzna w białym mundurze oraz siwobrody sta‐
rzec o imponująco rozwiniętych mięśniach brzucha.
Wielu z owych potencjalnych nabywców zdecydowało
się na wysupłanie piętnastu dolarów i zakup książki.
Pierwszy nakład Dziedzica Imperium Timothy’ego Za‐
hna, bo o nim właśnie tu mowa, liczący 70 tysięcy eg‐
zemplarzy, rozpłynął się w ciągu dwóch tygodni. Wy‐
niosło to tytuł na pierwsze miejsce listy bestsellerów
New York Timesa, ponad Firmę Johna Grishama. Sam
autor za lepszy wyznacznik sukcesu uznał fakt, że
Dziedzic trafił do pytania w popularnym teleturnieju
Jeopardy! Trzy lata później książka trafiła w ręce pol‐
skich czytelników.

pióra przenieść w zasadzie do dowolnego uniwersum
SF), albo zawierały dawki absurdu dorównujące tym z
najstarszych komiksów Marvela. Natomiast od Dzie
dzica Imperium aż bije klimatem charakterystycznym
dla filmów Lucasa. Przez lata to właśnie Trylogia
Thrawna była wymieniana pośród fanów jako najlep‐
szy kandydat na podstawę scenariuszy epizodów VII‐
IX. Zahn (za pozwoleniem samego Flanelowca) odwa‐
żył się bowiem przedstawić dalsze losy odległej galak‐
tyki, wychodząc poza ramy zarezerwowane do tej po‐
ry dla twórców EU. Jego styl pisania i prowadzenia
narracji, charakterystyczny dla twórców space oper,
na długie lata stał się obowiązującym stylem powieści
spod znaku Star Wars (dziś występuje raczej tenden‐
cja do zatrudniania przy kolejnych projektach pisarzy
sword & sorcery).

W tym roku pojawiła się jubileuszowa edycja tytułu.
Skąd tak ogromna popularność tej książki? I czym sta‐
ła się ona dla fanów Gwiezdnych wojen?
Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku (ha!
jak to dostojnie zabrzmiało!) zainteresowanie Gwiezd‐
ną Sagą zaczęło zanikać. Dzieci, które z wypiekami na
twarzy oglądały zniszczenie pierwszej Gwiazdy Śmier‐
ci, poszły do college’u. Ówcześni nastolatkowie zaczęli
zakładać rodziny. Kolejne filmy jeszcze nawet nie ma‐
jaczyły na horyzoncie. Uniwersum rozwijane było
głównie przez podręczniki RPG, co groziło zamknię‐
ciem tematu przed szerszą publicznością i zejściem
Gwiezdnych wojen do „podziemia”. I wtedy właśnie
pojawił się Dziedzic Imperium, który na nowo rozpętał
gwiezdne szaleństwo. Miecze świetlne, blastery i ko‐
smiczne batalie jeszcze raz trafiły pod strzechy. Prócz
ponownego rozbudzenia zainteresowania ogółu oraz
nabijania kabzy George’a Lucasa kolejnymi dolarami,
ukazanie się pierwszego tomu Trylogii Thrawna miało
jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt.
Timothy Zahn kładł bowiem (wespół zresztą z twórca‐
mi Mrocznego Imperium, które ujrzało światło dzienne
w grudniu 1991 r.) podwaliny pod Expanded Univer‐
se, jakie dzisiaj znamy. Przyjrzyjmy się tytułom, które
ukazały się przed rokiem 1991, pozycjom takim jak
Spotkanie na Mimban, Przygody Hana Solo, czy trylogia
o perypetiach Lando Calrissiana. O ile można mieć do
nich sporą dozę sentymentu, o tyle nie stanowiły ra‐
czej godnego rozwinięcia filmowej historii. Albo były
niemal zupełnie oderwane od dzieł Lucasa (obie wy‐
mienione trylogie można by kilkoma pociągnięciami

Czerpiąc garściami z filmów Lucasa, Zahn nie zawahał
się jednocześnie przed realizacją własnych pomysłów.
Choć rodzeństwo Skywalkerów czy Han Solo wciąż
stoją na pierwszym planie, nie są już tam osamotnieni.
Autor konsekwentnie wprowadza na scenę plejadę
własnych bohaterów. I to jakich! Żaden chyba inny
twórca EU nie powołał do życia tylu postaci tak po‐
wszechnie wykorzystywanych w późniejszych dzie‐
łach. To przecież Zahn jest ojcem Mary Jade, Talona
Karrde’a, wielkiego admirała Thrawna, Gilada Pellae‐
ona, czy Borska Fey’lyi, którzy przez długi czas grali
pierwsze skrzypce w galaktycznej historii. Nie wspo‐
minając już nawet o Jacenie i Jainie Solo. Wprowadził
też piękną tradycję przydzielania większych ról boha‐

terom, którzy na kinowym ekranie pojawili się zaled‐
wie przez chwilę, jak admirał Ackbar, Mon Mothma,
czy Wedge Antilles. To dzięki kontynuatorom tej tra‐
dycji, oglądając Nową nadzieję, jesteśmy dziś w stanie
wymienić imię i nazwisko niemal każdego bywalca
kantyny Mos Eisley. Niektóre z zahnowskich nowinek
zakorzeniły się zresztą na tyle silnie, że trafiły do fil‐
mów Nowej Trylogii. Nazwa Coruscant jako określenie
stołecznej planety Imperium i Republiki po raz pierw‐
szy pojawiła się właśnie w Dziedzicu Imperium.
Z czasem pośród fanów z gwiezdnowojennego światka
narodził się swoisty kult Dziedzica Imperium i Trylogii
Thrawna jako całości. To ona jest zazwyczaj polecana
jako dobry wybór na pierwszą lekturę spod znaku
Gwiezdnych wojen. To ją wspomina się z rozrzewnie‐
niem i wskazuje jako wzór dobrej książki Star Wars.
Czy słusznie? Dla wielu fanów odrobinę starszej daty
(w tym dla piszącego te słowa), którzy zaczynali swą
przygodę z EU w czasach, gdy liczba książek Star Wars
wydanych w Polsce ledwie sięgała kilkunastu, Dziedzic
Imperium był jedną z pierwszych lub wręcz pierwszą
pozycją literatury gwiezdnowojennej. Na przeszłość
zwykliśmy patrzeć przez różowe okulary. Jak dzieło
Zahna zniosło próbę czasu?
ści dedukcyjne chissańskiego stratega. Na pozbawio‐
nego charakterystycznego poczucia humoru Hana So‐
lo. Na zbiegi okoliczności wiecznie rzucające bohate‐
rów w sam środek akcji. Zastanówmy się jednak, jak
wyglądałaby odległa galaktyka bez Dziedzica Impe
rium. Kto wie, czy bez niego Gwiezdne wojny nie po‐
dzieliłyby losów uniwersum Aliena, gdzie ogromny
sukces kasowy filmów nie przełożył się na liczbę
książkowych pozycji.

Przygotowując się do pisania niniejszego artykułu,
postanowiłem odświeżyć sobie pierwszą część Trylo
gii Thrawna. Nie jest to rzecz jasna dzieło tego samego
kalibru co Diuna Franka Herberta czy twórczość Stani‐
sława Lema. Powiedzmy sobie jednak szczerze: żadnej
książki Star Wars nie sposób zaliczyć do klasyków lite‐
ratury. Tym niemniej powieść Zahna wciąż potrafi
wciągnąć, nawet przy kolejnej z rzędu lekturze. Impo‐
nuje umiejętność budowania wielopoziomowych in‐
tryg i skomplikowanych układanek. Drzewko zasadzo‐
ne w korytarzu na początku książki potrafi okazać się
istotne dopiero w kolejnym tomie. Cieszy też przed‐
stawienie imperialnych żołnierzy jako zwyczajnych
ludzi stojących po prostu po drugiej stronie barykady,
a nie krwiożercze potwory, jak to drzewiej bywało.
Można oczywiście narzekać na wiele aspektów pisar‐
stwa Zahna. Na graniczące z jasnowidzeniem zdolno‐

Niezależnie od naszej o nim opinii, nie sposób zaprze‐
czyć, że Dziedzic Imperium urósł do rangi gwiezdno‐
wojennego klasyka, wręcz kamienia milowego książ‐
kowego Expanded Universe. A klasyki oceniać najtrud‐
niej. Nie oceniajmy już zatem, poprzestając na doce‐
nieniu wpływu, jaki Timothy Zahn wywarł na nasze
ulubione uniwersum. A jeżeli znajdziemy chwilę wol‐
nego czasu, odwdzięczmy się, sięgając po którąś z jego
książek.
Marcin ‘Vua Rapuung’ Waniek
Dziecko Edycji Specjalnej. Autor fanfików, bywalec
konwentów. Bastionowicz z przekonania, acz nie z
zawodu. Studiuje informatykę, interesuje się również
szeroko pojętą fantastyką oraz historią Polski szla‐
checkiej.

Gdy jakość przechodzi w ilość
Zacznijmy od niewielkiego eksperymentu: przed nami
stoją półki księgarni poświęcone szeroko pojętej fan‐
tastyce. Wybieramy jedną książkę. Jakie jest prawdo‐
podobieństwo, że należy ona do cyklu lub serii powie‐
ściowej? Fantastyka od bardzo dawna specjalizuje się
w seriach – Diuna, Fundacja, George Martin i Robert
Jordan... Cykle powieści często zaczynają się od skrom‐
nej pierwszej książki, która – za sprawą świetnej po‐
staci czy też doskonale wykreowanego świata – staje
się znana i lubiana. I kupowana. Fani proszą o więcej,
dając autorom pewną pracę, a sobie – dostawę ulubio‐
nych przygód. Dopóki jednej stronie wystarczy pomy‐
słów, a druga nie traci zainteresowania, obie będą za‐
dowolone.

nowaniu się zawiłościami kolejnej galaktycznej wojny
domowej. Zaczęło się od rozłamu w galaktyce, konflik‐
tu wewnątrz rodzin i duchowych rozterek. Później
były niejednoznaczności, trudne wybory i tragedie
malowane całym spektrum barw. Niestety, w końco‐
wych fragmentach opowieść straciła rozmach. Pieczo‐
łowicie budowane wątki i złożone postaci zapomniały
o swoim skomplikowaniu i powtarzały wielokrotnie
odgrywane schematy „dobrych” i „złych”, z barw pozo‐
stały tylko czerń i biel. Pojawiły się objawy zmęczenia
i braku pomysłów na oryginalne zakończenie. Ale, mi‐
mo słabszych epizodów, Dziedzictwo miało w sobie
jeszcze tyle siły, żeby pozostawić bardzo pozytywne
wrażenie.

Wielotomowe cykle nie ominęły również wszechświa‐
tów niezrodzonych w świecie literatury, wywodzących
swój rodowód z filmów, gier i telewizji. W tym i
Gwiezdnych wojen. Kochane przez fanów uniwersum
od trzydziestu lat zdolne jest pomieścić mnóstwo bo‐
haterów i ich historii. Dlaczego więc nie utrzymywać
zainteresowania czytelników, serwując przygody he‐
rosów z odległej galaktyki ostrożnie dawkowane w
wielu odcinkach?

Przeznaczenie Jedi, czwarta z wielkich serii, projekt
dziewięciotomowy tworzony przez trio pisarzy, uka‐
zuje bodajże wszelkie możliwe słabości wielotomowe‐
go cyklu. Brak świeżych pomysłów, rozwlekanie wąt‐
ków na siłę i pisanie o czymkolwiek w celu nabicia
zakontraktowanej objętości. Centralny wątek bardzo
długiej opowieści winien na tyle zainteresować czytel‐
nika, aby ten wytrwał od początku do końca, niecier‐
pliwie wyczekując zakończenia. W przypadku Prze
znaczenia każda z książek tworzących cykl powtarza
do znudzenia schemat konstrukcyjny: równolegle pro‐
wadzone główne wątki plus wypełnienie w postaci
niewiele znaczących przygód trzecioplanowych boha‐
terów. Każdy z autorów ma swoje ulubione tematy
poboczne, pomysły pojawiają się i zanikają, a pisarze
męczą się, próbując jak najbardziej odwlec moment
przełomowych rozwiązań. Skupienie się na wielkich,
sławnych, wciąż tych samych bohaterach, również nie
ratuje sytuacji, bo czy można napisać coś nowego o
Luke’u, Leii i Hanie?

Pionierskim długim cyklem były dziewięciotomowe X
wingi z lat dziewięćdziesiątych. Historie o dzielnych
pilotach można było jednak traktować jak osobne opo‐
wieści połączone jednym tematem. Pierwsze serie od
początku planowane jako wielotomowe, opowiadające
jedną, rozbudowaną historię, pojawiły się po zmianie
wydawcy. W 1999 roku Del Rey zaprezentował prze‐
ogromną Nową Erę Jedi, opowieść o międzygalaktycz‐
nej wojnie w dziewiętnastu tomach, uzupełnionych e‐
bookami i opowiadaniami. Wydawana przez cztery
lata seria została przyjęta przez czytelników entuzja‐
stycznie i zapewniła sukces finansowy, co otworzyło
drogę do powtórzenia schematu.
Dziedzictwo Mocy zaplanowano i rozpisano na dzie‐
więć tomów pisanych naprzemiennie przez trójkę au‐
torów. Lata 2006‐2008 upłynęły więc fanom na pasjo‐

Przeznaczenie Jedi ma być ostatnią wielką serią. Na
szczęście dla czytelników, szanowni redaktorzy za‐
uważyli wyczerpanie materiału, powtarzające się po‐
mysły i rozwiązania, całkowity brak świeżości. W ko‐
lejnych latach na rynku gwiezdnowojennych opowie‐
ści drukowanych mają dominować pojedyncze książki
i trylogie. Widoczne jest też odejście od nieśmiertelnej
Wielkiej Trójki, pojawiają się opowieści z odległych,
nieznanych czasów i historie z życia postaci nieko‐
niecznie z pierwszych stron galaktycznych gazet. I
bardzo mnie to cieszy.
Monika ‘Nomi’ Jarząbek
Nałogowa czytelniczka ze szczególnym upodoba‐
niem do fantastyki. Czas spędza na kupowaniu ksią‐
żek i w otchłaniach wyobrażonych wszechświatów.
W świecie Gwiezdnych wojen od momentu kontaktu z
fatalnej jakości nagraniem na kasecie wideo.

Komiksy kontratakują
Wielki świat Gwiezdnych wojen składa się nie tylko z
filmów, gier i książek, ale także z komiksów, których
akcja dzieje się w odległej galaktyce. Znaczna ich część
zmieniła sposób postrzegania uniwersum przez fanów
– jedne stały się powodem radości i uwielbienia, inne
zaś strącono w otchłań niebytu, niczym Mace’a Windu
w starciu z Darthem Sidiousem. Dla nas, Polaków, naj‐
ważniejsze jest jednak, że parę lat temu za tłumacze‐
nie i wydawanie komiksów zabrały się rodzime wy‐
dawnictwa. Dzięki temu nie tylko możemy mieć je na
własność, lecz także cieszyć się ze zwiększenia zainte‐
resowania Gwiezdnymi wojnami.

Podobnie jak w literaturze spod znaku Star Wars, w
ostatnich dwóch latach dało się zauważyć pewną ten‐
dencję – o ile w USA nastąpiło nieznaczne zwolnienie
tempa wydawania komiksów, o tyle przyspieszyło się
ukazywanie tłumaczeń w Polsce. Doskonałym przy‐
kładem jest wykorzystanie przez Egmont premiery
gry The Old Republic do wydania komiksu Zagubione
słońca – więcej o nim i innych opowieściach graficz‐
nych z grą BioWare w roli głównej przeczytacie na
kolejnych kartach antologii. Zabieg ten spotkał się z
bardzo dobrym przyjęciem wśród fanów i podsycił
nadzieję na jeszcze ciekawsze premiery komiksowe w
przyszłości.

Swego rodzaju przyspieszenia doświadczyły także
dwa inne cykle pojawiające w naszym kraju. Pierw‐
szym są Mroczne czasy, których bohater, rycerz Jedi
imieniem Dass Jennir, musi uciekać przed siłami Impe‐
rium, imając się zadań, nie do końca licujących z jego
przekonaniami. Druga seria to Rycerze Starej Republi
ki, której autorzy przenoszą nas do wydarzeń znanych
z gier Knights of the Old Republic. Ścieżki bohaterów
obydwu cykli połączyły się w pierwszym gwiezdno‐
wojennym crossoverze, opowieści pod tytułem Wek
tor, której recenzję prezentujemy w antologii.
Za oceanem widoczne są też dwa interesujące kierun‐
ki, w jakich zmierzają komiksy. Z jednej strony mamy
do czynienia z powrotem do przeszłości, czyli wzno‐
wieniem serii Karmazynowe Imperium, opowiadającej
o przygodach pewnego Czerwonego Gwardzisty kilka
lat po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci oraz licz‐
nymi nawiązaniami do Mrocznego Imperium w dwu‐
dziestą rocznicę publikacji tego komiksu – o czym i my
piszemy, w jednym z felietonów w tym dziale tema‐
tycznym. Z drugiej strony otrzymujemy retrospektyw‐
ne spojrzenie w zupełnie nowej serii komiksowej tan‐
demu John Ostrander i Jan Duursema pod tytułem
Dawn of the Jedi, której poświeciliśmy odrobinkę miej‐
sca w antologii.
Koniec końców, warto się zastanowić, jaka przyszłość
czeka gwiezdnowojenne historie obrazkowe. Wyda‐
wać by się mogło, że pod względem czysto wydawni‐
czym sytuacja raczej nie ulegnie zmianie na gorsze,
pozostaje jednak pytanie o aspekt fabularny – czy bar‐
dziej wyeksponowana zostanie przyszłość czy też
przeszłość odległej galaktyki? Na razie wszystko
wskazuje na drugie rozwiązanie. Czy poznamy nowe
postaci, do których nabierzemy sympatii, a może w
nowych przygodach powrócą nasi starzy znajomi ze
Starej Trylogii? Będą to krótkie one‐shoty czy może
długie i wielowątkowe opowieści zawarte w kilkuna‐
stu zeszytach? Być może kilku odpowiedzi na te i inne
pytania udzielą autorzy tego działu tematycznego, któ‐
rzy podzielą się między innymi swoimi marzeniami
odnośnie tego, co może się ukazać na kartach komik‐
sów Star Wars. Zapraszam do lektury!
Krystian ‘Kaelder Dherven’ Karolak
Redaktor Star Wars Extreme i członek Jedi Order.
Student politologii i fan Gwiezdnych wojen z ponad
czternastoletnim stażem. Miłośnik kultury i języka
japońskiego, dobrej muzyki z lat 70, 80 i 90, PRu,
nowoczesnej technologii oraz strategii i militariów.

Najdłuższe cykle komiksowe Star Wars
Tales of the Jedi

XWing: Rogue Squadron

Tales of the Jedi to nie nowość. Poszczególne odcinki
powstawały w latach 1993‐98, dzięki czemu stanowią
podstawę kanoniczną do wielu historii, z najnowszym
The Old Republic włącznie. Wszak nie byłoby Impera‐
tora Sithów, gdyby nie upadek Imperium w Wielkiej
Wojnie Nadprzestrzennej, a i historia w Knights of the
Old Republic wyglądałaby zupełnie inaczej.

XWing: Rogue Squadron ukazywało się jeszcze przed
Mrocznym widmem, nie jest więc skażone Wojnami
klonów i tysiącami droidów zalewających galaktykę.
Tutaj podział na bohaterów i antybohaterów jest ja‐
sny. Ci pierwsi to przede wszystkim członkowie tytu‐
łowej Eskadry Łotrów pod wodzą Wedge’a Antillesa, a
ci drudzy to oczywiście Imperium. Komiks powstał w
1995 roku i początkowo planowany był zaledwie jako
trzy miniserie – w ostateczności wydano ich aż osiem.
Fabułą, umiejscowioną w pierwszych kilkunastu mie‐
siącach po Bitwie o Endor, zajął się Michael A. Stac‐
kpole, co mogło być jego rozgrzewką przed serią ksią‐
żek o Eskadrze Łotrów, która zaczęła się ukazywać
kilka miesięcy po debiucie rysunkowej opowieści.

Cykl składa się z kilku miniserii. Większość dzieje się 4
000 lat przed bitwą o Yavin – są to dzieje rycerza Jedi,
Ulica Qel‐Dromy, jego walk z mrocznymi siłami i przej‐
ścia na Ciemną Stronę, a także odkupienia, wygnania i
pokuty. Trzy pierwsze opowieści to klasyczne przygo‐
dówki, natomiast miniseria Dark Lords of the Sith to
już przygrywka do bardziej dramatycznej części opo‐
wieści, zapoznająca nas z innym upadłym Jedi, Exarem
Kunem. Wydarzenia tej serii prowadzą prosto do The
Sith War, czyli historii jednego z ważniejszych konflik‐
tów Starej Republiki. Dzieje Ulica zamyka Redemption,
piękna historia o akceptacji swojej winy i przyjęciu
kary.
Jednak Tales of the Jedi to nie tylko cykl o Ulicu, ale
także dzieje starożytnego Imperium Sithów, zamknię‐
te w dwóch historiach, które zostały jako jedyne z cy‐
klu wydane również po polsku. Ich akcja dzieje się 5
000 lat BBY i opowiada o konflikcie między Ludo
Kresshem i Nagą Sadowem. Poznajemy w nim działa‐
nia Sadowa, które doprowadziły do Wielkiej Wojny
Nadprzestrzennej, a w rezultacie rozpadu Imperium
Sithów.
Seria charakteryzowała się znakomitym scenariu‐
szem, gorzej bywało jednak z kreską. Jedna postać w
przeciągu cyklu, który obejmował zdarzenia kilku dni,
trzy razy zmieniała fryzurę, a w ramach sithyjskich
rzeźb i zdobień pojawiały się krzyże celtyckie... Nie
wpływało to jednak na odbiór komiksów, które do
dzisiaj pozostają, przynajmniej dla mnie, jednymi z
najlepszych w historii Star Wars.

Komiksowi wyszło to jak najbardziej na dobre. Poja‐
wiają się znani i lubiani bohaterowie, tacy jak Wedge
czy stworzona przez Timothy’ego Zahna Winter. Opo‐
wieść wprowadza również nowych bohaterów, z któ‐
rych najsłynniejszym stał się Tycho Celchu. Jednakże
na uwagę zasługuje niemalże każdy Łotr, gdyż każdy
został wykreowany umiejętnie, rozważnie i z pomy‐
słem. Podobnie jest z fabułą. Potyczki imperialno‐
rebelianckie, gdzie X i B‐wingi atakują czy bronią się
przed chmarami najróżniejszych TIEów, są głównym
smaczkiem cyklu, sprytnie wplecionym w szersze, in‐
teresujące i zaskakujące (z nielicznymi wyjątkami)
wątki, które czyta się znakomicie. Przeglądając od cza‐
su do czasu XWingową serię, można łatwo przenieść
się do czasów, gdy Gwiezdne wojny były jeszcze zma‐
ganiami Imperium i Rebelii, prowadzonymi przez roz‐
poznawalne myśliwce, maszyny kroczące i szturmow‐
ców, do czasów, gdy nawet osoba, która gdzieś kiedyś
obejrzała Starą Trylogię, krzyczała: „O! pamiętam to z
filmu!”
Ongoing, Republic i Dark Times
Cykl Republic/Dark Times skupia się na wydarzeniach
bliskich Nowej Trylogii i na dzisiaj liczy już ponad sto

zeszytów. Najpierw ukazywał się pod nazwą Ongoing,
następnie, po wybuchu Wojen Klonów, Republic, by w
końcu przekształcić się w Dark Times, który przedsta‐
wia sytuację w uniwersum krótko po zakończeniu Ze
msty Sithów. Ze względu na rozległość zarówno odcin‐
kową, jak i czasową, cykl posiada wielu głównych bo‐
haterów, podobnie jak i antybohaterów. W nim rów‐
nież rozpoczynają się wątki dokończone w filmach czy
kreskówkach, a także kończą elementy fabuły rozpo‐
częte w innych gwiezdnowojennych publikacjach. W
serii pojawił się każdy członek Rady Jedi oraz każdy
ważniejszy Sith z Darthem Tyranusem i Assaj Ventress
na czele. Postaciom takim jak Grievous, Quinlan Vos
czy Aurra Sing zostały poświęcone całe miniserie.

ghtera po księżniczkę Leię i Hana Solo. Musiały jednak
minąć cztery lata i czterdzieści zeszytów, by ten stan
rzeczy, przykry dla wielbicieli szturmowców i Vadera,
potwierdził się zmianą nazwy – oczywiście na Rebel
lion. Nie przyniosło to jednak zbyt wielkiej korzyści
komiksom tej serii, ponieważ już w dwa lata i szesna‐
ście numerów później, latem 2008 roku, Rebellion po‐
szedł w odstawkę.

Z poziomem jest różnie. W zależności od autorów,
okresów i konieczności pozostania w zgodzie z filma‐
mi, fabuła oscyluje pomiędzy ciekawą i zaskakującą, a
banalną i przewidywalną. Moim zdaniem należy doce‐
nić przede wszystkim serię Republic, która w porów‐
naniu do budzącego duże kontrowersje serialu The
Clone Wars, prezentuje Wojny Klonów całkiem nieźle,
a niektóre historie są naprawdę dobre. Bardzo intere‐
sujące jest również Dark Times, które, pomimo odej‐
ścia od postaci znanych i lubianych, stało się cyklem
niebagatelnym, niecodziennym i jak do tej pory do‐
brze prowadzonym. Intrygujący bohaterowie, świetna
fabuła, która niejednokrotnie mogłaby być zakwalifi‐
kowana jako dozwolona od lat osiemnastu, wysuwa
ten tytuł na czoło moich ulubionych komiksów Star
Wars.

Knights of the Old Republic
(Rycerze Starej Republiki)

Empire miało swoje momenty. Dobre opowieści w ro‐
dzaju To the Last Man (#16‐18), czy The Wrong Side of
the War (#36‐40) nie były jednak w stanie zrównowa‐
żyć średniactwa lub wręcz mizerii większości tytułów,
które sygnowano dumną nazwą Empire. Wiele z tych
gorszych pozycji trafiło na polski rynek, m.in. Generał
Skywalker (#26‐27) czy Biggs Darklinger: Bohater Re
belii (#8‐9, 12, 15), najkrótsze zadebiutowały w maga‐
zynie Star Wars Komiks, nie robiąc furory, a najlepsze
nas, niestety, ominęły. Rebellion zaprezentowało nieco
wyższy poziom niż Empire, szczególnie w znakomitej
opowieści The Akahista Gambit, ale nie zdołało się już
odbić od progu niskiej, nieopłacanej sprzedaży i w
efekcie długa, sześcioletnia imperialno‐rebeliancka
saga została skasowana, a jej miejsce zajął nowy cykl,
Invasion. W Polsce z Rebelliona ukazała się tylko jedna
historia, mianowicie Drobne zwycięstwa (#10‐14).

Knights of the Old Republic zadebiutowali w 2003 roku
jako gra cRPG, osadzona na kilka tysiącleci przed wy‐
darzeniami z filmowej sagi. KotOR i jego kontynuacja,
The Sith Lords, zyskały sobie duże grono sympatyków,
a trzy lata później doczekały się także komiksowej
wersji. W przeciwieństwie do gry, której fabuła roz‐
grywała się po zakończeniu Wojen Mandaloriańskich,
komiksowa historia została osadzona w początkowych
fazach tego konfliktu.

Empire i Rebellion
Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy triumfy za‐
częły święcić opowieści z ery Wojen Klonów, specjali‐
ści od gwiezdnowojennych komiksów wpadli na po‐
mysł, by fan mógł czasem odsapnąć od niekończących
się bitew klonów z droidami. W taki sposób zadebiuto‐
wał cykl Empire. Miłośnicy Nowego Ładu cieszyli się
jednak dość krótko, ponieważ już po pierwszej, rze‐
czywiście mocno imperialnej miniserii, okazało się, że
większość historii obrazkowych będzie tak naprawdę
dotyczyć przeróżnych Rebeliantów: od Biggsa Darkli‐

Główny bohater to padawan Zayne Carrick, jeden z
pięciorga uczniów szkolonych przez mistrzów Jedi na
planecie Taris. Zayne ma duże problemy z władaniem
Mocą, jednakże łatwo jedna sobie przyjaciół i sojuszni‐

ków – do dnia, w którym zostaje niesłusznie oskarżo‐
ny o zabicie czwórki padawanów i zmuszony do
ucieczki. By oczyścić swe imię i ukarać prawdziwych
sprawców, Zayne przemierzy długą drogę, w której
jego ścieżki skrzyżują się z półświatkiem przestęp‐
czym, Jedi, żołnierzami Republiki i Mandalorianami. W
jego „krucjacie” towarzyszy mu Jarael, Arkanianka o
tajemniczej przeszłości oraz przestępca Marn Hiero‐
gryph (Gryph) z rasy Snivvian. Ważną rolę odegra tak‐
że były mistrz Zayne’a, Lucien Draay.
Za cały scenariusz odpowiada J.J. Miller, dzięki czemu
historia jest spójna, a wątki w większości przypadków
zostają wyjaśnione i zamknięte, z zaskakującym za‐
kończeniem w końcowych „rozdziałach”. Istotną zaletą
są liczne nawiązania do innych źródeł. W komiksach
pojawia się postać przyszłego Dartha Malaka, okazjo‐
nalnie wspomniany zostaje Revan i jego wpływ na Je‐
di, czytelnik ma również wgląd w Zakon Jedi, który
nawet po latach przeżywa wojnę wywołaną przez Uli‐
ca Qel‐Dromę i Exara Kuna. Także Mandalorianie są
ważnym elementem historii, zwłaszcza postaci takie
jak Demagol czy Rohlan Dyre. Podsumowując, KotOR
jest niebywale ciekawą pozycją, którą polecam.
Legacy (Dziedzictwo)
Podobno przyszłość w ciągłym ruchu jest i to ona czę‐
sto spędzała sen z powiek wielu fanom Star Wars. Py‐
tania „co, jak, gdzie i kiedy” pojawiały się przecież w
myślach niejednego z nas. Po wielu latach kiszenia się
w dość ciasnych już ramach czasowych i ewentualnym
sięganiu twórców daleko wstecz, przyszła pora na zaj‐
rzenie w kryształową kulę i uchylenie rąbka tajemni‐
cy...

Tak oto na rynek trafił komiksowy cykl Dziedzictwo,
którego akcja rozpoczyna się około 130 lat po Nowej
nadziei. Skok do przodu na osi czasu dał twórcom ol‐
brzymie pole do popisu, z czego ci skwapliwie skorzy‐
stali. Autorzy Legacy – rysowniczka Jan Duursema i
scenarzysta John Ostrander – rzucili nas od razu na
głęboką wodę, nie ujawniając praktycznie wcale wcze‐
śniejszych faktów. Wpadamy w wir zdarzeń rozgrywa‐

jących się w znanym nam uniwersum, ale z nieco in‐
nym podziałem sił. Po jednej stronie widzimy bardzo
silnych Sithów z demonicznym Darthem Kraytem na
czele, po drugiej zrzuconego z tronu Imperatora Ro‐
ana Fela wraz z Rycerzami Imperialnymi, a po trzeciej
rozgromione niedobitki Jedi, które próbują jak zwykle
przeciwstawić się złu tej galaktyki.
Dosyć niespodziewanie na scenę wraz ze swoją weso‐
łą gromadką wkracza niejaki Cade Skywalker – poto‐
mek dobrze znanego wszystkim rodu, przemytnik,
łowca nagród i narkoman. Co zgotuje mu los? Czy bę‐
dzie potrafił wybrać dla siebie odpowiednią drogę? I
czy w ogóle wiadomo, która droga jest prawidłowa?
Czy obciążony dziedzictwem przodków zachowa wła‐
sne, niezależne ja? Na te pytania odpowiada właśnie
cykl Dziedzictwo, który w moim przekonaniu jest naj‐
lepszą serią komiksową na polskim rynku.
Napisali:
Magdalena ‘Cathia’ Kozłowska (TotJ), Bartosz
‘Frost’ Gackowski (X‐Wing i Republic), Srdjan ‘Jedi
Nadiru Radena’ Jovanovski (Empire), Hashhana
(KotOR), Marcin ‘Sharn’ Byrski (Legacy)

Nastał Świt Jedi
Gwiezdne wojny wyrosły nam na światową potęgę go‐
spodarczą. Nieodłączną częścią tego uniwersum są,
były i zawsze będę komiksy. To właśnie historie ob‐
razkowe rozwinęły i ubarwiły Expanded Universe, gdy
inne źródła nie miały takiej siły przebicia, najpierw za
sprawą wydawnictwa Marvel, a potem Dark Horse
Comics. Przez te wszystkie lata niezliczona ilość twór‐
ców serwowała nam przygody naszych ulubionych
bohaterów. Z zapartym tchem śledziliśmy losy Hana,
Leii, Luke’a i spółki, aż pewnego dnia nastąpił przełom
– pojawił się pierwszy numer Tales of the Jedi – i fani
poznali losy swojej ukochanej galaktyki na długo
przed historią ukazaną w filmach. Od tamtej chwili
gwiezdnowojenne publikacje krok po kroku zaczęły
się oddalać od czasów ukazanych w Oryginalnej Trylo‐
gii. Aktualnie, dzięki wielu książkom, komiksom i
grom, wiemy, co się działo w odległej galaktyce na
przestrzeni ponad 5 100 lat. Jednak to nic w porówna‐
niu z tym, co się nam teraz przyszykowano.

zasypany zarówno optymistycznymi, jak i pesymi‐
stycznymi prognozami. Żeby chociaż troszkę zadowo‐
lić fanów, John i Jan udzielili wspólnie paru wywia‐
dów, w których zdradzili kilka szczegółów na temat
komiksu.
Zarysowaniem fabuły zajął się Ostrander. Seria ma
opowiadać o początkach Zakonu Jedi, jednak nie nazy‐
wają się oni jeszcze Jedi, lecz Je’daii. Jest to termin wy‐
wodzący się ze starożytnego języka Dai Bendu. Histo‐
ria opowiadana w komiksie zaczyna się w momencie,
gdy osoby wrażliwe na Moc są sprowadzane do jądra
galaktyki, na planetę Tython, za sprawą ogromnych
statków‐piramid Tho Yor. Głównymi bohaterami cyklu
ma być trójka młodych Je’daii, która zostanie
„poprowadzona” przez Moc w kierunku wielu przy‐
gód.
25 000 lat przed Nową nadzieją Je’daii nie są zakonem
wojowników, skupiają się raczej na odkrywaniu róż‐
nych aspektów Mocy, dobrych i złych. Są uznawani za
zakon medytujących mnichów i mędrców. Rangi staro‐
żytnych Je’daii również różnią się nieco od tych poka‐
zanych w filmach – będziemy mogli zobaczyć m.in.
Podróżników, szukających swojej drogi Mocy na Ty‐
thonie i Zwiadowców, podążających za swoim prze‐
znaczeniem również poza planetę.
Jan Duursema wypowiedziała się na temat wyzwania,
jakim było dla twórców Dawn of the Jedi stworzenie
wiarygodnego świata. Według rysowniczki, praca nad
Świtem jest o wiele trudniejsza niż w przypadku np.
Legacy. Tam trzeba było „zaledwie” ewoluować statki,
tutaj należy zaś wymyślać prymitywniejsze wersje
pojazdów znanych z filmów, czy innych źródeł. To
właśnie z tych maszyn sprzed 25 000 lat mają powstać
takie legendy jak X‐wing, Y‐wing i wiele innych.

Duet utalentowanych twórców, z Jan Duursemą i Joh‐
nem Ostranderem (wcześniej stworzyli razem m.in.
serie Legacy i Republic) w składzie, ogłosił na zeszło‐
rocznym konwencie ComicCon, że zaczął pracować
nad nową serią – Dawn of the Jedi (po polsku Świt Je
di). Komiks będzie najdalej chronologicznie osadzoną
oficjalną publikacją, gdyż jego akcja ma toczyć się oko‐
ło 25 000 lat przed bitwą o Yavin. Biorąc pod uwagę
to, co teraz wiemy na temat galaktyki George’a Lucasa,
ta liczba wydaje się być wręcz astronomiczna! Od razu
po ujawnieniu informacji o nowej serii, internet został

Ja osobiście pokładam w tej serii bardzo dużą nadzie‐
ję. Przeczytałem wszystkie komiksy duetu Ostrander/
Duursema i liczę, że Dawn of the Jedi w najgorszym
wypadku dorówna fenomenalnemu cyklowi Tales of
the Jedi. Mistrz Yoda mawiał: „Przyszłość w ciągłym
ruchu jest”, więc chyba nie pozostaje nam nic innego,
jak sięgnąć po tę nową pozycję i przekonać się same‐
mu, czy warto jej poświęcić chwilkę swojego czasu.
Piotr ‘Master of the Force’ Rutkowski
Redaktor Bastionu Polskich Fanów Star Wars i czło‐
nek Zakonu Yun‐Yuuzhana. Gwiezdnowojenną pasję
rozpoczął w 2006 roku. Poza Star Wars, interesuje
się przede wszystkim sportem (piłką nożną, tenisem
ziemnym i snookerem). Gra również na gitarze.

20 lat w cieniu Mrocznego Imperium
Kiedy Gwiezdne wojny trafiły do kin, nikt nie spodzie‐
wał się, że obraz sci‐fi zyska taką popularność, że upo‐
mną się o niego inne media współczesnej popkultury.
Przecież każdy chciałby się dowiedzieć, jak dalej poto‐
czą się losy Luke’a, Leii, Hana i innych postaci, którym
udało się przeżyć starcie z Palpatinem. W rezultacie
powstały pierwsze gry, książki i komiksy, te ostatnie
pod egidą słynnego Marvela. W 1986 roku Marvel
stracił jednak licencję.
Na początku lat 90. prawa do komiksowego uniwer‐
sum Gwiezdnych wojen pozyskało raczkujące wydaw‐
nictwo (co ciekawe, powołane do życia właśnie w 19‐
86 r.) Dark Horse, które wkrótce wyspecjalizowało się
w ukazywaniu pozafilmowych perypetii ikon kina roz‐
rywkowego – do stajni Czarnego Konia trafiły takie
indywidua jak Obcy, Predator, RoboCop czy Termina‐
tor. Przez dwadzieścia lat powstało całe mrowie serii,
mini‐serii i one‐shotów sygnowanych logiem Star
Wars, jednak już na samym początku tej komiksowej
odysei, Dark Horse opublikowało historię, która nadal
elektryzuje czytelników i niezmiennie pozostaje jedną
z najlepszych serii stworzonych na potrzeby tego uni‐
wersum. Mowa o Dark Empire autorstwa Toma Vei‐
tcha i Cama Kennedy’ego.
Akcja sześcioczęściowego komiksu rozgrywa się dzie‐
sięć lat po bitwie o Yavin. Siły odrodzonego Palp‐
atine’a uderzają na Coruscant i zdobywają stolicę No‐
wej Republiki. Rozpoczyna się nowa wojna, a zdespe‐
rowany Luke Skywalker postanawia przystać do Im‐
peratora, by pokonać Imperium od wewnątrz. Tym‐
czasem za głowę Hana i jego najbliższych Huttowie
wyznaczyli pokaźną nagrodę, co sprawia, że „Sokół
Millennium” jest najbardziej poszukiwanym statkiem
w ogarniętej przez chaos galaktyce.
Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że autorzy
nie wysilili się zanadto, wskrzeszając postać Imperato‐
ra. Palpatine stanowi jednak w niniejszej opowieści
tylko iskrę inicjującą bieg wydarzeń, eksplorując nie‐
znane dotąd ścieżki Ciemnej Strony Mocy. Luke zajmu‐
je miejsce należne Vaderowi, łudząc się, że oprze się
pokusie, a zarazem pozna słabości nieśmiertelnego
przeciwnika. Jak doskonale pamiętamy, nie dokończył
on swego szkolenia na Dagobah, a posiadając charak‐
ter zbliżony do Anakina, trudno mu odrzucić możli‐
wość zasmakowania zakazanego owocu. Niezaspoko‐
jone żądze z łatwością korumpują umysł, zacierając
delikatną granicę między jasną a ciemną ścieżką Mocy,
a Palpatine zawsze sprawiał wrażenie troskliwego
nauczyciela, kuszących swoich podopiecznych intere‐
sującymi możliwościami zakazanej wiedzy...

Scenariusz Veitcha byłby mniej wartościowy, gdyby
nie cudne rysunki Cama Kennedy’ego. Nieco rozmyta,
szorstka kreska, ograniczona paleta kolorów, intensy‐
fikująca gamę emocji głównych bohaterów, a także
przygnębiająca tonacja monochromatycznych barw‐
nych plam, potęgują uczucie wszechogarniającej bez‐
nadziei i powodują, że Dark Empire jawi się jako jedna
z najmroczniejszych kart Gwiezdnych wojen. Autorzy,

ukazując ewolucję postaw bohaterów, powędrowali w
kierunku powieści dojrzałej, a zarazem graficznie wy‐
smakowanej. Osiągnęli efekt, jakiego próżno szukać w
kolejnych odsłonach kinowych, przygotowanych przez
Lucasa z myślą o młodszej widowni. Dark Empire to
dzieło starające się udzielić odpowiedzi na pytanie, co
by było, gdyby Luke podążył ścieżką swego ojca. To
również opowieść o słabościach i wątpliwościach, ich
przezwyciężaniu, a także błądzeniu w poszukiwaniu
własnej drogi.
Dark Empire ukazało się w Polsce w 1997 r. jako
Mroczne Imperium nakładem TM‐Semic, na fali powro‐
tu Klasycznej Trylogii do kin, jak również zaawanso‐
wanych prac nad Mrocznym widmem. Publikacja nie
pomogła wspomnianej oficynie przetrwać na dyna‐
micznie zmieniającym się rynku, zainicjowała jednak
kolejne wydawnicze próby spod znaku Star Wars, do‐
konywane przez Amber i Egmont.
Mimo upływu dwudziestu lat od ukazania się Dark
Empire, pozycja ta nie zestarzała się i wciąż wabi swo‐
ją atrakcyjnością kolejne pokolenia miłośników
Gwiezdnych wojen i komiksów. Na fali sukcesu powsta‐
ły dwie kontynuacje: Dark Empire II oraz Empire’s End,
ale żadnej z nich nie udało się powtórzyć sukcesu ory‐
ginalnej historii.
Marcin ‘Motyl’ Andrys
Prawnik, miłośnik filmów, komiksów i kotów, redak‐
tor naczelny działów film i komiks serwisu Paradoks,
redaktor Magazynu Miłośników Komiksu KZ, wielo‐
letni animator wydarzeń kulturalnych.

Mroczne czasy Rycerzy Starej Republiki
Ostatnimi czasy rynek komiksowy pod szyldem Star
Wars miewa się w Polsce całkiem nieźle. Wydawnic‐
two Egmont z powodzeniem ciągnie trzy serie i raczy
nas trzema czasopismami z komiksami Star Wars. Ta‐
kiej obfitości albumów gwiezdnowojennych w kraju
nad Wisłą jeszcze nie mieliśmy, można było się więc
spodziewać, że Egmont pokaże nam także crossovera
Wektor. To album składający się z dwóch tomów, w
których znajdziemy cztery powiązane ze sobą historie
rozgrywające się w różnych punktach na linii chrono‐
logii Star Wars. I tak, w części pierwszej zetkniemy się
z przygodami bohaterów znanych z serii Rycerze Sta
rej Republiki oraz Mroczne czasy.
Wspólnym mianownikiem prezentowanych w Wekto
rze historii jest Talizman Muura – starożytny artefakt
Sithów należący niegdyś do Lorda Sithów, Karnessa
Muura. Za jego pomocą można przemieniać żywe isto‐
ty w bezrozumne bestie – rakghule – i co ważniejsze,
kontrolować je. W pierwszym tomie komiksu przed‐
miot ten najpierw zostanie postawiony na drodze
Zayne’a Carricka i Grypha, by po prawie czterech ty‐
siącach lat ukazać się załodze statku „Uhumele”.

Pierwsza opowieść zajmuje 2/3 albumu i rozgrywa się
na Taris, gdzie trafili Zayne i Gryph. Na planecie roz‐
przestrzenia się właśnie zaraza rakghuli, a siły Manda‐
lorian i Jedi próbują przejąć artefakt Sithów dla siebie.
Na drodze naszych dwóch zbiegów staje urocza Cele‐
ste Morne…
Założenia fabularne niestety nie powalają na kolana i
nie wywołują westchnień zachwytu – ot, miła historyj‐
ka o jakiejś tam biżuterii posiadającej magiczne wła‐
ściwości. W zasadzie całą opowieść zajmuje bieganina
po planecie i próba zapanowania nad przedmiotem.
Nie jest źle, bo nie można odmówić fabule dynamiki,
ale brak tutaj jakiegoś głębszego przesłania. To zdecy‐
dowanie najsłabszy scenariusz Johna Jacksona Millera,
jaki do tej pory przyszło mi poznać. Być może wraże‐
nie prostoty, a wręcz infantylności powodują rysunki
Scotta Hepburna. Nie mogę powiedzieć, że ilustracje

są złe, ale wywołują skojarzenia z bajkami dla dzieci, a
soczysta kolorystyka zupełnie nie pasuje do mrocznej
i poważnej historii, jaką starał się nam zaprezentować
scenarzysta. Gryzie się to niemiłosiernie, a kiedy
przejdziemy do kolejnej części albumu, wrażenie dy‐
sonansu jeszcze się pogłębia.
Druga opowieść przeniesie nas w czasy panowania
Imperatora Palpatine’a i intensywnych działań jego
ucznia Dartha Vadera. Załoga statku „Uhumele” próbu‐
je sprzedać bardzo starą i tajemniczą skrzynię, ale nie‐
stety kontrahent okazuje się niezbyt uczciwy...
Tutaj jest znacznie lepiej, zarówno pod względem fa‐
bularnym, jak i graficznym. Narastające napięcie,
wzmagające się z każdym kolejnym kadrem opowie‐
ści, doprowadza do całkiem spektakularnego finału.
Za rysunki zabrało się dwóch panów – Douglas Whe‐
atley oraz Dave Ross. Kreska tego pierwszego jest bar‐
dziej mroczna i szczegółowa, nadająca się głównie do
pojedynczych kadrów, którymi można cieszyć oko,
chociaż i w scenach akcji całkiem nieźle się spisuje.
Ross ma zaś kreskę przywodzącą na myśl opowieści o
amerykańskich superbohaterach i świetnie ukazuje
dynamikę postaci. Chociaż widać różnicę pomiędzy
twórczością jednego i drugiego ilustratora, nie wpły‐
wa to na odbiór całości – nie ma uczucia dyskomfortu
przy zmianie rysownika, co jest nie lada sztuką.
Pierwszy Wektor całościowo wypada średnio. Zesta‐
wienie dwóch tak różnych klimatycznie, a jednocze‐
śnie ściśle ze sobą powiązanych historii powoduje, że
po lekturze pozostaje niesmak. To tak, jakbyśmy na
pierwsze danie zjedli zupę z torebki – dużo zupy z to‐
rebki – a na drugie dostali małą porcję wykwintnej
potrawy, delikatnie pobudzającej nasze kubki smako‐
we. Po posiłku zostanie niestety wspomnienie tej zupy
z torebki, która w większym stopniu wypełniła nam
żołądek. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne dwie opo‐
wieści przyrządzone będą równie gustownie co histo‐
ria z Mrocznych czasów.
Ocena: 6/10
Marcin ‘Sharn’ Byrski
Rocznik jedyny słuszny, bo gwiezdnowojenny. Były
redaktor prowadzący portalu Valkiria. Ojciec dwójki
małych Ewoków. Miłośnik Thorgala, mitologii ger‐
mańskiej i karcianki Jakub Wędrowycz. Telewizja
twierdzi, że jest wyznawcą religii Jedi...

Gwiezdnowojenne marzenia komiksowe
Piotr ‘Master of the Force’ Rutkowski: W ciągu trzy‐
dziestoletniej historii gwiezdnowojennych komiksów
trafiały się takie perełki jak chociażby Tales of the Jedi
i takie porażki jak np. Dark Empire. Ale na pewno każ‐
dy fan myślał kiedyś o swojej własnej, wymarzonej
serii komiksowej czy też książce – i ja nie jestem wy‐
jątkiem. Z kilku pomysłów, które przychodzą mi do
głowy, dwa szczególnie chciałbym zobaczyć na
gwiezdnowojennym rynku komiksowym.
Pierwszym z nich byłby cykl składający się z kilku mi‐
niserii, gdzie każda odpowiadałaby konkretnej kaście
Yuuzhan Vongów. W każdej miniserii przedstawione
byłyby losy przedstawicieli danej kasty, jej hierarchia,
wychowanie i to, jak dana kasta przyczyniła się do in‐
wazji opisanej w serii książkowej Nowa Era Jedi. Na‐
stępnym projektem mógłby być sithański odpowied‐
nik Dawn of the Jedi. Komiks ukazałby dokładne losy
Mrocznych Jedi po ich klęsce w roku 6900 przed bitwą
o Yavin: jak zgłębiali ścieżki Mocy, jak stworzyli od
podstaw pierwsze Imperium Sithów i stali się mistrza‐
mi w dziedzinie alchemii. Choć bardzo bym chciał, to i
tak te serie na dziewięćdziesiąt dziewięć procent po‐
zostaną tylko w strefie marzeń i niestety nie zobaczę
ich na półkach sklepów. Ale marzyć zawsze wolno...
Mateusz ‘Kasa’ Kasjaniuk: Choć ostatnio zaczęto wy‐
korzystywać potencjał tego okresu historycznego,
nadal żadne źródło nie opisało w sposób precyzyjny
najbardziej fascynującej dla mnie postaci, żyjącej ok.
25 tysięcy lat przed bitwą o Yavin. Xim Despota, bo o
nim mowa, przebył drogę od przywódcy stosunkowo
niewielkiego królestwa do władcy wielkiego jak na
tamte czasy imperium, które utworzył za sprawą swo‐
ich podbojów. Seria pisana z perspektywy Xima, jego
poddanych, a może również i wrogów, mogłaby być
świetnym urozmaiceniem historii tego tyrana. Pole do
popisu jest bardzo duże, pomimo tego, że znane są już
podstawowe fakty na temat życia i śmierci Xima. Oso‐
biście widzę miejsce na trzy odrębne historie, które
przy odrobinie fantazji można by połączyć fabularnie,
tworząc rozległą serię.
Przede wszystkim początki – dzieje ojca Xima, który
położył podwaliny jego imperium w postaci Królestwa
Cronu; dalej efektywne podboje Despoty, między inny‐
mi w okolicach Gromady Tionu, a na koniec jego ostat‐
nia, zakończona porażką kampania przeciwko Huttom.
Nowa (stara) technologia, znane z innych źródeł miej‐
sca, które jednak mogłyby zaskakiwać swoją odmien‐
nością (np. Raxus Prime, planeta‐złomowisko z The
Force Unleashed, które w tamtym czasie było światem
pięknych pałaców), a przede wszystkim wielkie, bru‐
talne bitwy – to przepis na fantastyczny komiks.

XYuri: Marzenie komiksowe? Jedno – komiks doty‐
czący Mandalorian, napisany przez Karen Traviss. Naj‐
lepiej zgodny ze stworzonymi przez nią dotychczas
„Mando ksiązkami”. Na brak Mandalorian w komik‐
sach nie można co prawda narzekać, pojawiają się od
najstarszych komiksów (np. Tales of the Jedi), aż po te
dziejące się najpóźniej po wydarzeniach z filmów
(Dziedzictwo), tylko że zazwyczaj Mandalorianie spro‐
wadzani są w nich do roli „tych walczących”, a wszel‐
kie wartościowe informacje na temat tej kultury poja‐
wiają się niejako „na marginesie”.
Komiks skupiający się TYLKO na aspekcie kulturowym
byłby zapewne dla przeciętnych czytelników nudny,
ale rozsądnie podzielona, napisana z perspektywy
Mando historia, w której wątki akcji przeplatają się z
wątkami społecznymi, mogłaby się sprawdzić. Sama
Karen pokazała, że potrafi pisać komiksy, niestety do‐
piero po tym jak odeszła z pracy przy Star Wars (w
ramach uniwersum Gears of War) – dlatego zobaczy‐
łbym taką historię najchętniej w jej wykonaniu. Poza
samą kulturą, bardzo chciałbym ujrzeć w takim ko‐
miksie rozmaite mandaloriańskie wynalazki, przedsta‐
wione przez Karen w książkach, a które do tej pory nie
doczekały się oficjalnych wizerunków. No i samych
Mandalorian, zwłaszcza tych z okresu książkowego
Dziedzictwa Mocy.

Komiksowe opowieści ze Starej Republiki
Twórcy The Old Republic nie oszczędzają na marketin‐
gu i próbują zachęcić nas do grania w ich dzieło za po‐
mocą, między innymi, komiksów. Do tej pory ukazały
się trzy miniserie: Blood of the Empire, Threat of Peace
oraz The Lost Suns. Pierwsze dwa tytuły ukazywały się
najpierw w wersji online, ostatni, The Lost Suns, został
wydany już tylko w papierowej wersji.
Chronologicznie, pierwszą historią jest Blood of the
Empire, zapoznająca nas z sithyjskim uczniem Tene‐
bem Kelem, któremu sam Imperator Sithów zleca ar‐
cyważną misję. Pośród chaosu wojny między Impe‐
rium a Republiką, Teneb musi odnaleźć zbuntowaną
Sithyjkę, uczennicę Imperatora, która nie tylko zdezer‐
terowała ze służby, ale wypowiedziała własną, pry‐
watną wojnę byłemu mistrzowi. Akcja dzieje się mniej
więcej trzy dekady przed zawarciem pokoju na Co‐
ruscant, jest wartka, pełna mieczy świetlnych i błyska‐
wic Mocy. Postacie, pomimo iż trochę przerysowane,
nie są najgorsze, podobnie jak i fabuła, niebanalna i
miejscami nawet zaskakująca. Komiks jest jednak nie‐
rozerwalnie złączony z grą i czytelnik, który zaintere‐
sował się opowieścią, pozna jej koniec tylko i wyłącz‐
nie jeżeli kupi grę. Z jednej strony nie można mieć o to
pretensji, z drugiej pozostawia to pewien niesmak.

Inaczej jest z kolejną serią, Threat of Peace. Opowiada
ona o wydarzeniach częściowo opisanych w książce
Deceived, czyli o sithyjskim ataku na Coruscant i wy‐
muszeniu pokoju z Republiką. Głównymi bohaterami
są Lordowie Sithów i lekko szalona mistrzyni Jedi. Fa‐
buła, moim zdaniem raczej nudna, przybliża nam kuli‐
sy wewnętrznej polityki Imperium Sithów, opierającej
się, oczywiście, na intrygach i nieustającej walce o
władzę. Autorzy nie pozwalają nam ani na chwilę za‐
pomnieć, że wszystko, co sithyjskie, jest złe, skorum‐
powane i wypaczone. Historia miała zadatki na bycie
ciekawą, ale sposób, w jaki została opowiedziana, cał‐
kowicie pozbawiony jakiejkolwiek dynamiki, sprawił,
że stała się opowieścią tak nudną, że nie mogłem się
doczekać jej końca. Nie podobała mi się ani kreska, ani

postacie, ani nawet dialogi. Moim skromnym zdaniem
jest to najgorszy komiks z całej trójki.

Najlepsza okazała się niedawno zakończona miniseria
The Lost Suns. Niestety, najlepsza w tym wypadku
wcale nie oznacza dobra. Osadzona w czasach Zimnej
Wojny, opowiada o losach agenta wywiadu Republiki,
potomka samej Wielkiej Mistrzyni Jedi, Satele Shan.
Towarzyszy mu mentor z dzieciństwa, który po kilku‐
nastu latach spędzonych na terytorium wroga powra‐
ca, by ostrzec nieświadomą Republikę o nowym nie‐
bezpieczeństwie ze strony Imperium Sithów. Pierwsze
dwa zeszyty bardzo mi się podobały. Zabawne rozmo‐
wy, interesujące postacie, szybka i niebanalna akcja
zapowiadały się naprawdę dobrze. Czuło się powiew
świeżości. Jednakże w miarę jak autorzy odsłaniali
przed nami kolejne rozdziały opowieści, zamieniał się
on w stęchły zapach typowego gwiezdnowojennego
schematu. Tajemnica okazała się być superbronią, któ‐
rą główni bohaterowie muszą zniszczyć, wykazując się
przy tym nadludzką odwagą i poświęceniem, a wrogo‐
wie z każdą minutą stają się coraz głupsi i łatwiejsi do
pokonania.
Czy czekam na kolejny komiks osadzony w czasach
The Old Republic? Tak, jako miłośnik Sithów nie mogę
sobie odpuścić takiej gratki. Jednak obawiam się, że
nie grając w grę, mogę kolejnej serii już w ogóle nie
zrozumieć.
Bartosz ‘Frost’ Gackowski
Z wykształcenia, zamiłowania i zawodu ekonomista,
który swój wolny czas dzieli pomiędzy byciem redak‐
torem Star Wars Extreme oraz aktywnym członkiem
Brotherhood of the Sith. Entuzjasta Tolkiena, Herber‐
ta, Piekary, podróży i tenisa.

Współtwórcy gwiezdnej legendy
Fikcyjny świat, nawet najbardziej rozbudowany, nie
może istnieć bez wiernych fanów. Duża część frajdy,
którą czerpię z Gwiezdnych wojen, towarzyszy w isto‐
cie spotkaniom z przyjaciółmi, którzy dzielą ze mną
pasję. Na szczęście (choć ono odgrywa tu niewielką
rolę, ważniejsze jest zaangażowanie) polski fandom
można zaliczyć do bardzo aktywnych.
Przykłady? W ciągu ostatnich dwóch lat odbyły się
liczne konwenty z blokami gwiezdnowojennymi, z cze‐
go cztery z nich (po dwie edycje Tatooine i StarForce)
poświęcono wyłącznie Gwiezdnej Sadze – o tych wy‐
darzeniach możecie przeczytać w trzech artykułach z
tego działu. Dowiecie się z nich, co działo się na tego‐
rocznej edycji StarForce, jak wyglądają gwiezdnowo‐
jenne bloki tematyczne na imprezach ogólnofanta‐
stycznych, poznacie także aktorów i twórców Star
Wars, którzy odwiedzili nasz kraj.
Ilość zorganizowanych konwentów to i tak nic w po‐
równaniu do licznych lokalnych spotkań, a warto
wspomnieć, że ostatnio społeczności fanów zaczęły
kształtować się w Radomiu, Kolbuszowej i Chrzano‐
wie. Pasja fanów pozwoliła również na reaktywację
(co, nawiasem mówiąc, polega często na rozpoczęciu
wszystkiego od nowa) spotkań w Trójmieście, Olszty‐
nie i Warszawie. Warto odnotować też ciekawą, choć
niestety szybko wygasłą inicjatywę zwolenników
Yuuzhan Vongów, czyli powstanie Zakonu Yun‐
Yuuzhana. Ostatnie dwa lata były za to bardzo udane
dla Biblioteki Ossus, gwiezdnowojennej encyklopedii
na systemie Wiki, która rozrosła się o niemal 2700
haseł i doczekała się nowego serwera oraz layoutu.
Twórczość fanowska również miała się świetnie. Spo‐
śród fanfików wyróżnia się przede wszystkim Ten,
który wygrał za dużo autorstwa Imma, z powodu nie‐
spotykanej dbałości o zgodność z kanonem pisany aż
sześć lat i na tyle rozległy, że można go nazwać nie tyle
długim opowiadaniem, co raczej powieścią. W naszej
antologii możecie przeczytać krótszy przykład tego
rodzaju twórczości, czyli Bitwę o Mygeeto Jedi Nadiru
Radeny. Do zwolenników doznań wizualnych powinny
przemówić komiksy: Gwiezdne hece Nero i ShVagYeRa
oraz Cartoon Wars Otisa, a także liczne fanarty, któ‐
rych przykłady można znaleźć w niniejszej publikacji.
Osobom zainteresowanym „ruchomymi obrazami”
mogę z kolei polecić najnowsze fanfilmy ostatnich
dwóch lat. The Solo Adventures to humorystyczne spoj‐
rzenie na niebezpieczeństwa przemytniczego życia,
zaś Solo Forever, pomimo podobieństw w tytule, opo‐
wiada historię bolesnego rozstania pewnego fana z...
jego kolekcją. Makazie One to film dla osób, które dys‐
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my, fani

ponują nieco większą ilością wolnego czasu i preferują
poważne produkcje z solidną fabułą, podobnie sklasy‐
fikować można również wysoko oceniany A Light in
the Darkness. To oczywiście tylko niektóre spośród
wielu filmów, które pojawiły się w ostatnim czasie. Na
naszym, polskim podwórku warto odnotować obec‐
ność kilku gwiezdnowojennych podcastów i audycji,
których przykładem jest prowadzona przez Miśka i
Bociana Pora Imperatora. Jak widać, twórczość fanów
to temat bardzo obszerny, ale postaramy się go Wam
przybliżyć poprzez stosowny tekst Aquenrala, który
znajdziecie w tym dziale.

Fani realizują się również poprzez członkowstwo w
organizacjach kostiumowych, z których najbardziej
istotne to 501st Legion i Rebel Legion. Chętni do dołą‐
czenia lub przynajmniej stworzenia własnego kostiu‐
mu powinni zapoznać się z tekstem FaultFett i Falco‐
na, znających to zagadnienie z pierwszej ręki. Jeżeli
jednak wolicie medytacje nad istotą Mocy bądź zgłę‐
bianie sekretów Ciemnej Strony Mocy, ciekawszy mo‐
że się Wam wydać artykuł Vidara, opowiadający o fa‐
nowskich organizacjach ogółem – na szczęście w Pol‐
sce coś dla siebie znajdą zarówno zwolennicy Jedi, jak
i Sithów. Uprzedzając wyznaczenie nagrody za swoją
głowę, dodam, że znajdzie się też coś dla Mandalorian.
Wreszcie, nie można pominąć inicjatyw publicystycz‐
nych. Niemałą wrzawę wzbudziło pierwsze licencjo‐
nowane czasopismo o Gwiezdnych wojnach wydawane
po polsku, czyli Star Wars Magazyn. Innym przykła‐
dem takiej działalności jest oczywiście antologia, którą
trzymacie przed sobą. Liczę na to, że dział o fanach
spodoba się Wam nie mniej od pozostałych i zachęci
Was do aktywnego udzielania się w fandomie.
Mateusz ‘Kasa’ Kasjaniuk
Redaktor Bastionu i Ossusa, przywiązany do Klasycz‐
nej Trylogii od ponad dekady i prywatnie negujący
The Clone Wars. Prowadzi fandom w Olsztynie i
uwielbia muzykę (m.in. Judas Priest), nie stroni też
od fantasy pokroju Tolkiena czy Pratchetta.

Tak się bawią fani Star
Jakiś czas temu, w okolicy godziny drugiej lub trzeciej
nad ranem czasu leśnicko‐wrocławskiego, Aquenral,
mój redakcyjny kolega ze Star Wars Extreme, zadał mi
pewne interesujące pytanie. Prawdę mówiąc, w cha‐
osie dziesiątek dziwnych rozmów i z powodu najzwy‐
klejszego zmęczenia, zupełnie zapomniałem, jaką da‐
łem mu wtedy, na Dniach Fantastyki 2011, odpowiedź
– ale samo pytanie utkwiło mi w pamięci jak wyjątko‐
wo złośliwa drzazga i na tyle mi się spodobało, że po‐
myślałem o przytoczeniu go w tej relacji. A brzmiało
ono – czy nie żałujesz niejeżdżenia na konwenty przez
te wszystkie lata?
Teraz ja zadam pytanie Wam: czy Wy też jeździcie na
konwenty? Czy Wy też telepiecie się pociągiem nie‐
rzadko przez pół Polski, by przez dwa, góra trzy dni
spotykać się z innymi, takimi jak Wy, fanatykami Star
Wars i nie‐Star Wars? Należycie do tej zwariowanej
grupy, której niestraszne spanie na podłodze, żywie‐
nie się śmieciowym jedzeniem i konieczność targania
ze sobą masy bagażu? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, ten
tekst jest, wbrew pozorom, właśnie dla Was. Ja sam do
września 2010 roku dawałem przeczącą odpowiedź
na tego typu pytania, ba, był taki czas, gdy wzbrania‐
łem się przed wyjazdem na różne Tatooiny, Falkony i
Pyrkony. Byłem jedną z tych nielicznych bardziej zna‐
nych w fandomie internetowym osób, których nikt w
życiu nie widział na oczy. Ale, jakby to górnolotnie
rzec, zreformowałem się. Czy polubiłem konwenty?
Nie, nie polubiłem ich. Pokochałem je. I StarForce tyl‐
ko tę miłość umocnił.

Ale po kolei. StarForce 2011 to trzecia edycja najwięk‐
szego, a przy tym bezpłatnego zlotu Star Wars w Pol‐
sce. I nie, nie ma w tym żadnych czczych przechwałek,
jakże typowych dla organizatorów takich imprez – w
poprzednim roku zjawiło się na nim grubo ponad
dziesięć tysięcy fanów, a niżej podpisany był tego na‐
ocznym świadkiem! W tym roku odbył się on w Toru‐
niu i trwał, według oficjalnej miary, jeden dzień, we‐
dług nieoficjalnej, fanowskiej – trzy dni. Czemu tak?
Pierwszy i trzeci dzień to czas imprez dla szeroko po‐

jętego polskiego fandomu Star Wars. Drugi dzień, 10
września, był natomiast przeznaczony dla wszystkich,
którzy mogli przybyć do Centrum Targowego PARK.
Czego nie było w tym, sporych rozmiarów, budynku!
Dwumetrowe modele braci Kuleszów, wystawy rzad‐
kich gadżetów i przedmiotów z logo Star Wars, game‐
sroom z Battlefrontem II i Jedi Academy w akcji, no i
stoiska pełne różnego gwiezdnowojennego towaru,
który schodził równie szybko jak TIE Fightery z taśmy
produkcyjnej. Nad wszystkim symboliczną pieczę miał
zaś Boba Fett, a dokładniej rzecz ujmując aktor, który
go grał: Jeremy Bulloch.
Na StarForce 2010, moim pierwszym zlocie Star Wars,
usłyszałem, że na konwenty nie jeździ się z powodu
prelekcji, konkursów czy spotkań z gośćmi specjalny‐
mi, ale dla innych fanów – dla atmosfery, klimatu, aury
i innych określeń zbliżonych zjawisk pogodowych. I
jest to stuprocentowa prawda. Są, oczywiście, obłą‐
kańcy tacy jak ja, co to lubią posiedzieć w mniej lub
bardziej dusznej sali, na której w pocie czoła produku‐
je się prelegent, prelegentka lub podobna biedna isto‐
ta ludzka i słuchają uważnie, co ów, owa bądź owo ma
do powiedzenia. Są i „nerdy” – tu znowu z głupim
uśmieszkiem skieruję palec na siebie – które nie tylko
siedzą, ale starają się też dorzucić parę groszy ze swo‐
jej strony, i, bój się Mocy, autentycznie rozmawiają
między prelekcjami o Star Wars czy innym fantastycz‐

nym lichu. Są. Ale nawet oni w końcu dołączają do
większości, która przyjechała się po prostu dobrze
bawić wśród znajomych (i nieznajomych), podzielają‐
cych te same zainteresowania.

Oczywiście, nie samymi spotkaniami ze znajomymi
fanami, oglądaniem wystaw i graniem w Battlefronta
II człowiek żyje (nawiasem mówiąc, kto przyjeżdża na
unikatowy w skali roku zlot, by pograć w pięcioletnią
już grę, w którą może pograć każdego dnia u siebie w
domu? Bezsens!). Są też takie rzeczy jak parady, pre‐
lekcje, konkursy i rozmowy z gościem specjalnym.
StarForce 2011 nieoficjalnie zaczął się właśnie od pa‐
rady, która co prawda przeszła tylko kilkaset metrów i
trwała dziesięć minut, była za to efektowna i przez
chwilę akompaniowały jej wygrywane przez orkiestrę
znane wszystkim melodie: Star Wars Main Theme i
The Imperial March. Nie ma to jak widok kilkudziesię‐
ciu postaci ze Star Wars, które maszerują ulicami za‐
tłoczonego miasta i dumnie prezentują niegasnącą
potęgę magnesu, jakim od ponad trzech dekad są
Gwiezdne wojny.
Jeśli chodzi o prelekcje... cóż, dla kogoś odwiedzające‐
go jakikolwiek konwent po raz pierwszy mogły być
one zajmujące. A dla całej reszty wyjadaczy? Wątpię.
Duża część była przysłowiową powtórką z rozrywki,
prelekcjami prowadzonymi po raz drugi lub trzeci np.
po Dniach Fantastyki 2011 czy Tatooine II. Zdecydo‐
wanie ciekawiej prezentowały się konkursy. Zwień‐
czeniem StarForce było wystąpienie Jeremy’ego Bullo‐
cha na scenie znajdującej się na tyłach głównego gma‐
chu. Osoby stojące na niej w kostiumach, zwłaszcza
biedny Boba Fett, raczej nie zgodzą się z moją opinią,
biorąc pod uwagę, jak pan Bulloch je maglował swoimi
cytatami, w każdym razie ten punkt programu wypadł
wprost wyśmienicie. Pełno humoru, oryginalne odpo‐
wiedzi na niekiedy oryginalne pytania, luźna atmosfe‐
ra... Trzeba przyznać, że Jeremy ma świetny kontakt z
fanami, co zresztą pokazał także i później.
Ot, właśnie – później. Po tym, jak spakowano wszyst‐
kie zabawki, zamieciono podłogi i usunięto gwiezdno‐
wojenne gadżety z gablotek, odbyły się jeszcze dwie

imprezy stricte fandomowe. Pierwsza, afterparty w
klubie Kotłownia. Do dziś jestem zdumiony, jakim spo‐
sobem udawało mi się prowadzić iście nerdowskie
rozmowy w tym hałasie. Po kilku godzinach miałem
tak zdarte gardło, że wymówienie choć jednego zdania
wymagało tytanicznego wysiłku, tym niemniej impre‐
za była całkiem fajna, towarzystwo idealne, a i dysku‐
sje niczego sobie. Następnego dnia odbył się zaś przy‐
jemny piknik/ognisko/parapetówka przy ulicy Obi‐
Wana Kenobiego w podtoruńskim Grabowcu, którą
śmiało można nazwać mekką polskiego fandomu. Kto
bowiem w Europie może się jeszcze pochwalić ulicą
nazwaną imieniem gwiezdnowojennego bohatera?

Nie powiem, gdy nadszedł czas opuścić towarzystwo
w Grabowcu, zrobiło mi się smutno. Choć StarForce
2011 nie przebije w moich oczach poprzedniej edycji
tego zlotu, która była większa, ciekawsza i bardziej
zapełniona ludźmi znanymi z fandomu, zabawa także
była przednia i niezapomniana. Jestem pod wrażeniem
pracy wykonanej przez organizatorów, którzy musieli
się mocno namęczyć, by przygotować i poprowadzić
tego typu imprezę, przy tym wszystkim zaliczając tak
mało wpadek. Mam nadzieję, że także w 2012 roku, w
którym bądź co bądź świętujemy 35‐lecie Star Wars,
dane nam będzie cieszyć się StarForce. Bo co jak co,
taki zlot to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą się
przytrafić fanowi Star Wars w Polsce. Tak więc – do
zobaczenia!
Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Twórczość fanów, czyli dlaczego fani
wszędzie muszą dorzucić trzy grosze
Kreowane przez wizjonerów fantastyczne światy i
wszechświaty rządzą się swoimi prawami. Zazwyczaj
są one objęte pewnym rodzajem kanonu, akcja nie wy‐
kracza poza z góry wytyczone granice, a świat przed‐
stawiony często zamyka się w jednej konwencji.
Wszystko to jest respektowane przez liczną rzeszę
fanów w różnym stopniu, ale jedna rzecz trapi wszyst‐
kich – żadna fanowska praca nie dostanie się do ofi‐
cjalnego świata przedstawionego. Mimo to, miłośnicy
ogólnie pojętej fantastyki wciąż piszą, rysują i tworzą,
a zwolennicy Gwiezdnych wojen, mimo restrykcyjnej
polityki George'a Lucasa, zaliczają się do czołówki
„najpłodniejszych” fandomów.
Pamiętam, że jako dziesięciolatek w czwartej klasie
szkoły podstawowej rysowałem na co nudniejszych
lekcjach ilustracje do książek z cyklu Nowa Era Jedi.
Może to dziwne zainteresowanie jak na małe dziecko,
ale Yuuzhan Vongowie i ichniejsza technologia zawsze
mnie fascynowały, więc przelewałem moje wyobraże‐
nia o nich na papier za pomocą ołówka i gumki. Nie‐
dawno znalazłem plik kartek A4 i z uśmiechem na
twarzy obejrzałem moje wszystkie prace – niszczenie
Sernpidala, oblężenie Gyndine, misję nad Myrkrem czy
panoramę Yuuzhan'tara. Jako dziesięciolatek bez sa‐
mokrytyki marzyłem, by ktoś kiedyś wydał wznowie‐
nia tychże książek, począwszy od Wektora pierwszego,
a skończywszy na Szlaku przeznaczenia (dalej jeszcze
nie zdążyłem przeczytać) z moimi ilustracjami – wy‐
dawało mi się, że byłby to nie lada zaszczyt. Teraz,
siedząc na podłodze i śmiejąc się z moich szkaradnych
voxynów i ogniodmuchów, naszła mnie refleksja: dla‐
czego? Po co rysowałem to wszystko? W jakim celu,
skoro nic z tego nie ujrzało światła dziennego, nie mó‐
wiąc już o publikacji w internecie?
Doszedłem do wniosku, że każdy fan jest tak bardzo
związany ze swoim ukochanym uniwersum, że chce w
jakiś sposób wnieść coś od siebie. Jeżeli człowiek umie
rysować – rysuje. Jeżeli potrafi pisać – pisze. Inni rzeź‐
bią, tworzą modele i kostiumy, śpiewają albo kręcą
własne fanowskie filmy. KAcpeross z Legnicy odpo‐
wiada na pytanie dotyczące rysowania: „Rysuję, bo
umiem”, po czym dodaje: „Wprowadzam postacie z
«Gwiezdnych wojen» w sytuacje, jakie sam sobie wy‐
myślę”. Fani czasami czują się przygnieceni ciężarem
rozbudowanego kanonu, w którym nie mogą znaleźć
wszystkiego, co by chcieli, więc sięgają po ołówki,
kredki i farby. Mogą w taki sposób wizualizować swoje
myśli i wyobrażenia. Foleb z Włocławka, autor opo‐
wiadania Pogrom nad Cypharem, twierdzi, iż napisał
swoją pracę pod wpływem weny twórczej i impulsu.

„Miałem taki motyw w głowie, który mnie nie opusz‐
czał” – przypomina sobie Foleb. „Wszystko widziałem
w głowie, niczym film, po czym tylko przelewałem to
na papier, zamieniając obrazy w litery”. Niektórzy po‐
rzucają pracę umysłową i tak jak Fixer z Legnicy two‐
rzą repliki rekwizytów i zbroi z Gwiezdnych wojen.
Fixer ma już na swoim koncie m.in. mandaloriańską
zbroję, szatę Jedi i rękojeść miecza świetlnego, a teraz
pracuje nad projektami niekoniecznie związanymi z
uniwersum Lucasa. Na zadane pytanie, dlaczego robi
to wszystko, odpowiada bez zastanowienia: „Po prostu
lubię to robić, sprawia mi to przyjemność. Poza tym,
miło jest popatrzeć na wszystko ze świadomością, że
zrobiłeś to sam”.

Jak widać, fani nie próżnują. Większa część z nich two‐
rzy lub tworzyła cokolwiek w przeszłości, chociaż nie
każdy się teraz do tego przyznaje. Publikowane dzieła
są różnie napisane, a autorzy mają zróżnicowane am‐
bicje, ale prawda jest smutna – George Lucas nigdy nie
włączy żadnej fanowskiej pracy do gwiezdowojennego
kanonu. Prawdą jest to, że zorganizowano kilka kon‐
kursów (między innymi słynny „Darth Who?”), ale fani
mają znikomy wpływ na losy tegoż uniwersum. Świa‐
domość, że tworzone przez nas prace nigdy nie zosta‐
ną kanonizowane nikomu jednak nie przeszkadza.
Wystarczy wejść na forum Bastionu i zobaczyć, że He‐
avy Metal Mando dodał kolejne rysunki na swojego
bloga, a Jedi Nadiru Radena opublikował kolejne opo‐
wiadanie. Wtedy trzeba tylko zaparzyć sobie herbatkę,
rozsiąść się wygodnie w fotelu i doświadczyć, co auto‐
rzy chcą nam przekazać. A nuż zmotywuje nas to do
stworzenia czegoś własnego?
Krzysztof ‘Aquenral’ Rewak
Miłośnik wybranej literatury popularnej i muzyki
wszelakiego rodzaju, fan seriali i kina science fiction.
Stały bywalec konwentów, osoba zafascynowana
sztuczną inteligencją, równoległymi rzeczywistościa‐
mi oraz kontrolą umysłu.

Gdzie spotkać innych fanów Star Wars?
Jak wiadomo, każdy człowiek jest istotą społeczną.
Fan Star Wars również, dlatego zdecydowana więk‐
szość tych, którzy zagłębiają się w uniwersum Gwiezd
nych wojen, w końcu zaczyna szukać kontaktu z osoba‐
mi o podobnych zainteresowaniach. Oczywistym źró‐
dłem informacji są portale i fora internetowe, ale cza‐
sem to nie wystarcza. Wtedy pomocą służą liczne or‐
ganizacje fanowskie.

spotkania przyciągają co miesiąc większość osób ak‐
tywnych w fandomie oraz wielu fanów, którzy po pro‐
stu lubią porozmawiać na tematy związane z ich hob‐
by, nie angażując się w żadną zrzeszoną działalność.
Spotkania te mają różny charakter, czasem są to po
prostu towarzyskie pogawędki w pubach, czasem ma‐
ją bardziej zorganizowany charakter, z przewidziany‐
mi dyskusjami, prelekcjami i konkursami, a czasem
przybierają formę pośrednią.

Te dzielą się na kilka rodzajów. W sieci można przede
wszystkim natknąć się na te, które skupiają się na jed‐
nej z fikcyjnych frakcji w uniwersum, potocznie zwane
zakonami. Łączą egzystencję w sieci i wymianę mate‐
riałów ze wspólnym uczestnictwem w spotkaniach i
konwentach. Dwa najbardziej znane polskie zakony
odpowiadają dwóm stronom Mocy w świecie Star
Wars.
Członkowie Jedi Order już od 2001 roku starają się
odtworzyć klimat i strukturę Zakonu Jedi, razem gro‐
madząc zasoby wiedzy dotyczącej strażników pokoju
w Galaktyce i wszystkiego, co z nimi w sposób pośred‐
ni i bezpośredni powiązane. Brotherhood of the Sith z
kolei to starsza (założona w 1998 r.), opowiadająca się
po stronie Sithów organizacja, której członkowie, poza
prowadzeniem ciągłej sesji RPG w alternatywnej wer‐
sji świata Gwiezdnych wojen, dali się poznać jako ak‐
tywni organizatorzy punktów programowych na kon‐
wentach. Trzecią dużą organizacją tego typu jest Man‐
da’Yaim, zrzeszająca osoby interesujące się społeczno‐
ścią Mandalorian. Jej członkowie w ostatnim okresie
wyrobili sobie opinię najbardziej zgranej i zaangażo‐
wanej w swoją działalność z organizacji fandomo‐
wych. Polscy Mandalorianie pojawiali się w dużych
grupach na konwentach i zlotach fandomu.
Dwa ubiegłe lata nie należały jednak do szczęśliwych z
punktu widzenia niektórych mniejszych stowarzy‐
szeń. W październiku 2010 r. rozpoczął działalność
Zakon Yun’Yuuzhana, organizacja fanów Yuuzhan
Vongów, która po około roku uległa rozpadowi. Pod
koniec 2011 r. zawieszeniu spowodowanym niewielką
aktywnością członków uległa Akademia Power of the
Light Side, jeden z najstarszych i swego czasu najwięk‐
szych zakonów. Przy życiu utrzymują się Akademia
Jedi na Yavinie IV oraz Zakon Force Crusaders, jednak
aktywność tych organizacji aktualnie skupia się na
działaniach wewnętrznych, dostępnych tylko dla
członków.
Drugim typem organizacji są oczywiście fankluby. Do
ich działalności można również zaliczyć spotkania lo‐
kalnych fanów, które od kilku lat regularnie odbywają
się we wszystkich większych miastach w Polsce. Takie

Ostatnim, najbardziej elitarnym rodzajem organizacji
fanów Star Wars, są te, które zrzeszają osoby posiada‐
jące profesjonalne kostiumy bohaterów Gwiezdnej
Sagi i Expanded Universe. W Polsce działają trzy duże
tego typu stowarzyszenia. Eagle Base i Polish Garrison
to oddziały odpowiednio Rebel i 501st Legion, nie‐
zmiennie cieszące się wśród pasjonatów olbrzymią
popularnością. Pojawiają się na zdecydowanej więk‐
szości znaczących konwentów, a także wspierają akcje
charytatywne, uświetniają swą obecnością lokalne
imprezy i, choć nieco rzadziej, imprezy prywatne.
Trzecia tego typu organizacja, Star Wars Artistic Te‐
am, to niezależna inicjatywa, która, w przeciwieństwie
do wyżej wymienionych, jest bardziej elastyczna jeśli
chodzi o typy kostiumów, przyjmuje członków jeszcze
przed ukończeniem stroju, nie ogranicza się również
tylko do jednej strony Mocy. Członkowie SWAT naj‐
częściej pojawiają się na imprezach przeznaczonych
dla dzieci, sami często je organizują.
Julian ‘Vidar’ Marcinów
Redaktor Star Wars Extreme i członek PotLS. Miło‐
śnik Star Wars od najmłodszych lat. Student studiów
dalekowschodnich. Zagorzały republikanin i Jedi.
Interesują go kultura dalekiego wschodu, muzyka
gitarowa oraz obserwacje nocnego nieba.

Wizyty gwiezdnowojennych sław w Polsce
Wśród stałych bywalców konwentów panuje silne
przekonanie, że to nie program, ale fani budują atmos‐
ferę – i ciężko się z tym nie zgodzić. O ile jednak do‐
świadczonym konwentowiczom wystarcza spotkanie
ze znajomymi, o tyle osoby debiutujące w konwento‐
wym świecie potrzebują na ogół silniejszego impulsu.
Tu doskonale sprawdza się zaproszenie na imprezę
aktora.
Kiedy moje zainteresowanie Gwiezdnymi wojnami nie
było jeszcze na tyle mocne, abym wiedział o wszyst‐
kich fandomowych wydarzeniach, uważałem takie
wizyty za coś wyjątkowego. Chociaż zdania w tej kwe‐
stii nie zmieniłem, warto wiedzieć, że od już od pew‐
nego czasu tego typu imprezy ściągają coraz słynniej‐
sze osobistości Star Wars.

Zaczęło się w 2007 roku, kiedy na konwent Dagobah
przyjechali Gerald Home (m.in. Tessek) i Paul Blake
(Greedo). Byli oni tylko pierwszymi z wielu – goście
związani ze Star Wars są aktualnie zapraszani na nie‐
mal każdy większy konwent z blokiem gwiezdnowo‐
jennym. W ciągu tylko ostatnich dwóch lat odwiedzili
nas: Cathy Munroe (Zuckuss), Alan Ruscoe (m.in. Plo
Koon), Femi Taylor (Oola) i ponownie Gerald Home, a
nawet Jeremy Bulloch (Boba Fett – goszczący u nas już
po raz drugi) i Dave Prowse, czyli osoba pod maską
Dartha Vadera. Przyjazd tego ostatniego na konwent
StarForce 2010 można uznać za największe tego typu
wydarzenie w Polsce.
Wizyta aktora to niepowtarzalna okazja, by porozma‐
wiać z kimś, kto miał wpływ na wygląd filmów. Co
prawda dotychczas tylko raz spotkaliśmy się z kimś z
prawdziwego starwarsowego panteonu, ale trzeba
pamiętać, że nawet odtwórcy ról trzecioplanowych
mieli styczność z Georgem Lucasem. Od każdego z
nich można się więc dowiedzieć czegoś nowego na
temat pracy na planie, a często pogawędzić również na
bardziej przyziemne tematy. Nie ma się czego lękać –
to też zwykli ludzie, i jedyne, co może stać na prze‐
szkodzie, to nieznajomość języka angielskiego.

Nie trzeba się jednak obawiać, że nie skorzystamy na
takiej wizycie, jeśli nie potrafimy mówić we współcze‐
snym lingua franca. Organizatorzy konwentów często
organizują punkty programu, na których aktorzy od‐
powiadają na pytania fanów z pomocą tłumacza. Po‐
nadto wielką atrakcją dla kolekcjonerów (a także tych,
którzy lubią pamiątki) jest możliwość otrzymania au‐
tografu prosto z rąk aktora. Za przyjemność posiada‐
nia takiego podpisu na fotosie z filmu należy zwykle
zapłacić kilkadziesiąt złotych, ale za tę cenę możemy
poprosić o wyjątkową dedykację specjalnie dla nas i
mamy pewność, że gadżet jest autentyczny. Z oczywi‐
stych względów rzadko zdarza się otrzymać coś gratis,
ale taką niespodziankę sprawił chociażby Steve Sans‐
weet – co prawda nie aktor, ale osoba odpowiadająca
za kontakty pomiędzy Lucasfilmem a fanami – który w
zeszłym roku odwiedził Wrocław.
Krótka, ale bogata historia wizyt gwiezdnowojennych
sław w Polsce dobrze rokuje na przyszłość. Można
przewidywać, że w najbliższych latach czeka nas jesz‐
cze wiele takich odwiedzin, wśród których trafi się
może nawet spotkanie z kimś słynniejszym od Dave’a
Prowse'a. Niektórzy powiedzieliby, że należy się spie‐
szyć – bądź co bądź, Nowa nadzieja miała swoją pre‐
mierę trzydzieści pięć lat temu i od tamtego czasu
odeszło już wielu artystów związanych z Gwiezdnymi
wojnami – ale sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak
mogłoby się wydawać. Wielu aktorów z Klasycznej
Trylogii cieszy się świetnym zdrowiem, a nie zapomi‐
najmy o współczesnej historii tej sagi – w końcu ostat‐
ni film miał premierę ledwie kilka lat temu.
Nie wolno też zapominać o istnieniu Expanded
Universe, któremu zawdzięczamy wiele znakomitych
książek i komiksów. Co prawda do tej pory ani jeden
autor EU nie odwiedził naszego kraju w ramach kon‐
wentu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby się to
zmieniło. Kto wie, co jeszcze nas czeka – o wizytach
takich sław jak Harrison Ford czy John Williams mało
kto marzy, ale skoro dawniej jakiekolwiek odwiedziny
w Polsce były odległą mrzonką...
Mateusz ‘Kasa’ Kasjaniuk
Redaktor Bastionu i Ossusa, przywiązany do Klasycz‐
nej Trylogii od ponad dekady i prywatnie negujący
The Clone Wars. Prowadzi fandom w Olsztynie i
uwielbia muzykę (m.in. Judas Priest), nie stroni też
od fantasy pokroju Tolkiena czy Pratchetta.

Zbuduj sobie blaster
Gwiezdne wojny nieustannie zadziwiają, inspirują i
skłaniają fanów do poszukiwania nowych sposobów,
dzięki którym mogą oni wyrażać swoje fanostwo. Czę‐
sto czytanie, oglądanie, a nawet pisanie fanfików i ry‐
sowanie fanartów nie wystarcza. Stopień zaangażowa‐
nia w tworzenie społeczności fanów, mającej niewąt‐
pliwy wkład w kreowanie legendy Gwiezdnych wojen
jako zjawiska kulturowego, przybiera różne formy.
Jedną z nich, chociaż może niezbyt popularną, jest na
pewno odwzorowywanie replik broni i strojów podpa‐
trzonych w filmach, komiksach czy grach z uniwersum
George’a Lucasa. Nierzadko kolekcjonerski bakcyl
przeradza się u części fanów w chęć zdobycia
„prawdziwego” kawałka uniwersum Star Wars na wła‐
sność. Co prawda ceny oryginalnych replik, które
„wystąpiły” w filmie porażają, ale grono zapaleńców
zgłębiających techniki tworzenia modeli do filmu nie
daje tak łatwo za wygraną. Okazuje się, że przy odrobi‐
nie chęci i wyobraźni można odtworzyć wiele widocz‐
nych w filmach (i nie tylko) rekwizytów własnym
sumptem. Jak? O tym właśnie postaramy się opowie‐
dzieć w skrócie w naszym artykule.
Jak zapewne większość z Was wie, część elementów z
uniwersum Star Wars została stworzona na bazie mo‐
deli z naszego świata – nie szukając daleko, chociażby
broni: pistoletu maszynowego Sterling (DH‐17 i E‐11),
Mausera C96 (DL‐44), czy pistoletu sygnałowego We‐

bley & Scott № 1 Mark „I” (blaster Boby Fetta). Nieste‐
ty, część oryginalnych podstaw dość trudno kupić, a
niektóre z nich osiągają na serwisach aukcyjnych bar‐
dzo wysokie ceny. Tu ratunkiem mogą być niekiedy
zabawkowe modele, produkowane przez firmę
Hasbro. Co prawda daleko im do oryginału, ale po
przeróbkach (wskazówki znajdziecie na forach po‐
święconych tzw. propsom) można na ich podstawie
uzyskać całkiem wierne kopie. Podobne problemy na‐
potkamy przy kompletowaniu strojów np. Jawy czy
Tuskena. Tutaj obowiązkowym elementem są ładow‐
nice z II wojny światowej – trudne do odtworzenia z
dostępnych materiałów, a które można czasami wy‐
grzebać po okazyjnej cenie na aukcjach interneto‐
wych. Warto szukać.

Niektóre elementy strojów to drobiazgi wykorzystane
na zasadzie tzw. „kanibalizmu” – do ich produkcji uży‐
to części obiektów już istniejących na rynku, między
innymi modeli z Gwiezdnych wojen. Dobrym przykła‐
dem są tu tzw. „T‐bitsy”, czyli elementy z modelu wy‐
puszczonego przez firmę AMT‐ERTL TIE Fightera, któ‐
re znalazły się chociażby w zbroi scout troopera czy
ekwipunku łowcy nagród Boushha. Podobny przykład
produktów wziętych „z życia codziennego” i wcielone‐
go do Star Wars to damskie maszynki do golenia Gil‐
lette, na bazie których w Mrocznym widmie stworzono
komunikatory.
Któż z nas jednak nie zachodził w głowę, jak stworzo‐
no na potrzeby filmu zbroje szturmowców czy Vade‐
ra? Ilu z nas nie marzyło o tym, żeby wykonać je same‐
mu? Otóż – w przeciwieństwie do zdań co poniektó‐
rych – jest to możliwe. Dowodem na to są legiony –
501st, zrzeszający zwolenników „ciemnej strony” i
Rebel Legion – organizacja skupiająca „tych dobrych”.
W zasadzie wszystkie stroje członków obu organizacji
zostały wykonane przez nich samych. Da się? Jasne, że
się da!
Tak naprawdę spośród technik tworzenia replik moż‐
na wyróżnić dwa główne sposoby, mianowicie odle‐

wanie w żywicy i tzw. vacuforming, czyli formowanie
próżniowe. Pierwsza technika polega w skrócie na
tworzeniu „matek”, czyli form, z których powstają od‐
lewy. W tym przypadku „rzeźby” utworzone z gipsu,
drewna bądź innego materiału zanurza się w specjal‐
nym tworzywie – zasadniczo silikonie – który, zasty‐
gając, tworzy formę, wypełnianą później mieszanką
specjalnych żywic. Po ich zastygnięciu wydobywamy z
niej pożądany kształt. Taka technika sprawdza się na
przykład podczas wykonywania blasterów czy drob‐
nych elementów kostiumów. Uzyskany element moż‐
na dowolnie szlifować i malować, jednak z uwagi na
stosunkowy ciężar otrzymanych propsów technika ta
nie jest polecana w przypadku tworzenia elementów
pancerzy. Jej bardziej profesjonalna odmiana to tzw.
rotocasting (in. centrifugal casting, czyli odlewanie
odśrodkowe), w której forma wypełniana tworzywem
wiruje wokół własnej osi, dzięki czemu siła odśrodko‐
wa nadaje pożądany kształt elementom docelowym.

muje kształt „matki”. Uzyskana jakość elementu zależy
od siły ssania, temperatury, równomiernego nagrzania
arkuszu plastiku i jakości materiału. Chociaż najlepsze
efekty uzyskuje się przy użyciu profesjonalnego sprzę‐
tu, całkiem nieźle prezentują się np. zbroje wykonane
w domowych warunkach w... piekarniku.
Koniec końców okazuje się, że stworzenie własnego
kawałka Gwiezdnych wojen nie jest wcale takie trudne.
Spragnionych szczegółów zapraszamy serdecznie na
fora polskich organizacji kostiumowych http://polish‐
garrison.pl/ i http://www.rebellegion.pl/. Tu dowie‐
cie się więcej na temat tworzenia replik i strojów, a
nasi członkowie chętnie odpowiedzą na wszelkie pyta‐
nia.
Piotr ‘Falcon’ Bereza

Jeśli chodzi o produkcję elementów pancerzy typu
zbroja szturmowca, tutaj bardziej sprawdza się wspo‐
mniany wyżej vacuforming. Wymaga on także stwo‐
rzenia „matki”, czyli elementu wzorcowego, na podsta‐
wie którego powstanie pożądany element. Niezbęd‐
nym elementem tworzenia docelowej części jest stół
próżniowy, złożony z ramy, w której umieszczamy
arkusz plastiku, a także modułu grzejnego i źródła od‐
sysania powietrza. Osadzony na stole próżniowym
obiekt nakrywa się rozgrzanym uprzednio do odpo‐
wiedniej temperatury arkuszem plastiku, po czym
uruchamia się ssanie, które sprawia, że arkusz przyj‐

Wiecznie nieogolony programista, wewnętrznie
rozdarty między Jasną a Ciemną Stroną Mocy. Zniko‐
me zasoby wolnego czasu stara się dzielić między
lansowanie się w kostiumie, wdychanie oparów
rozgrzanego plastiku i zabijanie smoków.

Anna ‘FaultFett’ Hikiert
Niepoprawna pracoholiczka‐masochistka. Na szczę‐
ście udaje jej się łączyć pracę z pasją dzięki przekła‐
dowi na nasz piękny język literatury spod znaku Star
Wars. Nieliczne wolne chwile spędza uzbrojona w
blaster, wędkę bądź ołówek i pochodne.

Star Wars na konwentach fantastycznych
Trudno sobie wyobrazić dobry konwent miłośników
fantastyki bez Gwiezdnych wojen. Obecność sagi Luca‐
sa w programach takich imprez ogranicza się niekiedy
do pojedynczych atrakcji, jak konkurs wiedzy o paro‐
diach Star Wars na Bachanaliach Fantastycznych 20‐
10, kalambury Star Wars na Pyrkonie 2011 czy spo‐
tkanie z Jackiem Drewnowskim na Avangardzie 2011.
Czasem zaś – jak na Triconie 2010, Dniach Fantastyki
2011, czy Falkonie 2011 – Gwiezdnym wojnom poświę‐
cony jest cały blok prelekcyjny.
Szczególnie godny polecenia jest blok Star Wars na
Falkonie. Każda edycja lubelskiego konwentu oprócz
„normalnego” programu Star Wars – prelekcji czy pre‐
zentacji grup kostiumowych – oferuje atrakcje, które...
cóż, nie są robione całkiem serio. Ot, punkt programu
poświęcony alkoholom galaktyki, familiada Star Wars,
wreszcie znak rozpoznawczy Falkonu: konkurs kon‐
struktorsko‐kulinarny. Wyobrażacie sobie TIE Fighte‐
ra sklejonego z ziemniaka i wafli? Oto (nomen omen)
przedsmak atmosfery typowej dla lubelskiego zlotu.
Moc jest silna także w stolicy Dolnego Śląska. Wro‐
cławskie konwenty – zarówno te duże, jak i bardziej
kameralne – obfitują w atrakcje dla fanów Gwiezdnych
wojen. W programie CoolKonu 2010 znalazły nie tylko
prelekcje, ale i LARP w naszym ukochanym uniwer‐
sum, na Dniach Fantastyki 2011 można było spotkać
Femi Taylor (Oola z Powrotu Jedi) i Steve'a Sansweeta,
jednego z czołowych przedstawicieli Lucasfilm. Co
więcej, w tym roku Wrocław gości 27. edycję Polconu,
najważniejszego konwentu w Polsce. Warto się wy‐
brać na to sierpniowe święto miłośników fantastyki – i
to nie tylko dla bloku Gwiezdnych wojen.
Nawet jeśli program Star Wars na jakimś konwencie
ogranicza się do jednej czy dwóch banalnych prelekcji,
impreza może nas mile zaskoczyć. Nie da się tak po
prostu wytłumaczyć fenomenu konwentów fanta‐
stycznych: trzeba się o tym przekonać samodzielnie.
Zloty, które nie skupiają się tylko na Gwiezdnych woj
nach, to świetna okazja do rozszerzenia swoich zainte‐
resowań. Kameralna zjAva w Warszawie niejednej
osobie pozwoliła zadebiutować na sesji RPG, poznań‐
ski Pyrkon bardzo chętnie odwiedzają pisarze
(zarówno polscy, jak i zagraniczni), stosy gier planszo‐
wych czekają na każdej edycji gliwickiego Pionka, Old‐
Town w Stargardzie Szczecińskim to imponująca gra
terenowa w klimatach postapokaliptycznych... Każdy
konwent ma w sobie „to coś”, co sprawia, że warto
przejechać kilkaset kilometrów, spać na podłodze i
żywić się jedzeniem z torebki, bo niedogodności są
rekompensowane (z nawiązką!) przez możliwość spę‐
dzenia kilku dni w zupełnie innej rzeczywistości.

Niezależnie od tego, czy korzystamy z całej oferty pro‐
gramowej konwentu, czy też ograniczamy się tylko do
bloku Gwiezdnych wojen, z każdej takiej imprezy wra‐
camy z nowymi, cennymi doświadczeniami. Konwent
to przede wszystkim zgromadzenie fanów – szansa na
spotkanie ludzi, którzy myślą podobnie, wspólnie
ustawiają się w kolejce po autograf ukochanego pisa‐
rza, oglądają takie same filmy, posługują się tym sa‐
mym kodem kulturowym. Internet przejął w dzisiej‐
szych czasach rolę głównego łącznika między rozsia‐
nymi po całym świecie miłośnikami fantastyki, ale ko‐
munikacja to za mało, potrzeba jeszcze integracji, a tę
zapewniają zloty. Żadna debata w komentarzach nie
będzie równie żywiołowa jak panel dyskusyjny na
konwencie. Podziwianie fanowskich kostiumów na
zdjęciach to nie to samo, co możliwość przymierzenia
hełmu szturmowca czy kostiumu Tuskena. Gdy poje‐
dziecie na swój pierwszy konwent, ani się obejrzycie,
jak żegnając się z nowymi znajomymi, umówicie się
już na kolejne spotkanie, a Wasz kalendarz znaczyć
będą daty imprez, na które koniecznie chcecie poje‐
chać. To naprawdę wciąga!
Aleksandra ‘Jade Elenne’ Wierzchowska
Od lat związana z serwisem Poltergeist. W przeszło‐
ści redaktor działu Star Wars, obecnie – szef działu
konwentowego.

Bitwa o Mygeeto - opowiadanie
Operacja ładowania akumulatorów zakończona sukce‐
sem o godzinie 23.46 SGC. Inicjacja autodiagnostyki
systemu. Oczekiwanie. System sprawny w dziewięć‐
dziesięciu dziewięciu procentach. Zakłócenia prawego
sensora wizyjnego. Awaria nieznaczna. Naprawa przy
najbliższym przeglądzie technicznym.

menty wieżowca IKB. Otrzymane uderzenia: trzy.
Uszkodzenia: brak. Obserwacja: fragmenty dezakty‐
wują dwie jednostki typu B‐1. Dalszy pochód niezakłó‐
cony.

Droid bojowy serii B, typ 1, numer 7F2‐1991 gotowy
do działania. Status: „czuwanie”. Oczekiwanie na roz‐
kazy.

— Rozkaz, rozkaz.

— 7F2‐1991, za mną — komunikuje droid‐dowódca
OOM‐419.
— Rozkaz, rozkaz.
Pobranie karabinu blasterowego typu E‐5. Zmiana
statusu na: „obserwacja i rozpoznanie”. Opuszczenie
magazynu 4DS. Oddział uzupełnia osiemnaście jedno‐
stek typu B‐1 oraz dwie typu B‐2. Wyjście poza budy‐
nek. Nagły spadek mocy o 5%. Pomiar temperatury.
Minus osiem przecinek dwadzieścia siedem. Dwa
przecinek dziesięć poniżej średniej. Regulacja mocy
zakończona sukcesem. Dalszy pochód niezakłócony.

— Atak — komunikuje OOM‐419.

Zmiana statusu na: „wyszukiwanie i eliminacja”. Zmia‐
na prędkości na optymalną. Nagły spadek mocy o 7%.
Źródło: promieniowanie termiczne z dezaktywowane‐
go czołgu typu AAT. Ominięcie źródła. Kontynuacja
programu „wyszukiwanie i eliminacja”. Wyszukiwa‐
nie. Cel wyszukany: szturmowiec‐klon. Przystąpienie
do eliminacji. Cel wyeliminowany. Utrata czterech ła‐
dunków karabinu blasterowego typu E‐5. Wyszukiwa‐
nie.

— Stać — komunikuje OOM‐419.
— Rozkaz, rozkaz.
Obserwacja otoczenia. Położenie: piąty dysk wieżowca
Intergalaktycznego Klanu Bankowego; druga linia
obrony Konfederacji Niezależnych Systemów; sto
pięćdziesiąt sześć metrów od linii frontu. Sytuacja:
atak Wielkiej Armii Republiki; cel nieznany; siedem‐
dziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo próby
sforsowania mostu VU‐9. Zbieranie danych. Zauważo‐
ne klony przynależne jednostce zimowej 21 Korpusu
Nova, transportery UT‐AT oraz AT‐RT. Szacowanie
liczby...
— Za mną — komunikuje OOM‐419.
— Rozkaz, rozkaz.
Cofnięcie polecenia szacowania liczby sojuszniczych
jednostek. Zejście na najniższy dysk wieżowca IKB.
Opuszczenie budynku. Ustąpienie przejścia trzem
czołgom typu AAT. Wkroczenie na ulicę CN‐6. Odział
uzupełnia dwadzieścia jednostek typu B‐1. Ominięcie
dezaktywowanej jednostki droid‐krab typu LM‐432.
Obserwacja: wybuch niszczy czwarty, piąty oraz szó‐
sty dysk wieżowca IKB. Podmuch odchyla kierunek
ruchu o trzy przecinek dziesięć stopni na wschód. Ko‐
rekcja kursu zakończona sukcesem. Zagrożenie! Frag‐

Zmiana sytuacji: nowy element. Identyfikacja: Cere‐
anin, mężczyzna, Jedi, maksymalne zagrożenie, cel
priorytetowy. Cel poza zasięgiem. Przystąpienie do
uzyskania optymalnego zasięgu.
Obserwacja: cele podrzędne przystępują do eliminacji
celu priorytetowego. Nieznany algorytm! Nieznany
algorytm! Nieznany algorytm! Inicjacja autodiagnosty‐
ki systemu. Oczekiwanie. System sprawny. Obserwa‐
cja: błąd krytyczny celów podrzędnych.
Zagrożenie! Otrzymane uderzenia: jedno. Uszkodze‐
nia: krytyczne. System motoryczny dezaktywowany.
Spadek mocy o 20%, 30%, 40%, 50%... Krytyczny po‐
ziom energii! Krytyczny poziom energii! Kry... ty... c...
ccccc...
Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Widmowe zagrożenie atakiem śmiechu
Wysmakowany i inteligentny humor towarzyszy sadze
Star Wars już od Epizodu I – mam tu oczywiście na
myśli pamiętną scenę na Tatooine, w której Jar‐Jar
wdeptuje w kupę. Scena ta stanowi wyzwanie dla wie‐
lu autorów parodii spod znaku Gwiezdnych wojen, któ‐
rzy dzielnie próbują dorównać jej pod względem sub‐
telności żartu, wieloznaczności humoru i, nomen
omen, świeżości materii.
Wielu się to udaje. O tych, którzy na tym polu zawiedli,
pisze ogór w tekście o parodiach filmowych (zupełnie
nie rozumiem tylko, dlaczego wspomina tam również
o arcydziele kinowym, jakim niewątpliwie są Fan
boys). Naprawdę warto zapoznać się z wymienionymi
przez niego pozycjami, aby później na nowo docenić
perełki w rodzaju Krypty Exara Kuna czy wspomnianej
już sceny z Mrocznego widma. Które to Widmo, nota
bene, po polsku powinno nazywać się Widmowym za
grożeniem, co jednak nie zabrzmiało dobrze polskie‐
mu wydawcy. A może tłumaczowi?
Tłumaczom i „korektorą” często bowiem wiele rzeczy
brzmi inaczej. Szczególnych atrakcji doświadczają
dzięki temu czytelnicy i widzowie, karmieni na prze‐
mian to „stekiem z ryshkota”, to zaś rozmaitymi zmia‐
nami płci raz w tę, raz w drugą stronę. Ku czci ofiar
tego procederu przygotowaliśmy w naszej antologii
specyficzną listę przebojów – zestaw pieczołowicie

zebranych i subiektywnie wybranych 12 najlepszych
wpadek tłumaczeniowych z ostatnich dekad. Tak jest,
w tym przypadku plunęliśmy na taki drobiazg jak
ograniczenia czasowe, mimo że redaktor naczelny stał
nam za plecami i charakterystycznym, metalicznym i
nieco astmatycznym głosem powtarzał jak mantrę:
20102011, 20102011.
On sam jednak w swoim tekście wyszedł poza te ramy,
opisując komiksy (z ang. „stripy”), z których część po‐
jawiła się na scenie dobrych kilka lat temu. Koneser
humoru z pewnością zna niektóre z nich, jak chociażby
Darths and Droids, które zaczynało jako czysty wygłup,
by z czasem stać się na wpół poważnym podręczni‐
kiem do RPG w ogóle. Wśród wybranych komiksów
znalazły się również (ba, nawet są w przewadze) pro‐
dukcje rodzime, w tym te autorstwa ilustrujących ni‐
niejszą antologię Otisa, Nero i ShVagYeRa. W redakcji
szacujemy, że każdy w pełni świadomy fan Star Wars
powinien mieć w zakładkach albo w RSS przynajmniej
60% z podanych we wspomnianym artykule linków.
Dlaczego tylko 60%? Ano dlatego, żeby zachować jesz‐
cze nieco trzeźwości umysłu i odporności psychicznej
na zapoznanie się z niewątpliwym kuriozum, jakie
opisał dla nas Darth Kamil. Twórcy komiksu (tym ra‐
zem licencjonowanego) Jedi vs. Sith pozazdrościli bo‐
wiem prasy rysownikom wcześniejszego Złotego wie
ku Sithów i postanowili przebić ich wizję cumowania
statków kosmicznych przy pomocy lin i przeciągają‐
cych je burłaków – tworząc latający, kosmiczny, drew‐
niany... żaglowiec. Tego nie da się zapomnieć. Tego nie
da się wyprzeć z pamięci. Tego nie można zretcono‐
wać. To trzeba po prostu przyjąć.
A kto przyjąwszy, chciałby wyruszyć tym
„żaglostatkiem w piękny rejs”, powinien zabrać na
drogę odpowiednie gadżety. Pomoże mu w tym Na‐
diru i jego tekst będący przeglądem rozmaitych egzo‐
tycznych produktów starwarsowych: śmiesznych, za‐
bawnych, groteskowych... Niemal tak komicznych, jak
wspomniana na wstępie kupa Jar‐Jara.
Mamy nadzieję, że dzięki kilkunastu najbliższym stro‐
nom antologii dacie się przekonać, że na kupie tej nie
musimy poprzestawać. A więc już bez zbędnego lania
wody, zapraszamy do lektury jakże pożytecznej sekcji
Humor. Niech Moc (śmiechu) będzie z Wami!
Michał ‘N’loriel’ Poręba
Wychowany na TIE Fighterze i SW RPG D6, w świecie
Star Wars aktywny od 1996 roku. Informatyk, do‐
rywczo tłumacz. Działacz na rzecz spójności tłuma‐
czeń, twórca stoczni Sluis Van, autor i współtwórca
wielu innych stron, organizacji i projektów.

Humor fanowskich webkomiksów
Osobom niezwiązanym z fandomem często wydaje się,
że fani science fiction, fantasy czy Star Wars nie mają
absolutnie żadnego poczucia humoru, nie potrafią się
z siebie śmiać i gdy mówią „Niech Moc będzie z Tobą”,
są zawsze, ale to zawsze śmiertelnie poważni. Niniej‐
szym chciałbym te pogłoski zdementować. Fani Star
Wars umieją się śmiać. Nawet, o dziwo, z siebie sa‐
mych! Koronnym dowodem na taki stan rzeczy są cho‐
ciażby pojawiające się w różnych zakątkach internetu
webkomiksy i stripy komiksowe, których jedynym
celem jest wywołać szeroki uśmiech na twarzy fana.
Oto kilka przykładów z Polski i ze świata.

Z życia fanów, Kasis
(http://www.gwiezdne‐wojny.pl/b.php?nr=464764)
Z życia fanów jest nie tyle webkomiksem czy stripem,
co nieregularnym rysunkowym komentarzem doty‐
czącym Gwiezdnych wojen, a także stereotypów zwią‐
zanych z nimi i ich fanami tudzież fankami. Jest także
zapisem zabawnych, czasem uniwersalnych dla
gwiezdnowojennego fandomu sytuacji, z jakimi spoty‐
ka lub spotykała się w swoim życiu autorka rysunków.

Pro Tips, Steve Hamaker
(http://www.darthhater.com/comics/pro‐tips)
Anglojęzyczny webkomiks Steve’a Hamakera, utalen‐
towanego, profesjonalnego artysty komiksowego, uka‐
zuje się od listopada 2010 roku na portalu Darth Ha‐
ter. W perfekcyjny i zabawny sposób obśmiewa nie‐
które schematy i elementy MMORPGów, w tym The
Old Republic, jak i samych Gwiezdnych wojen.

Cartoon Wars, Otis
(http://cartoonwarsblog.blogspot.com)
Cartoon Wars to popularny blog rysunkowy, który po‐
wstał w styczniu 2008 roku i, choć z przerwami, jest
aktualizowany do dziś. Pojawiają się na nim różnego
rodzaju obrazki obśmiewające główne postacie –
zwłaszcza Dartha Vadera i Imperatora Palpatine’a,
którzy niejako „patronują” blogowi – oraz powszech‐
nie znane elementy Gwiezdnych wojen, nierzadko w
zaskakujących, a przy tym niezwykle zabawnych kon‐
tekstach i sytuacjach.

Darths & Droids
(http://darthsanddroids.net)
Co by się stało, gdyby Star Wars nigdy nie powstało
jako film, a było jedynie... pomysłem na sesję RPG w
klimatach space opera? Darth & Droids przedstawia
taką właśnie, hipotetyczną sytuację. Webkomiks, który
już się przebił przez całą trylogię prequeli, bezlitośnie
wytyka dziury logiczne w filmach Star Wars, odgrywa
sytuacje z tzw. papierowych erpegów i systematycznie
raczy nas dawką specyficznego humoru.

Gwiezdne hece, Nero i ShVagYeR
(http://gwiezdnehece.pl)
Polski nieregularny strip komiksowy dla nieco star‐
szych fanów. Jest raczej luźnym zbiorem humorystycz‐
nych obrazków, które pokazują, co mogłoby się stać,
gdyby bohaterowie Star Wars musieli się zmierzyć z
problemami prawdziwego życia albo musieli pójść
do... psychologa.

Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Star Wars na wesoło
Gwiezdne wojny są serią kultową i niezwykle głęboko
zakorzenioną w światowej kinematografii oraz amery‐
kańskiej popkulturze. Przez ponad trzydzieści lat po‐
wstało mnóstwo książek, komiksów i opowiadań, za‐
równo tych oficjalnych, jak i stworzonych przez fanów
na całym świecie, o niezliczonej ilości zabawek oraz
innych gadżetów nie wspominając. O pomysłowości
fanów można przekonać się praktycznie na każdym
kroku: są autorami rysunków, grafik, kolaży, fanfików
oraz chyba najważniejsze – fanfilmów, czyli historii
stworzonych przez zapaleńców, którzy chcą spróbo‐
wać swoich sił za kamerą, przedstawiając nam swoją
własną wizję odległej galaktyki. O tym, że fani mają
poczucie humoru, nie trzeba przekonywać, zresztą kto
z nas nie lubi się pośmiać od czasu do czasu ze swojej
pasji? Jednak ostrzegam, że czasami humor przekazy‐
wany przez fanów w taki sposób bywa naprawdę spe‐
cyficzny i niezwykle hermetyczny.

co. Pierwszy z nich jest niezwykle podobny do blasza‐
nego drwala z Czarnoksiężnika z Oz, a drugi to... zwy‐
kły odkurzacz. Takich absurdów jest jeszcze więcej.
Chewbaccę gra nie kto inny jak Chewchilla the Wo‐
okiee Monster, który jest niezwykle podobny do
Muppeta, wiertarki i wkrętarki zastępują tutaj blaste‐
ry, statki kosmiczne grane są przez żelazko i toster –
absurd goni absurd! Mimo to, Hardware Wars jest po‐
zycją godną uwagi, nie tyle ze względu na fakt, iż to
pierwsza fanowska pozycja filmowa nawiązująca do
Gwiezdnej Sagi, w dodatku okraszona wspaniałym
humorem i klimatem lat 70., ale także dlatego, że po‐
mimo braku profesjonalnych efektów specjalnych,
można się podczas seansu naprawdę bardzo dobrze
bawić. Sam George Lucas w wywiadzie udzielonym w
1999 roku powiedział, że Hardware Wars są jego ulu‐
bioną parodią Gwiezdnych wojen. Czy zatem trzeba
Was dalej przekonywać?

Pierwszym fanfilmem, jaki powstał, jest najprawdopo‐
dobniej Hardware Wars, które nakręcono w 1977 r.,
czyli wkrótce po premierze Nowej nadziei. Ta humory‐
styczna opowieść naśmiewa się z pierwszego filmu
Lucasa w prosty, ale jakże przyjemny sposób, ukazując
zdarzenia z Epizodu IV w krzywym zwierciadle.
Wśród bohaterów spotykamy takie postaci jak: Augie
Ben Doggie, Fluke Starbucker, Ham Salad, księżniczkę
Anne‐Droid oraz dwójkę robotów, czyli 4Q2 i Arty De‐

Idąc dalej, warto zahaczyć o kultowy wśród fanów
Troops z 1997 roku, czyli parodię zrobioną na wzór
kroniki policyjnej, w której widzimy kulisy akcji sztur‐
mowców na Tatooine. To tutaj dowiadujemy się, co
tak naprawdę wydarzyło się na piaszczystej planecie
w związku z poszukiwaniem dwóch droidów, które
doprowadziło żołnierzy Imperium aż na farmę wilgoci
Larsów. Jak mogłoby się mylnie wydawać, śmierć wuj‐
ka Owena i ciotki Beru wcale nie była celowa, a... przy‐
padkowa. Zapewniam Was, że po seansie Troops ina‐
czej będziecie patrzeć na Nową nadzieję.
Zastanawialiście się może, co by było, gdyby głównym
bohaterem Star Wars nie był Luke Skywalker, a osoba
o czarnym kolorze skóry? Blackstar Warrior to krótki,
bo zaledwie trzyminutowy filmik zrobiony w formie
trailera filmowego, który przedstawia nam alterna‐
tywną historię Star Wars, w której gwiazdą jest nie kto
inny, jak... Lando Carlissian, czyli znany szuler, łajdak i
kobieciarz, obdarzony niezwykle kuszącym uśmie‐
chem. Cały trailer to praktycznie mieszanka znanych
motywów z Klasycznej Trylogii, połączonych ze zna‐
komitym humorem, a wszystko to stworzone na wzór
produkcji z lat 80. Jest to pozycja obowiązkowa dla
tych, którzy lubią krótkie filmiki pełne humoru. Już
samo wyszukiwanie podobieństw i odniesień do ory‐
ginalnych filmów sprawia naprawdę dużo radości i
pozwala się cieszyć z seansu jeszcze bardziej.
Są filmy, które parodiują epizody w różny sposób. Geo
rge Lucas in Love ukazuje genezę powstania najpopu‐
larniejszego dzieła Flanelowca, czyli oczywiście
Gwiezdnych wojen. Myślicie, że to wszystko tak po pro‐
stu zrodziło się w jego głowie? Bardzo się mylicie.
Wszystko, co widzieliśmy w Klasycznej Trylogii miało

swój pierwowzór w realnym świecie, a konkretnie w
otoczeniu Lucasa podczas jego studiów na prestiżo‐
wym Uniwersytecie Południowej Kalifornii. George
czerpał inspiracje praktycznie na każdym kroku i to,
co widzimy na ekranie podczas oglądania Epizodów IV
‐VI, to swego rodzaju odzwierciedlenie wspomnień
Lucasa właśnie z tamtego okresu. Wszystko to pozba‐
wione jest praktycznie jakichkolwiek efektów specjal‐
nych – największy plus George Lucas in Love tkwi wła‐
śnie w prostocie i humorze.

Nie można także zapominać, że powstały również
„oficjalne” parodie Gwiezdnej Sagi, zarówno te stricte
gwiezdnowojenne, jak i te luźno do niej nawiązujące.
Kto z nas nie kojarzy słynnej komedii Mela Brooksa
Kosmiczne jaja, gdzie plemię kosmicznych niegodziw‐
ców zwanych Kosmojajarzami, rządzonych przez Pre‐
zydenta Tumana, zamierza ograbić z całych zasobów
powietrza planetę Druidię, a Samotny Gwiazdor wraz
ze swoim towarzyszem, pół‐człowiekiem pół‐psem
Pawiem, próbują odbić z rąk Lorda Posępnego Hełmu
porwaną księżniczkę Vespę? Osoby, które nie widziały
tego filmu, można policzyć na palcach jednej ręki. Co
ciekawe, Mel Brooks nie tylko naśmiewa się z Gwiezd
nych wojen, ale także z innych legendarnych produkcji
sci‐fi, jak chociażby Planeta małp czy Obcy. Film jest
okraszony specyficznym humorem, typowym dla tego
reżysera i nie zostawia nawet suchej nitki na... zara‐
bianiu na gadżetach Star Wars, na których Lucas przez
ponad trzy dekady zbił większość swojego majątku.
Czym jednak byłyby Gwiezdne wojny, gdyby nie fani,
którzy na każdym kroku okazują swoją miłość odległej
galaktyce? To właśnie o nich jest film Fanboys, w któ‐
rym grupka przyjaciół postanawia spełnić swoje dzie‐
cięce marzenie, czyli włamać się na Ranczo Skywalke‐
ra. W ten sposób chcą być pierwszymi osobami, które
obejrzą Mroczne widmo. Oczywiście, droga do celu nie
jest łatwa i bohaterowie przeżywają naprawdę wiele
śmiesznych sytuacji. Na swojej drodze spotykają m.in.
fanów Star Treka czy też aktorów z Gwiezdnej Sagi,
Carrie Fisher i Billy’ego Dee Williamsa. Nie każdemu
może tylko przypaść do gustu typowe, amerykańskie
poczucie humoru, którym jest przesiąknięte Fanboys.

Fenomen Gwiezdnych wojen odcisnął swoje piętno tak‐
że na produkcjach telewizyjnych. Nie starczy mi tutaj
miejsca, żeby wymienić choć połowę seriali, w których
padły nawiązania do Gwiezdnej Sagi. Warto wspo‐
mnieć, że powstał nawet specjalny odcinek Muppetów,
w którym wystąpił Luke Skywalker oraz... Mark Ha‐
mill, w roli jego kuzyna. Jednak najpopularniejsze tele‐
wizyjne parodie Star Wars to specjalne wydania takich
seriali jak Family Guy oraz Robot Chicken. Pierwszy,
znany w naszym kraju jako Głowa rodziny, to historia
rodu Griffinów, której przewodzi Peter Griffin. Każdy
odcinek specjalny zaczyna się od momentu, gdy gaśnie
światło, a tytułowa głowa rodziny, aby umilić swoim
bliskim czas oczekiwania na naprawę usterki, opowia‐
da historię Gwiezdnych wojen z własnej perspektywy i
z typowym dla serialu humorem. Robot Chicken z kolei
składa się z krótkich scenek parodiujących motywy ze
Star Wars, stworzonych za pomocą animacji poklatko‐
wej. Poszczególne scenki są ze sobą luźno powiązane,
z wyjątkiem trzeciej części Robot Chicken Star Wars,
gdzie motywem przewodnim jest historia Palpatine'a.

Wymienione przeze mnie filmiki oraz parodie to zale‐
dwie mała kropla w morzu starwarsowego humoru.
Trzeba także pamiętać, że wciąż powstają nowe pro‐
dukcje. Czasami wystarczy jedynie, że jakaś piosenka
stanie się „hitem”, a fani przygarną ją i przerobią na
gwiezdnowojenną modłę. Dobrym przykładem jest
utwór Maroon 5 Moves Like A Jagger i fanowska prze‐
róbka Moves Like A Jabba, do której powstał także tele‐
dysk. Fani Gwiezdnych wojen to niezwykle pomysłowe,
kreatywne osoby i można być pewnym, że będą nam
stale dostarczać dobrego humoru z odległej galaktyki.
W końcu robią to już od trzydziestu pięciu lat...
Marcin ‘ogór’ Góra
Redaktor Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Jego
pasja do Gwiezdnych wojen trwa od 1997 roku i bę‐
dzie pewnie jeszcze długo trwać. Miłośnik dobrych
filmów, muzyki oraz komiksów. Wielki fan Srebrnego
Surfera.

Brudny tuzin, czyli 12 najlepszych wpadek
tłumaczeniowych w Star Wars
Przed Wami subiektywne zestawienie najciekawszych
wpadek tłumaczeniowych w polskich Gwiezdnych woj
nach. Przypomnijmy sobie co fajniejsze i bardziej za‐
bawne błędy naszych tłumaczy, redakcji i wydaw‐
nictw, zarówno te z dawnych czasów, jak i najnowsze.
Rzucania nazwiskami nie będzie, bo każdy ma prawo
się pomylić – czy to tłumacz, czy redaktor, czy wresz‐
cie koordynator. Oby tylko, jak mawiał wielki admirał
Thrawn, pomyłka nie stała się błędem... bo wtedy trze‐
ba będzie wysłać Noghrich. A tymczasem – z samych
siebie się pośmiejmy.
12. Dawnych tłumaczeń czar...
Na dobry początek przypomnijmy sobie tłumaczenia
dziś uznawane za wpadki, ale w swoim czasie będące
najzupełniej w porządku. Kiedyś, gdy trawa była bar‐
dziej zielona, mężczyźni byli mężczyznami, kobiety –
kobietami, a Rodianie nie strzelali pierwsi, Wojny Klo‐
nów były wojnami klońskimi. I na dobrą sprawę nikt
w ogóle nie wiedział, o co w nich chodziło, choć wieść
gminna głosiła, że złe klony walczyły z dobrą Republi‐
ką. Rolę dobrze nam znanych droidów wzorowanych
na Taheim i Matashichim pełniły Erdwa Dedwa i Ce
Trzypeo, a w kosmosie X‐skrzydłowce walczyły z im‐
perialnymi T‐myśliwcami. Dziś większość z tych tłu‐
maczeń budzi nasz śmiech, ale często jest to tylko
kwestia zmiany konwencji.
11. Korelianin ci ja
W Labiryncie zła Obi‐Wan ni stąd, ni zowąd został Ko‐
relianinem. Szczególne zdziwienie wzbudziło to wśród
fanów, którzy czytali uprzednio oryginał i daliby sobie
głowę uciąć, że nie było tam żadnej wzmianki o pocho‐
dzeniu patrona jednej z najsłynniejszych ulic w na‐
szym kraju. Podobno błąd wziął się stąd, że tłumacze‐
nie książki przygotowane było w oparciu o wersję
tymczasową tekstu i parę rzeczy zdążyło się jeszcze w
wydaniu amerykańskim zmienić – a u nas nikt już nie
zadbał o synchronizację. Stąd nie tylko ta pomyłka, ale
i inne, w tym zmienione nazwy planet.
9 i 10. Psia jucha i ryży kot
Według książki Mroczne widmo. Album, George Lucas
wzorował pojedynki myśliwców w filmie na... walkach
psów. Kto nie wie, o co chodzi, niech sprawdzi w słow‐
niku słowo „dogfight”. Natomiast w Wojnie o Bactę
koreliański smakołyk – ryshcate – zmienił się w stek z
ryshkota. Bon appetit!

8. Żelazna eskadra różowych hultajów
Rogue Squadron od jakiegoś czasu nazywany jest kon‐
sekwentnie Eskadrą Łotrów. Ale nie zawsze było to
takie oczywiste, oj nie. W Imperium kontratakuje mie‐
liśmy Łobuziaków, w Pakcie na Bakurze ‐ Eskadrę Hul
tajów, była też Eskadra Drani, Eskadra Rogue... Ale
dwie najciekawsze to bez wątpienia Żelazny Dywizjon
z Trylogii Thrawna (dopiero po paru latach skojarzy‐
łem, o kogo chodziło) oraz Eskadra Rouge – Różowa
Eskadra z Cieni Imperium.
7. Jestli to zbiornik, co przed sobą widzę?
Czołg to czy zbiornik? Trudno powiedzieć, gdy kontek‐
stu brak... Stąd w Labiryncie zła czołg sejsmiczny z se‐
rialu rysunkowego stał się sejsmicznym zbiornikiem.
Równowaga została jednak zachowana – w fanowskim
tłumaczeniu Upadku Imperium Sithów mistrz Jedi
Ooroo deklaruje, że pojawi się na pierwszej linii obro‐
ny w swoim... czołgu. Bardzo małym czołgu. Przezro‐
czystym i wypełnionym cyjanem.
Problemów z nieznajomością kontekstu w ogóle zaw‐
sze było w bród. W Akademii Ciemnej Strony kluczową

bronią są baterie do turbolaserów ukradzione z nowo‐
republikańskiego transportowca. W oryginale były to
oczywiście turbolaser batteries, czyli całe baterie tur‐
bolaserów.

duszy mojej widzę Chewbaccę w pikielhaubie. Pewnie
miał dziadka w Wehrmachcie.

Mieliśmy również mur na pokładzie gwiezdnego krą‐
żownika (Rozkaz Solo), metalowy detektor (metal de
tector – wykrywacz metalu) w Polowaniu na łowcę,
wyświetlacz nad głową zamiast swojskiego HUDa w
Wojnie o Bactę. A jeśli jeszcze dorzucimy rysunkowe
Wojny klonów i ich stacje bojowe (w oryginale battle
stations, czyli oczywiście stanowiska bojowe), to już
naprawdę zbliżymy się do poziomu abstrakcji trącące‐
go słynnym "Atakiem Brygady Światła".

Eskadra widm stała się sceną jednej ze słynniejszych
pomyłek w historii polskiego świata Star Wars: dwie
zmiany płci w jednej książce i to zmiany fundamental‐
ne. Brutalnie okaleczono postacie, które występowały
już w kilku poprzednich książkach z serii i są dobrze
znane czytelnikowi. Ale nie były znane tłumaczowi, bo
ten dopiero Eskadrą przywitał się z Xwingami. W
efekcie między innymi wywałaszył znanego na całą
galaktykę prawnika.

6. Droidybzykacze

Pozycją tą oddajemy również hołd szeregowi innych
pomyłek związanych z płcią ‐ najczęściej wynikają‐
cych z braku sprawdzenia danej postaci w ogólnie do‐
stępnych źródłach (CUSWE, Wookieepedia, później też
Ossus z jego Słownikiem) lub... z pomyłek w Dramatis
Personae na początku oryginalnego wydania – bo i tak
się zdarzało.

W Zemście Sithów pojawiły się… droidy‐bzykacze. Bzy‐
kacze, rozumiecie? Hyhyhy. Kupa śmiechu dla star‐
szych i młodszych, a szczególnie – dla gimnazjalistów.
No to jeszcze gratis podmieńmy wibrotopór w Naro
dzinach Mocy na... wibrator. Coś mi mówi, że w obu
przypadkach z tej mąki nie będzie chleba.
5. Poczwórny agent
Medstar: Chirurdzy polowi, Medstar: Uzdrowicielka Je
di. Ten złożony z dwóch książek cykl o medykach tłu‐
maczyły dwie osoby. Pomiędzy tomami spójność na‐
zewnictwa diabli wzięli, na czym najbardziej zyskał
tajemniczy podwójny agent pojawiający się w obu po‐
zycjach. W jednym tomie ma pseudonim Soczewka, a
w drugim – Obiektyw. Pełna dezinformacja, Stirlitz
mógłby być dumny.
4. Droidharpia
Każdemu wiadome jest, że słowo android oznacza (z
greki) kogoś "człowiekopodobnego", czy wręcz
"mężczyznokształtnego". W literaturze fantastycznej
android to po prostu robot o ludzkich kształtach. Ale
nie w książkach wydawanych przez Amber. W Zemście
Sithów – na fali nienawiści do słowa droid – Vulture
Droids, przełożone przez tłumacza na droidy‐sępy,
poprawiono na androidy‐sępy. Tyle tylko, że Vulture
Droid to myśliwiec kosmiczny – niezbyt humanoidal‐
ny. Kto chce, może sobie zwizualizować takiego
“androida‐sępa”. Mi wychodzi jakiś straszliwy mutant
prosto ze świata Warhammera.
3. Hełm dla Chewbaccy
Mroczne Imperium: „Chewie, bierz hełm!” W oryginale:
„Chewie, take helm!” (czyli „Chewie, przejmij stery!”).
No ale helm i helmet pomylić łatwo, a ja już oczyma

2. Nawara Ven była kobietą!

1. Kocham cię, Nerfie Herderze
Prawdopodobnie najsłynniejsza i najbardziej stylowa
wpadka tłumacza, od pokoleń wspominana przez fa‐
nów. W zasadzie wpadka‐instytucja. W Pakcie na Ba
kurze Leia czule szepcze Hanowi Solo „I love you, nerf
herder” („Kocham cię, nerfopasie”), co jest oczywiście
nawiązaniem do słynnej sceny nieudanego podrywu z
Imperium kontratakuje. Tymczasem w polskim tłuma‐
czeniu nerfopas stał się imieniem i nazwiskiem, dzięki
czemu w ogóle nie wiadomo, o co chodzi (i co gorsza,
wcale nie o pieniądze!). Zdanie jest na tyle charaktery‐
styczne, zgrabne i okrągłe, że prawdopodobnie już na
wieki zapisało się w annałach polskiego fandomu
Gwiezdnych wojen. Stworzona swego czasu baza
"starwarsowych" tłumaczeń angielsko‐polskich otrzy‐
mała miano na cześć tej właśnie frazy.
I na tym kończymy przegląd. Ale pamiętajcie: dopóki
piłka w grze...
PS. Autor składa serdeczne podziękowania anonimo‐
wym tłumaczom, spośród których wielu zginęło pod‐
czas tworzenia powyższego artykułu.
Michał ‘N’loriel’ Poręba
Wychowany na TIE Fighterze i SW RPG D6, w świecie
Star Wars aktywny od 1996 roku. Informatyk, do‐
rywczo tłumacz. Działacz na rzecz spójności tłuma‐
czeń, twórca stoczni Sluis Van, autor i współtwórca
wielu innych stron, organizacji i projektów.

Dziwne gadżety - galeria
Odkąd George Lucas podpisał słynną umowę z 20th
Century Fox, dzięki której zachował wszystkie prawa
do zysków ze sprzedaży produktów Star Wars w za‐
mian za zrzeczenie się większości gaży reżyserskiej,
świat zalało potężne tsunami gwiezdnowojennych
gadżetów, figurek i zabawek. Najciekawsze z nich
przedstawił największy ich kolekcjoner na całej plane‐
cie (by nie rzec: w całej galaktyce), Steve Sansweet, w
swoim albumie 1,000 Collectibles: Memorabilia and
Stories From A Galaxy Far, Far Away. Choć my dalecy
jesteśmy od tego, by w jakikolwiek sposób dorównać
pracy pana Sansweeta, możemy przynajmniej pokazać
Wam kilka z co dziwniejszych przykładów na komer‐
cyjne wykorzystanie marki Star Wars.
Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Od góry: kawa, herbata i kakao, pojemnik na ciastka,
gumki do ścierania, parasol i baton czekoladowy.
Po drugiej stronie, od góry: wycinacz do kanapek,
świecznik, plecak, dywanik (niestety, bez Leii), lampy
biurowe, rękawica kuchenna. Oczywiście wszystko w
gwiezdnowojennej wersji, do kupienia w USA, pod
warunkiem, że nakład gadżetów się nie wyczerpał.

Kuriozum odległej galaktyki
Lubicie żaglowce? Ja bez wątpienia tak. Ba, można
rzec, że największą słabość mam do tych olbrzymów o
pięknych kształtach, z trzema masztami i masą cięż‐
kich dział.
Ale dlaczego o tym piszę? Przecież tego typu środki
transportu raczej nie pojawiają się w świecie Gwiezd
nych wojen. Czy aby na pewno? Jeśli ktoś z Was czytał
Jedi vs. Sith (jedną z moich ulubionych miniserii ko‐
miksowych), w czwartym, a także piątym numerze
mógł ujrzeć pewien statek o nazwie „Fairwind”.
Tłumacząc na polski, musielibyśmy nazywać go
"Przychylnym wiatrem". Ale czym w ogóle było to cu‐
do?

wydaje się mocno oderwane od rzeczywistości – na‐
wet tej „lucasowej” – oraz przydatności podczas woj‐
ny. Te elementy powodują, że patrzę na ten okręt z
uniesionymi kącikami ust, jako twór ekscentrycznego
Jedi.
Co ciekawe – i chyba najgłupsze – okręt wykonano z
drewna. Tak, z drewna. Panie i Panowie, zastanawiał
się ktoś z Was, jak drewno zachowuje się podczas
wchodzenia w atmosferę? Wątpię, by ludzie z NASA
zrezygnowali z tego surowca tylko z tego względu, że
mają do niego awersję natury osobistej. W wodzie
drewno sprawdza się idealnie, ale w lotach kosmicz‐
nych? Chyba że to taki rodzaj drzewa, który się nie
pali. Poza tym nie jest to chyba również najlepszy ma‐
teriał w kontakcie „burta – turbolaser”.
Następna myśl, dotycząca użyteczności okrętu, wyra‐
ziła się nagle jako olśnienie. A może ten dziwak miał
na celu zastraszenie czy raczej rozśmieszenie przeciw‐
nika? Na zasadzie dekoncentracji, coś w stylu: biega
sobie Lord Sithów po polu bitwy i beztrosko zabija
rycerzy Jedi. Piękne życie, nie? No i nagle coś wyska‐
kuje zza horyzontu. „Co to jest?” – zastanawia się Sith i
jak tępa bantha wpatruje się w owo cudo. „To coś do
mnie strzeliło?” – myśli niepewnie wojownik. I zanim
Lord się zorientuje, ginie trafiony pociskiem lasero‐
wym, wystrzelonym przez obiekt, który z taką fascy‐
nacją oglądał.
Rozumiem, że tworząc tego olbrzyma rysownik pomy‐
ślał „Stara Republika, dawne czasy, czyli czerpiemy z
przeszłości ziemskiej.”

Ten potężny okręt wojenny należał do lorda i mistrza
Jedi Valenthyne’a Farfalli. Rycerz ów znany był ze
swojego uwielbienia dla mody, elegancji i szyku, co
wyjaśnia egzotyczny wygląd jego okrętu flagowego.
Sam okręt został wykorzystany w siódmej bitwie o
Ruusan w roku 1000 BBY, przewożąc w swych ładow‐
niach posiłki dla Armii Światła.
I tu się właściwie kończy obiektywna część artykułu.
Osobiście żywię względem tego cudaka mieszane od‐
czucia. Z jednej strony lubię takie perełki
(„dziwactwa”) w świecie Gwiezdnych wojen, ponadto
jedną z moich fascynacji są żaglowce. Z drugiej... wy‐
gląda to trochę śmiesznie i, powiedzmy sobie szczerze,

Nie wiem, czy to The Clone Wars zaszczepiły mi wyż‐
szy poziom tolerancji, czy to po prostu moje zamiło‐
wanie do żaglowców, bądź jako taki dobry humor – ale
muszę przyznać, że „Fairwind” mi się podoba. Pomija‐
jąc to całe moje marudzenie i chichot, czasem dobrze
jest wrzucić do „gwiezdnego worka” coś niezwykłego,
nawet jak na science fiction.
Poza tym to nie jedyny statek przypominający nasze
żaglowce – „Merriweather” i „Blood Brother” z
gwiezdnowojennych komiksów Marvela również
przywodzą na myśl pewien rodzaj okrętów, które po‐
chodzą z Ziemi. Ale to już inna historia.
Kamil ‘Darth Kamil’ Wieczorek
Redaktor Star Wars Extreme. Człek uznający, iż w
jakimś tam stopniu ma artystyczną duszę. Ma dosyć
lewicowe poglądy, ale jako realista najbliżej mu do
liberalizmu. Uwielbia wszelaką historię. Nie wierzy
w istnienie dobra i zła. Sceptyk.

Trzydzieści pięć lat gwiezdnej przygody
W tym roku świętujemy trzydziestą piątą rocznicę
premiery Nowej nadziei – a właściwie filmu, który 25
maja 1977 roku nazywał się po prostu Gwiezdnymi
wojnami. Bez podtytułu, bez numerka „IV” i bez ambi‐
cji wykraczających poza bycie letnim przebojem kino‐
wym, który w najlepszym wypadku zarobi kilkadzie‐
siąt milionów dolarów. Tylko szaleniec mógł wówczas
sądzić, że film science fiction pod, nie oszukujmy się,
pretensjonalnym i pulpowym tytułem Star Wars zo‐
stanie ponadczasowym fenomenem popkultury i kto‐
kolwiek będzie o nim pamiętał w XXI wieku. My tym‐
czasem nie tylko pamiętamy, ale wciąż się nim cieszy‐
my, wciąż dyskutujemy – zarówno o samym filmie, jak
i o pozostałych gwiezdnowojennych zagadnieniach.
Jak chociażby w tym ostatnim dziale Star Wars: Anto
logii Fanów.
Różności zawierają cztery artykuły dwojga autorów,
którzy odległą galaktykę mają w jednym palcu i z du‐
mą mogą się tytułować weteranami gwiezdnowojen‐
nej publicystyki. Cathia i Vua Rapuung, bo o nich tu
mowa, w ostatnich dwóch latach zaprzęgli klawiatury
do napisania kilkudziesięciu tekstów, z których wiele
było szeroko komentowanych w internetowej społecz‐
ności fanów Star Wars. Z tego względu nie mogło ich
zabraknąć także w Antologii Fanów.
W swoich dwóch pracach Vua Rapuung podjął się tru‐
du dokładnego prześwietlenia tematów rzadko poru‐
szanych: naukowców i magii. „Zaraz, zaraz”, powiecie,
„jakiej znowu magii? Przecież w Star Wars nie ma ma‐
gii, jest Moc!” Tylko czy ktoś kiedykolwiek powiedział,
że jedno wyklucza drugie? Nie. A naukowcy? Można by
sądzić, że w uniwersum tak stechnicyzowanym jak
Star Wars, będziemy ich mieli na pęczki. Ale ilu bada‐
czy i uczonych widzieliśmy w filmach George’a Luca‐
sa? Dwóch? Trzech? Jeśli Kaminoan można nazwać
naukowcami, od biedy znaleźlibyśmy tych kilku. Tylko
kilku. W całym Expanded Universe na szczęście jest
ich nieco więcej.
Cathia z kolei, niczym Ganner Rhysode w książce
Zdrajca, stanęła z mieczem świetlnym przed rzeszą
nacierających na Star Wars autorów głupich pomy‐
słów i powiedziała im zdecydowanie „Nie przejdzie‐
cie!” Co to za pomysły? Przeczytajcie sami. W drugim
artykule Cathia podsuwa myśl o książce – a może całej
serii? – o zwykłych, szarych obywatelach galaktyki.
Czyż nie byłaby to wspaniała odtrutka na niekończące
się gwiezdnowojenne schematy i okazja do pokazania
Star Wars z całkiem innej, świeżej strony? Podpisuję
się obiema rękami pod wszystkim, co napisała w obu
artykułach.

Kwestia obecnych w Star Wars schematów skłania do
zastanowienia. Jak wspominałem, w tym roku na pew‐
no będziemy świętować przeszłe dzieje i stare sukcesy
Star Wars. A co z teraźniejszością i przyszłością? Te‐
raźniejszość opisujemy w naszej małej cegiełce, którą
dokładamy do obchodów 35. rocznicy – właśnie czyta‐
cie, jak The Old Republic, The Clone Wars i trójwymia‐
rowe Star Wars podbijają świat. Ale co z tymi schema‐
tami i zużyciem materiału? Wszystko ma swój kres,
więc logika podpowiada, że z uniwersum Lucasa może
być już tylko gorzej. Czy rzeczywiście?
Sukces kasowy Mrocznego widma w 3D sprawi, że
wkrótce obejrzymy w tym formacie kolejne epizody
Gwiezdnej Sagi – założę się, że raz na rok będziemy
świadkami jednej gwiezdnowojennej premiery. To
oznacza pięć lat gwarantowanego wysokiego zaintere‐
sowania Star Wars. A kiedy szał 3D minie, nadejdzie
dominacja ciągle odkładanego na późniejszą porę se‐
rialu aktorskiego. W ten sposób następne pięć lat też
mamy właściwie z głowy.
Mało? Nie wiem, jakie technologie będą rządzić świa‐
tem za dekadę, ale Star Wars na pewno doczeka się
nowych wydań na sukcesorach płyt Blu‐ray, powstaną
kolejne gwiezdnowojenne gry, a może seriale i –
wreszcie – filmy. Któż może stwierdzić, czy nie stanie
się tak, że na półwiecze Gwiezdnej Sagi w 2027 roku
„krąg się zamknie” i następca George’a Lucasa nie po‐
wie: „nakręćmy na nowo Klasyczną Trylogię!”?
Tymczasem jednak wróćmy do teraźniejszości i do
Star Wars: Antologii Fanów. Ponieważ to ostatni wstęp
do działu tematycznego, chciałbym podziękować
wszystkim osobom, które dotarły do tego miejsca. Dla
osób takich jak Wy warto było napisać i złożyć ten ma‐
ły zbiór. Dziękuję i – a co tam, powtórzę się – niech
Moc będzie z Wami, a Wasza gwiezdna przygoda po‐
trwa jeszcze wiele, wiele szczęśliwych lat!
Srdjan ‘Jedi Nadiru Radena’ Jovanovski
Redaktor naczelny Star Wars Extreme. Olbrzymi
entuzjasta Expanded Universe, pisarz prozy i publi‐
cystyki wszelakiej, twórca erpegów i planszówek,
‘czciciel’ dobrych seriali i książek SF, miłośnik histo‐
rii, zwłaszcza rejonu byłej Jugosławii, skąd pochodzi.

Tam, gdzie kończy się Moc
Rzecz o magyi albo sile tajemnej
Tam, gdzie kończy się domena ludzkiej (i nie tylko
ludzkiej) nauki, rozpoczyna swe działanie Moc. Moc,
która otacza nas, przenika i spaja galaktykę w jedną
całość. No, ale to już wiecie. Nawet we wszechświecie
Gwiezdnych wojen są jednak dziwy, o których nie śniło
się Jedi (ani naszym filozofom). Wtedy na scenę wkra‐
cza magia.
Od tajemniczych artefaktów zapomnianych religii, po
plugawe wytwory alchemii Sithów. Od zaklinających
leśne duchy ewockich szamanów, po sprowadzających
zagładę na całe planety czarnoksiężników. Pewne
aspekty tych, i wielu innych zjawisk, wykraczają poza
tradycyjne wyobrażenie o Mocy. Nim jeszcze z odmę‐
tów historii wyłonił się Zakon Jedi i bractwo Sithów z
ich uporządkowaną, czarno‐białą wizją rzeczywistości,
przy rozświetlających mrok ogniskach przekazywano
sobie opowieści o świecie wymykającym się ludzkim
zmysłom. Czy w uniwersum, gdzie nauka i technika
osiągnęła tak niesamowity poziom, pozostało jeszcze
miejsce na odrobinę magii?

Przedmiot ów, stworzony przed wiekami przez pra‐
dawną rasę Sharów, miał zapewniać posiadaczowi
kontrolę nad materią oraz moc niszczenia całych pla‐
net. Według podań miał on wyglądem przypominać
sporych rozmiarów kamerton – przyrząd, jakiego naj‐
bardziej przywiązani do tradycji wirtuozi używają do
strojenia swych instrumentów. Warto być może wspo‐
mnieć, że zamieszkująca obecnie system Rafy rasa To‐
ków – nieszczęsnych istot rodzących się jako zgrzybia‐
li starcy i traktowanych gorzej niż niewolnicy – przy‐
pisywała myśloharfie odmienne znaczenie. Użyta w
odpowiednim momencie, myśloharfa miała przywró‐
cić do życia cywilizację Sharów i zakończyć niedolę
Toków. Cóż, każdy lud potrzebuje choćby promyka
nadziei.

Przyjrzyjmy się kilku elementom uniwersum Gwiezd
nych wojen, które z pewnością przypadłyby do gustu
tak Merlinowi, jak i staremu Gandalfowi.

Artefakty tudzież cuda rozmaite
Tematem rozpalającym wyobraźnię setek bogatych,
zepsutych kolekcjonerów są przedmioty, które pomi‐
mo niepozornego wyglądu skrywają w sobie potężną
moc (a może Moc?). Rozsiane po galaktyce, budują
wokół siebie niesamowite legendy, kusząc niezwykły‐
mi możliwościami i zadziwiając maluczkich swą potę‐
gą. Dzieło magii, czy tylko przerastającej naszą wy‐
obraźnię technologii? Musicie ocenić sami.
Pośród mieszkańców odległego i, przyznajmy to, nie‐
szczególnie istotnego systemu Rafy można usłyszeć
opowieści o niezwykłym artefakcie: myśloharfie.

Innym niepozornym drobiazgiem, rzekomo skrywają‐
cym w sobie ogromną potęgę jest „dziecię Shaa” – idol
niewielkiego, skazanego na rychłe wymarcie ludu Sey‐
lott. Niewiele większa od pięści dorosłego mężczyzny,
figurka ta jest uważana przez członków kultu za nisz‐
czyciela światów, naczynie zdolne do wyzwolenia nie‐
prawdopodobnych ilości energii. Jedynym ratunkiem
było stałe przebywanie „dziecięcia” w łonie „matki”,
kolejnego czczonego posągu. Byłaby to jedna z niezli‐
czonych tego typu opowieści krążących po galaktyce,
gdyby nie fakt, że Republika w ostatnich latach swego
istnienia utajniła wszelkie informacje o kulcie na proś‐
bę Rady Jedi. W niezwykły sposób zbiegło się to w cza‐
sie z udaremnieniem próby zamachu na stolicę Repu‐
bliki, przypisywanej annoo‐dackiemu ekstremiście,
generałowi Ashaarowi Khordzie oraz śmiercią Yaraela
Poofa, członka Rady Jedi.
Bywają jednakowoż przedmioty okryte jeszcze gęstszą
mgłą tajemnicy i to pomimo tego, że są powszechnie
znane. Słynny historyk Vicendi opublikował w swym
dziele Arturum Galactinum listę dwudziestu najwięk‐
szych cudów galaktyki. Pośród nich znaleźli się mo‐
siężni żołnierze z Axum. Przeszło trzydzieści tysięcy
odlanych z mosiądzu figur wojowników, odtwarzają‐
cych ludzkie ciało w najdrobniejszych szczegółach,

mogłoby budzić jedynie nasz podziw, gdyby nie drob‐
ny szczegół. Wszystkie postaci zastygły w pozach
przerażającego cierpienia. Usłyszeć można głosy, że
nie jest to wytwór chorej wyobraźni pradawnego arty‐
sty, a prawdziwi ludzie, obróceni w metalowe statuy
przy użyciu potężnego zaklęcia.
Ciemności pradawnej odmęty
A skoro już o złowrogich czarnoksiężnikach mowa, nie
można zapomnieć o dziełach członków niesławnego
zakonu Sithów. Spod ich ręki wyszły niezliczone
przedmioty, często pozostawiające mroczne piętno na
obliczu galaktyki. Wymieńmy tylko niektóre z nich.
Talizman Muura był przypuszczalnie źródłem plagi
rakghuli, nawiedzającej liczne planety Rubieży w
okresie Wojen Mandaloriańskich,. Rękawica wykona‐
na przez Ludo Kressha dla jego syna czyniła swego
posiadacza niewrażliwym na wszelkie obrażenia. Po‐
dobne właściwości posiadała zbroja wykonana przez
Warba Nulla, prowadzącego do boju szereg Naddy‐
stów na Onderonie. Loch Lorda Dreypy (będący w
istocie rodzajem podłużnego sarkofagu) utrzymywał
swego więźnia przy życiu przez tysiące lat, dręcząc go
jednocześnie wymyślnymi torturami. Odnaleziona na
Yavinie IV przez uczniów akademii Jedi Złota Sfera
więziła dusze tysięcy młodych Massassi. Wielu Sithów
nasycało też magią Mocy swe miecze tak, aby mogły
wytrzymywać uderzenia prymitywnych mieczy
świetlnych stosowanych w tym okresie przez Jedi. Kto
wie, jakie jeszcze mroczne sekrety kryją rozsiane po
planetach dawnego imperium fragmenty manuskryp‐
tów?

Wytwarzane przez nich artefakty to tylko drobny uła‐
mek tego, co sami Sithowie określali jako swą magię.
Najpotężniejsi czarnoksiężnicy mogli sprawić, że w
jednej chwili ich przeciwnicy staną w płomieniach,
wypełnić ich umysły przerażającymi iluzjami albo
wręcz wymazać część ich wspomnień. Wyzwolenie
potęgi bomby myślowej w jednej chwili unicestwiło
wszystkich użytkowników Mocy na planecie Ruusan
(w tym przeprowadzających rytuał członków Bractwa
Ciemności). Starożytny Naga Sadow potrafił przy uży‐

ciu odpowiedniego zaklęcia wywołać eksplozję gwiaz‐
dy. Do mniej widowiskowych umiejętności należało
przenoszenie swojej duszy do wciąż nowych ciał, za‐
pewniające praktyczną nieśmiertelność. Najpotężniej‐
si lordowie zachowywali część swej woli nawet po
śmierci, ukazując się pośród piasków Korriban jako
bezcielesne zjawy.
Mniej znaną, a być może bardziej przerażającą dziedzi‐
ną działalności Mrocznych Lordów i ich sług była na‐
uka zwana alchemią Sithów. Przy jej użyciu tworzyli
oni swoje sługi i makabryczne potwory. Alchemicy
przekształcali niektórych przedstawicieli rasy Massas‐
si tak, aby uczynić z nich jeszcze groźniejsze maszyny
do zabijania. Odrodzony Palpatine tworzył z rankorów
groźne chrysalisy, a niektórzy lordowie potrafili ani‐
mować ciała poległych jako bezmyślne sługi. Szczyto‐
wym osiągnięciem tej mrocznej sztuki wydaje się być
kreacja gargantuicznych lewiatanów. Krążą też słuchy,
że jeden z lordów Sithów pracował nad stworzeniem
Wybrańca, pragnąc obrócić na swoją korzyść jedną z
przepowiedni starożytnych Jedi.
Jedności siła
Na przestrzeni dziejów wiele razy bywało, że osobniki
posługujące się w taki czy inny sposób magią skupiały
się, tworząc większe grupy. Często te grupy przera‐
dzały się w całe tradycje, przekazujące sobie tajemną
wiedzę z pokolenia na pokolenie. Zgromadzeni wokół
charyzmatycznego przywódcy, wspólnego celu czy
religii, trwali razem, stawiając czoła wszechświatowi.

Na niewielkiej planecie Tund w Zewnętrznych Rubie‐
żach znalazła swą siedzibę grupa określająca samych
siebie jako Czarnoksiężników z Tund. Jej historia cią‐
gnie się całe tysiąclecia, a przez długi czas Jedi starali
się skłonić czarowników do fuzji z Zakonem, jednak
bez większego powodzenia. Imperator stwierdził kie‐
dyś, że ich nauki były oparte na starożytnej doktrynie
Sithów. Mienili się być potężnymi magami, mistrzami
iluzji i oszustwa. Ich historia zakończyła się, gdy przy‐
jęli w swe szeregi niewłaściwą istotę. Rokur Gepta ze
zmiennokształtnej rasy Kroków dołączył do czarno‐
księżników, wydobył od nich całą wiedzę, po czym,
aby pozbyć się konkurencji, wyzwolił na planecie broń
biologiczną, doprowadzając do zagłady całego globu.
Na innej planecie Zewnętrznych Rubieży, Dathomirze,
rozwinęła się równie interesująca społeczność. Staro‐
żytna rycerz Jedi Allya, której postać obrosła już dziś
grubą warstwą legend, doprowadziła do powstania
matriarchatu posługujących się czarami wiedźm. Cza‐
rownice te, dosiadające w boju okiełznanych własno‐
ręcznie rankorów, podporządkowały sobie mężczyzn,
z matki na córki przekazując wiedzę o tajemnych za‐
klęciach i rytuałach. Podzielone na liczne klany o egzo‐
tycznych nazwach, władały planetą, odcięte od reszty
galaktyki. Jeden z klanów, Siostry Nocy, wyspecjalizo‐
wał się w użyciu tego, co Jedi określiliby jako Ciemną
Stronę Mocy. Może to mieć związek ze znajdującym się
na planecie centrum treningowym Bractwa Ciemności
z czasów Nowych Wojen Sithów.
Pośród wielu prymitywnych (i nie tylko) społeczności
rozsianych po galaktyce spotkać można szamanów.
Służący swym pobratymcom jako pośrednicy w kon‐
taktach ze światem duchów, często faktycznie posia‐
dali niezwykłe zdolności. Felucianie potrafili poskra‐
miać rankory na wzór czarownic z Dathomiry. Ewoccy
szamani byli mentalnymi przewodnikami swego ludu,
kontaktującymi się z leśnymi duchami. Pośród Ludzi
Piasku rolę szamanów pełnili opowiadacze, stanowią‐
cy skarbnicę całej wiedzy plemienia. Co wieczór ple‐
mię gromadziło się wokół ogniska, by wysłuchać przy‐
powieści. Jeżeli opowiadacz kiedykolwiek przekręcił
choć jedno słowo ze swej opowieści, był bezlitośnie
zabijany. Cóż, nikt nie mówił, że duchowe przewodnic‐
two to łatwe zajęcie. Pośród żyjących na tej samej pla‐
necie Jawów szamanami były zawsze kobiety. Jawowie
uważali, że posiadają one umiejętność przepowiadania
przyszłości. Prawdziwą zagadkę stanowią za to sza‐
mani legendarnego ludu (czy może organizacji religij‐
nej) Whillisów. Mieli oni prowadzić kroniki opisujące
całą historię galaktyki. Krążą też plotki, jakoby posie‐
dli sekret pokonania samej śmierci.

Summa summarum albo rzeczy zwięzłe opisanie
Jak widać, nawet w wysoce stechnicyzowanym uni‐
wersum Gwiezdnych wojen odnaleźć można odrobinę
magii. Czy jednak w naszym świecie jest inaczej? Gro‐
no ludzi czytających i wierzących w horoskopy jest
zaskakująco duże. W Stanach Zjednoczonych i Europie
coraz bardziej rośnie w siłę neopogańska religia Wic‐
ca. Pośród pustkowi syberyjskiej tundry wciąż można
spotkać szamanów, przenoszących się do świata du‐
chów podczas wywołanego tańcem transu. Na dzie‐
dzińcu wawelskiego zamku liczni turyści zatrzymują
się w miejscu, pod którym ma być umieszczony cza‐
kram, jeden z siedmiu świętych kamieni – energetycz‐
nych centrów świata. Wielu z nas nadłoży drogi, aby
nie przejść pod drabiną, a na widok czarnego kota od‐
czuje nieprzyjemny dreszcz.
Magia jest wszędzie wokół nas. Wystarczy tylko do‐
brze się rozejrzeć...
Marcin ‘Vua Rapuung’ Waniek
Dziecko Edycji Specjalnej. Autor fanfików, bywalec
konwentów. Bastionowicz z przekonania, acz nie z
zawodu. Studiuje informatykę, interesuje się również
szeroko pojętą fantastyką oraz historią Polski szla‐
checkiej.

Zabraniamy! Dziesięć rzeczy, których fani nigdy nie zdzierżą w Star Wars
Od pewnego czasu wydawałoby się, że w Gwiezdnych
wojnach pojawiło się już wszystko. Coś w tym jest,
przecież nawet różowy króliczek, mistrz Jedi Ikrit,
choć był przyczyną rozpaczliwego zgrzytania zębami
oraz koszmarów sennych niejednego fana, został zaak‐
ceptowany jako część kanonu. W końcu pojawił się w
powieści dla dzieci. Jednak i my, fani, mamy swoje fo‐
bie i obawy co do naszego ukochanego uniwersum.
Czego, na tę chwilę, nie zaakceptujemy?
10. Co z tymi cholernymi okrętami?
Punktem wyjściowym dla uniwersum Gwiezdnych wo
jen jest Klasyczna Trylogia. Pojawiające się w niej
okręty i myśliwce są inspiracją dla twórców kolejnych
części filmowych i komiksowo‐książkowych, nic zatem
dziwnego, że przypominają te klasyczne. Ale na bo‐
skiego Hadesa, dlaczego niszczyciele i okręty cztery
tysiące lat wstecz przypominają Imperialne Niszczy‐
ciele Gwiezdne? Czy naprawdę tak ciężko coś wymy‐
ślić? Dźwięki towarzyszące myśliwcom Imperium Si‐
thów wchodzących w atmosferę Coruscant też są
dziwnie znajome. Rozumiem nawiązania, ale nie rozu‐
miem kopiowania. Przecież tyle nowych rzeczy można
wymyślić. Jeszcze jeden klinowaty kształt okrętu „tych
złych” i zacznę wyć!

9. Misiaczki, króliczki i inne takie
Ewoki w Epizodzie VI, Gunganie w Epizodzie I. Kolejne
tego typu postaci, tworzone po to, by dzieci i młodsza
młodzież miały na co popatrzeć, sprawiają, że inni,
trochę starsi, z trudem powstrzymują się przed złapa‐
niem za nóż i zaatakowaniem ekranu. Da się zrobić
dobry film, również dla dzieci, nie zniżając się do po‐
ziomu kucyków pony. Naprawdę.
8. Midi... maxi... chloriany...
Jedna z największych porażek Mrocznego widma i po‐
wód, dla którego wielu fanów przeżyło lekkie załama‐
nie nerwowe. Moc zależna od małych żyjątek znajdują‐
cych się we krwi to pomysł, który całkowicie zaprze‐

czył mistycznym korzeniom tej koncepcji. Szczęśliwie,
midichloriany pojawiły się już w niewielu publika‐
cjach, a ja (i tysiące innych fanów) mam nadzieję, że
nie pojawią się już nigdy. Bo to wyjątkowo niestrawne
żyjątka.

7. Ile lat miało dziecko piszące ten scenariusz?
Ilość rzeczy, które różnią Klasyczną i Nową Trylogię,
jest ogromna, i nie chodzi mi tylko o Pinokia zwanego
Haydenem, tudzież stroje Padmé zmieniające się co
przejście przez drzwi. Różni je przede wszystkim po‐
ziom scenariusza – dialogi części IV‐VI były żywe, na‐
turalne, ulepszane również przez aktorów (sławetne
„Kocham cię” i odpowiedź „Wiem”). Zawdzięczamy to
jednak nie twórcy historii, George’owi Lucasowi, ale
Lawrence’owi Kasdanowi, który z George’em przy sce‐
nariuszu pracował i dopieszczał kolejne kwestie. Nie‐
stety, zatrudniony do Ataku klonów Jonathan Hales się
nie sprawdził. Tartaki gratulują – dialogi są bardziej
drewniane od desek najwyższej jakości. Mam wraże‐
nie, że nastoletnie dziecię znajomych, tworząc swoje
opowiadania, wymyśla bardziej „życiowe” dialogi. Bła‐
gam boskiego Lokiego o to, by plotki o rychłej emery‐
turze George’a okazały się prawdziwe i nie dotknął już
w życiu żadnego scenariusza.
6. Straszne pradawne zło... o, już go nie ma?
Chcemy oryginalności! Dość już obcych ras spoza tu‐
dzież z obrzeży galaktyki, które nagle atakują raz po
raz, bo akurat tak wyszło. Dość już superbroni, które
są nagle wyciągane z eee... rękawa! Dość już Sithów, co
to się bunkrują w każdym kolejnym krańcu galaktyki i
pojawiają się, kiedy scenarzystom zabraknie innych
pomysłów. Błagamy, nie! Niech ktoś wreszcie zacznie
być oryginalny! Wprawdzie horror i kryminał też już
były, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dalej eksplo‐
atować te pomysły, wnoszące powiew świeżości w
skostniałym gatunkowo uniwersum.

5. Dla kogo to było robione? Dla przedszkolaków?
Jednym z powodów, dla których Wojny klonów nie są
uznawane przez niektórych fanów za Star Wars, jest
skierowanie ich do odbiorcy najmłodszego. Rozu‐
miem, że owocuje to zwiększeniem zysków i wycho‐
waniem sobie nowego pokolenia fanów, ale jednocze‐
śnie jest to lekceważenie fanów starszych. Przeraża
mnie myśl, że serial aktorski, który może w końcu za‐
cznie być realizowany, również zostanie przeznaczony
dla milusińskich. Żegnajcie wtedy głębokie i ciekawe
historie, dostaniemy misie i inne Cindel Towani. Dzię‐
kujemy. Proszę, oszczędźcie nam tego.
4. Zdziczałe zombie z kosmosu
Naprawdę, zapożyczenia pomysłów mają swoje grani‐
ce. Tak, wiem, od starożytnego Egiptu nie wymyślono
już nic nowego, ale warto pamiętać, że nie wszystko da
się zaadaptować do świata Gwiezdnych wojen. Zdeka‐
pitowane zombie gryzące swojego przeciwnika siłą
rozpędu (kłania się Czarny Rycerz z Monthy Pythona),
rzadki kwiat orchidei będący antidotum na tajemniczy
wirus... Może jeszcze zapożyczymy zmutowane krwio‐
żercze pomidory? Przynajmniej będzie śmiesznie.
3. Czy to Batman? Nietoperz? Nie, to...
Gunganie. Teoretycznie można ich zaliczyć do wymie‐
nionych w 9 punkcie okrucieństw popełnionych na
fanie Star Wars, jednak wszystko ma swoje granice.
Nawet Ewoki nie wywołały aż takiej fali nienawiści. Z
przerażeniem obserwuję, że twórcy gwiezdnowojenni
sięgają po coraz to dziwne rasy i kontrowersyjne w
świecie Star Wars rozwiązania. Wyobrażacie sobie
zatem Jedi Gunganina? Albo – co gorsza – Sitha? Tfu,
tfu przez lewe ramię. Tego NIKT nie zniesie.
2. Czy ten facet nie zginął gdzie indziej?
Przez lata to, co pojawiło się w oficjalnych książkach,
było uznawane za kanon. Problemem były komiksy
Marvela, których scenariusze charakteryzowały się
różnymi dziwnymi rozwiązaniami charakterystyczny‐
mi dla innych produktów tego uniwersum, w końcu
jednak uzgodniono, że dopóki się nie kłócą z nowymi
pozycjami, są kanonem. Jak się okazało, teraz mamy
kanon właściwy i kanon właściwszy. Wojny klonów
wyznaczyły nowy, bardzo niemiły fanom trend – zmia‐
na kanonu. Niech przykładem będzie tutaj śmierć mi‐
strza Jedi, Evana Piella, który wcześniej miał zginąć
parę miesięcy po wydaniu Rozkazu 66. W serialu zgi‐
nął przed Zemstą Sithów, co postawiło część książki z
trylogii Noce Coruscant pod znakiem zapytania. Inna
sprawa to pacyfistyczni Mandalorianie, jedna z rzeczy,
która skłoniła do odejścia Karen Traviss. Prosimy o
litość dla fanów i nie bawienie się kanonem!
1. Han shot first?!
Najgorsze jednak, co może się przytrafić fanowi, to

zmiany w jego ukochanym filmie czy książce. Niestety,
z prawie każdym wznowieniem Gwiezdnych wojen,
jesteśmy na siłę uszczęśliwiani poprawkami, które jak
na złość nie pojawiają się w miejscach tego wymagają‐
cych. Niestety, dodawane są rzeczy, które rażąco zmie‐
niają wydźwięk scen czy charakter postaci. Najlep‐
szym przykładem jest tu kwestia strzału oddanego
przez Hana w kantynie i rozpaczliwy ryk rannego ło‐
sia, przepraszam, Lorda Sithów na Gwieździe Śmierci.
Jeśli na tym mają polegać zmiany, to my dziękujemy.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że to, co czyni
nas fanami, to wielka miłość do Star Wars i tak na‐
prawdę nic nas nie skłoni do odwrócenia się od
Gwiezdnych wojen (choć znam przypadek osoby, która
postawiła na Star Wars krzyżyk, kiedy obejrzała Woj
ny klonów). Uważam jednak, że jako fani zasługujemy
na odrobinę szacunku i oszczędzenie nam dalszego
doświadczania powyższych punktów będzie tego do‐
skonałym wyrazem.
Magdalena ‘Cathia’ Kozłowska
Redaktorka Star Wars Extreme i długoletnia członki‐
ni Brotherhood of the Sith. Optymistka z doświadcze‐
niem, mól książkowy, maniaczka Gwiezdnych wojen,
Deadlandsów i Supernaturala.

W służbie nauki
By znaleźć metodę w szaleństwie
Kto przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy słowo
„naukowiec”? Zwariowany staruszek w kitlu przele‐
wający kolorowe ciecze z menzurki do menzurki? Chi‐
choczący wariat podłączający do prądu niewinne
zwierzątka, by wykraść naturze kolejną tajemnicę?
Zblazowany pan w tweedowej marynarce, sączący
filiżankę herbaty?
Są to oczywiście popularne stereotypy (choć zapewne
niepozbawione ziarnka prawdy), ale nauka jest czymś
więcej. To odkrywanie tajemnic otaczającej nas rze‐
czywistości, niekoniecznie tej materialnej. Linia od‐
dzielająca geniusz od szaleństwa bywa cienka i każdy
prawdziwy naukowiec potrzebuje tej iskierki nieobli‐
czalności.

prowadzonym w czasie II wojny światowej, który za‐
owocował opracowaniem technologii wykorzystania
energii jądrowej oraz powstaniem pierwszej bomby
atomowej. W pracach nad projektem brało udział wie‐
le sław (w tym wcześniejszych lub późniejszych laure‐
atów Nagrody Nobla), m. in. Richard Feynman (twórca
elektrodynamiki kwantowej, autor znanych wykładów
z fizyki), Enrico Fermi (który odkrył działanie spowol‐
nionych neutronów), Robert Oppenheimer (dyrektor
naukowy projektu, znany z prac nad mechaniką kwan‐
tową), Niels Bohr (twórca nowego modelu budowy
atomu), Erwin Schrödinger (powszechnie znany z ilu‐
strującego zasady mechaniki kwantowej eksperymen‐
tu myślowego z tzw. kotem Schrödingera), czy polski
matematyk szkoły lwowskiej, Stanisław Ulam.

W historii naszej cywilizacji wielu było sławnych na‐
ukowców. Są to ludzie, których nazwiska kojarzymy z
nazw twierdzeń, okładek książek i opowieści o historii
postępu (choć, na dobrą sprawę, stosunkowo niewiele
z tych nazwisk jest naprawdę powszechnie znanych).
A jak to wygląda w świecie Gwiezdnych wojen? I czy
twórcy owego uniwersum przy tworzeniu swoich bo‐
haterów inspirowali się postaciami z naszej rzeczywi‐
stości? Przyjrzyjmy się kilku przykładom.
The Maw Installation Project
Jak przystało na serię z wojnami w nazwie, znaczna
większość naukowców pojawiających się na kartach
książek czy komiksów jest powiązana z takim lub in‐
nym projektem militarnym. Jako że twórcy Star Wars
lubują się w wymyślaniu wszelkiego rodzaju super‐
broni, ktoś musi zostać pomysłodawcą kolejnej machi‐
ny zagłady. Jednocześnie twórcy ci często jawią nam
się postaciami raczej sympatycznymi, będącymi typem
roztrzepanego geniusza.
Nim Nowa Trylogia zamieszała w tyglu gwiezdnowo‐
jennego kanonu, byliśmy przekonani, że prace nad
powstaniem Gwiazdy Śmierci toczyły się przede
wszystkim na terenie imperialnej bazy ukrytej we‐
wnątrz Otchłani – gromady czarnych dziur w okoli‐
cach Kessel. Wówczas to poznaliśmy takie nazwiska,
jak Bevel Lemelisk, czy Qwi Xux – specjalnie wybra‐
nych spośród najjaśniejszych umysłów znanej galakty‐
ki. W ukryciu mieli opracować ostateczne narzędzie
zagłady, broń tak potężną, że miała położyć kres
wszelkim wojnom.
Wywołuje to jednoznaczne skojarzenia z tzw. Projek‐
tem Manhattan, programem badawczo‐naukowym

Warto zwrócić może uwagę na późniejsze losy obu
grup. Członkowie Projektu Manhattan cieszyli się po
wojnie powszechnym szacunkiem, wielu dożyło swo‐
ich lat po objęciu katedr na największych uniwersyte‐
tach. Z kolei Bevel Lemelisk był jedną z nielicznych
osób straconych przez Nową Republikę pod zarzutem
ludobójstwa.
Prócz badaczy włączonych w prace dużych zespołów,
istnieli też naukowcy zajmujący się opracowywaniem
śmiercionośnych technologii na własną rękę. Jednym z
nich był Rorax Falken, poważany fizyk. Choć sam nie
brał udziału w pracach, jego teorie przysłużyły się po‐
wstaniu Gwiazdy Śmierci. Sam z grupą asystentów
opracował Promień Polaryzacji Grawitacyjnej, kom‐

paktowy nóż do krojenia planet. Jego wygląd, z siwy‐
mi, rozwichrzonymi włosami oraz fakt, że czynnie zaj‐
mował się tworzeniem muzyki, sprawia wrażenie, że
autorzy wzorowali się przy jego tworzeniu na Albercie
Einsteinie. Einstein również aż do późnej starości pa‐
rał się muzyką, jego badania także zostały wykorzy‐
stane podczas tworzenia bomby atomowej, choć sam
nie brał bezpośredniego udziału w projekcie.
Można mnożyć dalsze przykłady naukowców zaanga‐
żowanych w projekty militarne. Ko Sai i pozostali Ka‐
minoanie klonujący dla swych klientów całe armie,
Bao‐Dur – iridoniański twórca Generatora Cienia Masy
na Malachorze V, Gorman Vandrayk, lepiej znany jako
Camper, który opracował metodę bojowego wykorzy‐
stania gigantycznych exogorthów, kosmicznych ślima‐
ków, Vors Voorhorian – główny inżynier Incomu i pro‐
jektant myśliwców T‐65, czyli X‐wingów. Wszyscy oni
poświęcili swe prace tworzeniu narzędzi zagłady, a
mimo to nie budzą w nas przesadnej odrazy.

Mocy, poddawanych rozlicznym torturom, zakończyło
życie pod jego skalpelem. Z czasem jego imię stało się
w Mando'a symbolem potwora i rzeźnika.
Nie mniej krwawymi zgłoskami zapisał się w historii
uniwersum Vul Isen, jeden z Sithów służących zakono‐
wi Dartha Krayta. To na jego to polecenie Isen wyko‐
nał Ostateczny Protokół, uwalniając w wodach planety
Dac truciznę, która w przeciągu kilku dni doprowadzi‐
ła do zagłady całego życia na globie. Śmierć poniosły
miliardy inteligentnych istot, a Givin zyskał sobie
przydomek „Rzeźnika Dac”.
Niestety, również nasz świat gościł podobne indywi‐
dua. „Ostateczny Protokół” wydaje się być nawiąza‐
niem do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydow‐
skiej”, nazistowskiego planu eksterminacji narodu ży‐
dowskiego. W niemieckich obozach koncentracyjnych
„lekarze” związani z SS dopuszczali się bestialskich
eksperymentów na więźniach. Nazwiska takie jak Jo‐
sef Mengele, czy Carl Clauberg na zawsze okryły się
hańbą.
Dżokeje cyberprzestrzeni
Nauka to jednak nie tylko dziedziny znane już
starożytnym. Jedną z dyscyplin, które rozwinęły
skrzydła stosunkowo niedawno (choć której korzenie
można znaleźć już w dziełach Al‐chwarizmiego), jest
informatyka, ów potwór Frankensteina, powołany do
życia przez matematyków. A jeśli informatyka, to oc‐
zywiście hakerzy (tudzież crackerzy albo agresorzy,
według różnych grup terminy te mają różne znac‐
zenia).

Zbrodniarze wojenni
Nie wszyscy jednak naukowcy budzą w nas ciepłe uc‐
zucia. Żyjący w czasie Wojen Mandaloriańskich Antos
Wyrick, szerzej znany jako Demagol, dopuścił się ok‐
rutnych eksperymentów na jeńcach wojennych. We
wcześniejszych czasach prowadził ośrodek szkolen‐
iowy dla obdarzonych Mocą dzieci, które w przyszło‐
ści miały stać się pierwszym pokoleniem władających
Mocą mandaloriańskich wojowników. Już podczas wo‐
jny, jako bliski doradca ówczesnego Mandalora,
poszukiwał źródła potęgi Jedi. Wielu użytkowników

Najbardziej znanym spośród gwiezdnowojennych sli‐
cerów (taki to bowiem termin, aby dodatkowo skom‐
plikować sprawę, ukuli sobie twórcy Expanded
Universe) był niewątpliwie Zakarisz Ghent. Późniejszy
członek organizacji przemytniczych i stronnik Nowej
Republiki, Ghent od najmłodszych lat swobodnie ła‐
mał imperialne kody. Równie młodo zaczynała Shan‐
non Voorson, bez problemu pokonująca zabezpiecze‐
nia systemów komputerowych stoczni na Kuat. Innym
slicerem, który w wolnych chwilach zarabiał na chleb
jako wojskowy pilot myśliwca, był Castin Donn, przez
stosunkowo krótki okres członek elitarnej Eskadry
Widm. Umiejętności komputerowe w ogóle zdają się
być traktowane przez twórców Star Wars jako przy‐
datny dodatek do rozmaitych postaci, rodzaj ostatnie‐
go szlifu dla bohaterów, którzy są zbyt mało wszech‐
stronni. Stąd też cała masa slicerów‐żołnierzy, slice‐
rów‐pilotów, czy slicerów‐kucharzy.
Znakomita większość slicerów oparta jest raczej na
stereotypowym w popkulturze wizerunku hakera, niż

na tym, który wyłania się ze wspomnień rzeczywi‐
stych komputerowych włamywaczy. Zaczynający w
młodym wieku, o ograniczonych umiejętnościach spo‐
łecznych, pokonujący kolejne zabezpieczenia poprzez
losowe uderzanie w klawisze lub odgadywanie haseł
w stylu „GOD” lub „SEX”. Tymczasem wielu prawdzi‐
wych crackerów, jak najbardziej chyba znany Kevin
Mitnick aka Condor, często odkrywało luki w syste‐
mach informatycznych poprzez pozyskiwanie infor‐
macji od ludzi mających do nich swobodny dostęp.
Metody takie określane są czasem jako inżynieria spo‐
łeczna albo bardziej inwazyjna metoda gumowej pałki
(ang. rubber‐hose cryptanalysis).
Pośród nas
Rzecz jasna nie wszyscy gwiezdnowojenni naukowcy
pracowali wyłącznie zamknięci we własnych laborato‐
riach. Przykładem badacza, który służył nauce „w
terenie” jest antropolog Mammon Hoole. Korzystając z
umiejętności swojej zmiennokształtnej rasy Shi’do,
Hoole potrafił wmieszać się w niemal dowolną społec‐
zność, by badać jej zwyczaje i opisywać je w swoich
pracach. Polski czytelnik mógł poznać go jako autora
Ilustrowanego przewodnika po rasach obcych oraz
poświęconej Tatooine sekcji Ilustrowanego wszech
świata.
Na koniec przyjrzyjmy się dwójce uczonych, których
zobaczyć możemy (choć zaledwie przez mgnienie oka)
w filmach Gwiezdnej Sagi. Pierwszym z nich jest
Ebenn Q3 Baobab, który w czasie swego długiego ży‐
cia odwiedził liczne kultury i poznał ogromną liczbę
języków. Szerszej publiczności dał się poznać jako au‐
tor słowniczka zawierającego zwroty w najpopular‐
niejszych językach galaktyki, niezbędnego każdemu
kosmicznemu turyście. Baobaba możemy przez mo‐
ment dostrzec w czasie ceremonii kończącej blokadę
Naboo. W jego rolę wcielił się Ben Burtt, dźwiękowiec
biorący udział w realizacji wszystkich sześciu epizo‐
dów.
Drugim z filmowych naukowców jest bywalec kantyny
Chalmuna w Mos Eisley, obuchogłowy Ithorianin Mo‐
maw Nadon. Wygnany ze swej rodzinnej planety za
zdradzenie Imperium tajemnic swej profesji, zdolny
biolog osiadł na Tatooine. Przy użyciu prymitywnych
środków Nadon był w stanie sklonować (co, notabene,
było sprzeczne z imperialnym prawem) kapitana ma‐
rynarki Alimę, którego wcześniej zabił (co było jeszcze
bardziej sprzeczne z imperialnym prawem). Po po‐
wrocie z wygnania objął stanowisko najwyższego ka‐
płana jednego z ithoriańskich statków‐miast.

W nieznane i jeszcze dalej
Jak widać, gwiezdnowojenna nauka i naukowcy wystę‐
pują w najróżniejszych kształtach, zupełnie jak na Zie‐
mi. Wielu naukowców ze świata Star Wars wydaje się
mieć swoich odpowiedników w naszej rzeczywistości.
Podobne relacje odnaleźć można w wielu elementach
uniwersum, a ich odkrywanie stanowi jedno z istot‐
nych źródeł radości płynącej z obcowania z nią.
To, co może nieco dziwić, to fakt, że w odległej galak‐
tyce nie usłyszeliśmy dotąd o gałęziach nauki nieobec‐
nych u nas. Każdego uczonego można by łatwo wpaso‐
wać w ramy naszej, ziemskiej nauki. Gdzie są dzielni
badacze fizycznych aspektów nadprzestrzeni, specjali‐
ści dziedzin tak egzotycznych, że nie mieszczą nam się
w głowach? Być może przyjdzie jeszcze na nich czas.
Marcin ‘Vua Rapuung’ Waniek
Dziecko Edycji Specjalnej. Autor fanfików, bywalec
konwentów. Bastionowicz z przekonania, acz nie z
zawodu. Studiuje informatykę, interesuje się również
szeroko pojętą fantastyką oraz historią Polski szla‐
checkiej.

Co tam słychać na galaktycznym osiedlu?
Czasem zastanawiam się, co tak naprawdę przyciągnę‐
ło mnie do Gwiezdnych wojen, na dobre już dwadzie‐
ścia lat dominując moje życie. Zapewne nie była to
historia, bo pamiętam, że obejrzałam zaledwie kawa‐
łek Imperium kontratakuje i początek Powrotu Jedi, nie
był to też czas, kiedy zachwyciłabym się męskim uro‐
kiem Hana Solo lub chłopięcym uśmiechem Luke’a
Skywalkera... Vadera się przeraziłam, nie wspominając
już o Imperatorze – oni rzeczywiście promieniowali
złem, idealnie pasowali do archetypu, poznanego
przeze mnie w baśniach i legendach.
Zastanawiałam się jednego wieczora i rzeczywiście
udało mi się dojść do tego, co mnie tak bardzo zafascy‐
nowało w tym pierwszym kontakcie. Były to chyba
słowa koleżanki „otrzaskanej” z całą Klasyczną Trylo‐
gią, która widząc mój niemy zachwyt na widok poje‐
dynku Skywalkera z Vaderem, oznajmiła mi, że ten
chłoptyś to tak naprawdę wieśniak z małej pustynnej
planetki, któremu udało się przypadkiem wplątać w
wydarzenia galaktycznego formatu. Oczywiście, żadna
z nas nie była wówczas świadoma istnienia czegoś
takiego jak schemat Campbella, ba, żadna z nas nie
słyszała wówczas o czymś takim jak mitoznawstwo
lub teoria literatury. Wtedy dla człowieka każda baśń i
legenda była bajką. To, co mnie totalnie zaskoczyło, to
fakt, że miałam przed sobą ucieleśnienie standardo‐
wego marzenia, by z byle człowieczka zostać księciem,
bohaterem i zbawcą świata. Ale nie o tych niespełnio‐
nych marzeniach i tym, jak usiłujemy je od zawsze
wcielić w życie, chciałam pisać – fascynuje mnie, jak
wyglądało życie codzienne zwykłych, przeciętnych
„ludków” we wszechświecie Star Wars.
Ciężko byłoby napisać pojedynczą książkę z cyklu
"Życie codzienne w świecie Gwiezdnych wojen", wszak
cykl dotyczący samej Ziemi liczy sobie mnóstwo to‐
mów, poświęconych rozmaitym krajom i epokom. W
odległej galaktyce znajdziemy całe mnóstwo planet, te
zaś mają swoją historię, dzielą się na określone grupy
społeczne... Tak naprawdę musiałoby to być olbrzymie
kompendium, którego znakomita większość pochodzi‐
łaby wprost z wyobrażeń autora.
Co my tak naprawdę wiemy o zwykłych, szarych oby‐
watelach w tamtych realiach? Na ogół zapoznajemy
się z jednostkami w jakiś sposób wybitnymi, związa‐
nymi z głównymi wydarzeniami. Nawet przeciętni,
teoretycznie, bohaterowie powieści Gwiazda Śmierci
tak naprawdę znaleźli się w niej dlatego, że stacjono‐
wali na pokładzie stacji bojowej podczas jej budowy.
Książki opowiadają o konkretnych wydarzeniach, do‐
tyczą zazwyczaj pierwszoplanowych postaci, a o życiu
codziennym normalnych istot dowiadujemy się nieja‐

ko mimochodem, przy okazji misji na planecie albo w
czasie ewakuacji z rejonu objętego poważnym zagro‐
żeniem. Można by zatem podejrzewać, że większość
galaktyki przepełniona jest bohaterskimi pilotami,
szalonymi przemytnikami o złotym sercu oraz ludźmi,
którzy nade wszystko stawiają dobro ogółu.
A przecież doskonale wiemy, że to nieprawda. Każde
osiedle, każde miasto, każda planeta to miliardy ist‐
nień, z których przecież większość nie może być tymi
bohaterskimi niesamowitymi osobami, ratującymi
świat. Ktoś musi przecież pracować, by walczyć mógł
kto inny, skądś się biorą pieniądze, skądś się biorą po‐
datki, skądś się bierze żywność. Miliardy istnień zaj‐
mują się najbardziej przyziemnymi rzeczami, choćby
tą nieszczęsną uprawą na Tatooine, ale im nigdy nie
przytrafi się nic niezwykłego, chyba tylko atak Ludzi
Pustyni. Wielu po prostu żyje uczciwie, mając serdecz‐
nie w nosie, czy rządzi nimi Imperium, czy Nowa Re‐
publika. Chcą tylko świętego spokoju, względnego bez‐
pieczeństwa i możliwości życia w swoim cudownym
małym światku. I nawet jeśli mogą potencjalnie zostać
bohaterami, nigdy im to do głowy nie przyjdzie.
Wziąć udział w wojnie, która dzieje się z daleka od
macierzystego świata, w wojnie li tylko o obce ideały,
w wojnie, która nijak nie wpływa na jego codzienne
funkcjonowanie? Bez sensu! Zarzucicie mi, że nie ma
istot tak bezdusznych, tak przyziemnych? Ależ oczywi‐
ście, że są! I to nie tylko w literaturze, spójrzmy do‐
okoła! Ile w tej chwili rozgrywa się konfliktów na ca‐
łym świecie? Nie są to nasze wojny, w żaden sposób
nie wpływają na nasze codzienne istnienie, no chyba
że mamy w rodzinie kogoś, kto wyjechał na misję tzw.
„pokojową”. Nikt mi nie wmówi, że w świecie gwiezd‐
nowojennym nie było takich osób!
Bardzo liczyłam na pierwszy gwiezdnowojenny kry‐
minał – Noce Coruscant. Niestety, już wkrótce okazało
się, że nie jest to książka o zwykłych ludziach, a kolej‐
na odsłona odwiecznego konfliktu Sith vs. Jedi, pokło‐
sie Wielkiego Pogromu Jedi. Ktoś powie – bo inaczej
nikt nie chciałby takiej książki czytać. Nieprawda. Je‐
stem dziwnie przekonana, że wielu fanów Star Wars z
przyjemnością sięgnęłoby po sensowną powieść osa‐
dzoną w gotowym, tak dopracowanym przecież świe‐
cie, ale jednocześnie takim, do którego można bardzo
wiele jeszcze dodać. Ja kupiłabym taką książkę. A Wy?
Magdalena ‘Cathia’ Kozłowska
Redaktorka Star Wars Extreme i długoletnia członki‐
ni Brotherhood of the Sith. Optymistka z doświadcze‐
niem, mól książkowy, maniaczka Gwiezdnych wojen,
Deadlandsów i Supernaturala.
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Star Wars Extreme

http://sw‐extreme.com

Eagle Base
www.rebellegion.pl

Imperial City Online*
www.starwars.pl

Star Wars Artistic Team
www.swat.org.pl

The Outer Rim*
www.outerrim.pl

Brotherhood of the Sith
www.sith.pl

Filie SW portali fantastycznych
Gildia Star Wars
www.starwars.gildia.pl
Star Wars Paradoks
www.paradoks.net.pl/view/492
Star Wars Poltergeist*
http://starwars.polter.pl
Star Wars Valkiria*
www.starwars.valkiria.net

Encyklopedie i bazy danych
Biblioteka Ossus
www.ossus.pl
Wookieepedia [Eng]
http://starwars.wikia.com
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Akademia na Yavin IV
www.yavin4.glt.pl
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The Old Republic Online
www.swtor‐online.com.pl
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http://torpedia.pl
SW TOR Net Pl*
http://swtor.mmoz.pl
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www.mglawicamocy.pl
Rise of the Empire RPG*
www.riseoftheempirerpg.fora.pl
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www.galaxy.xt.pl
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KotOR2.pl
www.kotor2.pl
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http://centerpoint.waw.pl

Strona Mocy
www.stronamocy.pl

Krakowski Fandom
http://gwiezdne‐wojny.pl/krakow.php

Star Wars Games*
www.swgames.pl

Łódzki Fanklub
www.lfsw.pl

Galaxy Kits
www.galaxykits.com

Wrocławski Fanklub
www.wfgw.fora.pl

Cartoon Wars
www.cartoonwarsblog.blogspot.com

Wielkopolski Fanklub
http://gwiezdne‐wojny.pl/poznan.php

Star Wars Games
www.dante.xon.pl/starwars

Trójmiejskie Stow. ‘Ackbar’
http://tsfsw.fora.pl

Portale anglojęzyczne
Oficjalna strona Star Wars
www.starwars.com
LucasArts
www.lucasarts.com
Lucasfilm Limited
www.lucasfilm.com
Oficjalny blog Star Wars
http://starwarsblog.wordpress.com
Oficjalna strona TOR
www.swtor.com
Star Wars Books
http://star‐wars.suvudu.com
The Force Net
www.theforce.net
Rebel Scum
www.rebelscum.com
Club Jade
www.clubjade.net
Galactic Binder
www.galacticbinder.com
Darth Hater
www.darthhater.com
EU Cantina
www.eucantina.net
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Lubelski Fandom
http://starwars.lublin.prv.pl
Spotkania Śląskich Fanów
www.ssfsw.yoyo.pl/news.php
Częstochowski Fandom
brak strony internetowej
Radomska Eskadra
kontakt na Facebooku
Toruńskie Imperium
www.tisw.republika.pl
Rzeszowska Akademia Mocy
www.gwiezdne‐wojny.pl/rzeszow.php
Olsztyńskie Spotkania
http://osfsw.cba.pl
Bielska Kantyna
www.bielskifandom.yoyo.pl
Gorzowskie stow. ‘Dagobah’
www.dagobah.com.pl
Kolbuszowski Fanklub
brak strony internetowej
Skierniewickie Stow. ‘Utapau’
www.utapau.pl
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