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KaŜda saga ma swój początek 

 
Dawno, dawno temu, w odległej 

(szczególnie dla krajów tzw. „bratniej 
przyjaźni”) galaktyce zwanej Ameryką, 
Ŝył sobie młody i piękny chłopiec imie-

niem Jurek.  
 George Walton Lucas Jr., bo tak 

brzmi pełnie imię i nazwisko tegoŜ młodzień-
ca, urodził się 14 maja 1944 roku w miastecz-

ku Modesto w Kalifornii. Marzył, Ŝe zostanie 
kierowcą rajdowym (odbicie tych marzeń moŜna 
znaleźć w niemal kaŜdym jego filmie, wystarczy 

przypomnieć sobie „Powrót Jedi” albo „Mroczne 
widmo”), jednak plany te przekreślił powaŜny wy-

padek. Lucas, który otarł się wtedy o śmierć, zmie-
nił nieco swoje spojrzenie na świat; ukończył lokal-

ny college i zdał na wydział filmowy Uniwersytetu 
Południowej Kalifornii. 
 Jak większość młodych Amerykanów (a trzeba 
pamiętać, Ŝe do młodzieŜy zaliczali się wówczas takŜe 
Spielberg, Scott, Cameron, czy Howard) wychował się 
na komiksach, westernach, filmach gangsterskich i 
science-fiction. Te ostatnie nie reprezentowały sobą spe-

cjalnie wysokiego poziomu – fabuła była zazwyczaj 
sztampowa i przewidywalna, efekty specjalne Ŝałosne, a 
postacie i potwory tandetne. Opierały się głównie na stra-
szeniu tym, co czeka w głębinach kosmosu.... A mimo to 
cieszyły się duŜą popularnością. Dlaczego?  
 Trwał „kosmiczny wyścig” pomiędzy Stanami Zjed-
noczonymi i ZSRR, a wszechświat, mimo Ŝe znacznie się 
przybliŜył, nadal był pełen tajemnic. Ludzie byli spragnieni 
nowości, wiedzy o tak odległym i groźnym świecie. Fanta-
stycznonaukowe filmy klasy B były poŜywką dla wyobraźni 
młodzieŜy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. George 
chętnie oglądał np. serial o Flashu Gordonie – sportowcu z 
Ziemi, który walczył z kosmicznym łotrem Mingiem. Kolej-
ne odcinki Flasha były wyświetlane w kinach przed seansa-
mi, Lucas do kina wybierał się wtedy nie tyle na film, ile na 
nowy fragment przygód Gordona właśnie. Mocno zapadł mu 
w pamięć takŜe film „Kierunek KsięŜyc”, bo opowiedziane 
w nim fikcyjne wydarzenia niedługo potem stały się rzeczy-
wistością.  
 Wszystko to wywarło wpływ na przyszłego 
„Makera”, jednak było coś jeszcze... Kiedy George Lucas 
był pięcioletnim dzieckiem, inny George – Orwell – wydał 
jedną ze swoich najsłynniejszych powieści: antyutopię o 
prostym, czytelnym tytule „Rok 1984”. Ponura wizja przy-
szłości totalitarnego świata zdobyła ogromną popularność, 
a juŜ w 1956 roku pojawiła się jej pierwsza ekranizacja. 
ZSRR nie było juŜ wówczas postrzegane jako egzotyczny 
kraj dobrego wujka Stalina i jeszcze lepszego wujka 
Chruszczowa. Obywatele państw europejskich i amery-
kańskich z niepokojem obserwowali spięcia na linii 

Waszyngton-Moskwa i wydarzenia we wschodniej Europie. 
MoŜe właśnie dlatego pierwszy, zaledwie trzyminutowy film 
młodego Lucasa był, jaki był. Nosił tytuł „Freiheit” (niem. 
wolność), a w roli głównej wystąpił Randal Kleiser. Etiuda 
opowiadała historię młodego Niemca, który usiłował przedo-
stać się do wolnej RFN przez mur berliński, ale został zastrze-
lony przez stojących na straŜy Ŝołnierzy. 
 Tą krótkometraŜówką, jak i innymi, kręconymi w cza-
sie studiów, George zwrócił na siebie uwagę publiki. UwaŜa-
no go za obiecującego, młodego reŜysera; jego filmy były 
dobrze zrobione od strony technicznej i jeszcze lepiej od stro-
ny fabularnej. Jurek nie miał zamiaru przekonać swoich sym-
patyków, Ŝe się mylą. Jego kolejne waŜne dzieło było zadzi-
wiające nie tylko dla widzów przyzwyczajonych głównie do 
słodkich banałów z Doris Day. George nakręcił je w 1967 
roku i nadał mu intrygujący tytuł „Electronic Labyritnh THX 
1138 4EB”. Obraz trwał piętnaście minut i zachwycił wszyst-
kich, którzy czekali na zmiany, na nowe, przyszłościowe kino. 
Byli jednak i tacy, którzy zarzucali mu, Ŝe jest przeintelektu-
alizowany i pełen dziwacznych, niespotykanych ujęć. śe zbyt-
nio róŜni się od tego, co znali; Ŝe jest za bardzo „inny”.  
 George miał opinię twórcy awangardowego, a przy 
tym niezwykle uzdolnionego. Właśnie swojemu talentowi 
zawdzięczał ufundowane przez Warner Bros stypendium, któ-
re dało mu moŜliwość przebywania przez pół roku w dowol-
nym miejscu studia. Lucas trafił na plan „Tęczy Finiana”, 
reŜyserowanej przez młodego, ale znanego juŜ Francisa Forda 
Coppolę. MoŜna powiedzieć, Ŝe miał nieprawdopodobne 
szczęście. 
 Panowie błyskawicznie przypadli sobie do gustu. Było 
to o tyle zaskakujące, Ŝe pod względem osobowości róŜnili się 
jak ogień i woda: Coppola był towarzyski i bezpośredni, Lu-
cas – nieśmiały i pełen rezerwy. Nie przeszkadzało im to jed-
nak w toczeniu wielogodzinnych dysput o filmach i przemyśle 
kinowym. Obaj cieszyli się opinią „młodych zdolnych”, mieli 
podobne plany i marzenia – chcieli rewolucji w przestarzałym 
ich zdaniem systemie Hollywood. Chcieli odmiany.  
 Na początku lat siedemdziesiątych wytworzyło się no-
we pokolenie reŜyserów. Do ich grona naleŜeli między innymi 
Scorsese, Friedkin, 
Bogdanovich i, oczywi-
ście, Lucas, oraz niefor-
malny przywódca – 
Coppola. Mieli w ręku 
powaŜny atut: byli mło-
dzi, rozumieli swoje 
pokolenie, które nie 
interesowało się juŜ 
dziełami dawnych pro-
ducentów i reŜyserów. 
Wytwórnie coraz chęt-
niej realizowały ich 
filmy, a widzowie coraz 
chętniej je oglądali.  

Na planie „Electronic Labyritnh 

THX 1138 4EB”. 
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Rodziło się Nowe Hollywood. 
George przyjaźnił się z Coppolą i 

uwaŜał go za swojego mentora. Z ko-
lei Francis Ford cenił Lucasa i wierzył, 

Ŝe jest on geniuszem, któremu trzeba 
pomóc w ukształtowaniu własnego stylu. 

Widocznym dowodem ich współpracy było 
załoŜenie wytwórni American Zoetrope. 

 To właśnie dla niej miał zadebiutować 
George. Przyjaciel namawiał go do sfilmowa-

nia „Czasu apokalipsy” według scenariusza 
Johna Miliusa. Ostatecznie jednak Lucas posta-
nowił nakręcić pełnometraŜową wersję swojego 

studenckiego „THX 
1138”. Opowieść ta była 
zgodna z filozofią Nowe-

go Hollywood, więc kole-
dzy dali reŜyserowi swoje 

błogosławieństwo. W rolach 
głównych wystąpili: Robert 
Duvall, Maggie McOmie i 
Donald Pleasance. Obraz 
opowiadał o społeczeństwie 
odległej przyszłości Ŝyjącym 

głęboko pod ziemią, kontrolo-
wanym przez nieokreślony sys-
tem totalitarny. Ludzie nie mają tu imion a jedynie nume-
ry; są sprowadzeni do roli półautomatów, niezdolnych do 
wyrwania się z tego zaklętego kręgu. Jednak THX 1138 i 
LUH 3417 próbują przeciwstawić się złu i bezdusznemu 
systemowi, uciec. Podobnie jak u Orwella, nie mają szans 
na zrealizowanie tych pragnień. 
 Film przeraŜał przeciętnego widza scenografią, obra-
zem. W wielu scenach moŜna było zobaczyć ludzi o ogolo-
nych głowach, ubranych w białe, ascetyczne stroje, znajdują-
cych się w białych, sterylnych pomieszczeniach. Pustka. 
Bezkres bieli. Społeczeństwo maszyn. Nowy świat, w któ-
rym nie istnieją juŜ emocje ani marzenia. 
 Producenci nie byli zachwyceni. Wymiernym efektem 
tegoŜ niezadowolenia było Ŝądanie zwrotu zainwestowanych 
w film 300 tysięcy dolarów. Był to przykry policzek dla re-
Ŝysera, poniewaŜ wierzył on, iŜ nakręcił dzieło wizjonerskie. 
Dzisiaj film jest przede wszystkim ciekawostką dla mania-
ków „Gwiezdnych wojen”, jego specjalna edycja wyszła na 
DVD jesienią 2004 roku. 
 Po debiutanckim filmie Lucasa widać było, Ŝe mło-
dy reŜyser zapowiadał się na twórcę niemalŜe awangardo-
wego, niezaleŜnego. Chciał, tak jak Coppola, De Palma 
czy Milius, tworzyć kino osobiste, oparte na przekazie 
jakiejś idei. Kino nowej ery. Dzięki „THX 1138” wyrobił 
sobie pewną pozycję wśród filmowców. Producenci jed-
nak nie mieli o nim najlepszej opinii: był zbyt niezaleŜny 
i zbyt uparty. Nie poddawał się naciskom studia, nie 
zamierzał nikomu ułatwiać Ŝycia. Mimo to dostał tro-

chę powaŜnych propozycji, ale wolał się skupić na własnych 
projektach i zrealizować swoje plany. 
 American Zoetrope zeszło z tego świata w 1972 roku. 
Zgodnie z harcerską i macgyverowską zasadą „jak nie masz 
czegoś, to zrób to sam”, Jurek załoŜył własną wytwórnię i 
nazwał ją LucasFilm. Postanowił teŜ stworzyć film inny, niŜ 
do tej pory – konwencjonalny, łatwiejszy w odbiorze i zabaw-
ny. Krótko mówiąc: dochodowy (cóŜ, tak to jest, jak się po-
trzebuje kasy).  
 Filmem owym było „American Graffiti”, które ujrzało 
światło dzienne w 1973 roku. Ta na poły autobiograficzna 
opowieść o pokoleniu reŜysera – portret młodzieŜy Ŝyjącej w 
1962 roku w małym miasteczku – przyniosła Lucasowi pięć 

nominacji do Oscara, Złoty Glob i zarobi-
ła 100 milionów dolarów. George odbierał 
kolejne nagrody, rozwijał karierę i inwe-
stował w firmę. Coraz częściej jednak 
myślał o stworzeniu czegoś nowego – 
niezwykłego uniwersum, gdzie wciąŜ trwa 
walka pomiędzy dobrem i złem. Chciał 
urzeczywistnić świat ze swojego opowia-
dania, wierzył w to, Ŝe projekt ma szansę 
na realizację; wierzył w „Gwiezdne woj-
ny”.  
 W 1972 roku powiedział przyjacio-
łom, Ŝe chciałby zrealizować film science-

fiction dla dzieciaków. Wszyscy uznali to za świetny Ŝart, 
przecieŜ do tej pory Lucas robił coś dokładnie odwrotnego. 
Byli skłonni przypuszczać, Ŝe to określenie ukrywa prawdzi-
wą wizję głębokiego filmu, zgodnego z wytycznymi Nowego 
Hollywood, Ŝe będzie to s-f pokroju „THX 1138”. Niektórzy 
utrzymują, Ŝe Lucas głosił wszem i wobec, Ŝe nakręci quasi-
disneyowski film, który przyniesie mu kupę kasy i Ŝe nie trak-
tował „Gwiezdnych wojen” jako spełnienia marzeń z dzieciń-
stwa, ale jako maszynkę do zarobienia spodziewanych pienię-
dzy. Jak było naprawdę, raczej się nie dowiemy. 
 Nie ulega natomiast wątpliwości, Ŝe w brulionie w 
zielone linie, ołówkiem nr 2 George naszkicował wówczas 
pierwszy zarys fabuły projektu, któremu nadał roboczy tytuł 
„Star Wars”. Szkic liczył czternaście stron i sporo róŜnił się 
od tego, co dzisiaj znamy jako fabułę „Nowej nadziei”. Przede 
wszystkim zaś róŜnił się od tego, czego oczekiwali producen-
ci. „Wszyscy pukali się w czoło” – powiedział potem Lucas. 
 Na pewno wśród tych „wszystkich” byli przedstawicie-
le Universalu. Pierwsze zdanie szkicu scenariusza, który 
przedstawił im Lucas, brzmiało:  
 
„The Story of Mace Windu, a revered Jedi-bendu of Opuchi 

who was related to Usby C.J. Thape, padawan learner of the 

famed Jedi.” 

 

 Akcja toczyła się w XXIII w. W owej opowieści poja-
wił się juŜ stary generał Luke Skywalker – ostatni Jedi, księŜ-
niczka Leia, kudłaci Obcy, Yavin, Imperium i będący jego 

THX 1138. 
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stolicą Alderaan oraz dwaj urzędni-
cy, którzy ostatecznie przekształcili 

się w roboty. Jak widać, była to po 
prostu „Ukryta forteca” Kurosawy, tyle 

Ŝe w kosmicznych dekoracjach, w  do-
datku napisana napuszonym i drętwym 

stylem. Entuzjazmu wśród przedstawicieli 
Universalu bynajmniej nie wzbudziła. Twier-

dzili oni, Ŝe publiczność nie jest 
zainteresowana fantastyką, a 

technika nie jest w stanie zrealizo-
wać wizji młodego reŜysera. Lucas 
przeniósł się zatem do innej wy-

twórni – 20th Century Fox – i podpi-
sał umowę na napisanie scenariusza i 
wyreŜyserowanie filmu s-f. Koncern 

wyłoŜył na produkcję 8 milionów dola-
rów, a potem dorzucił jeszcze trzy. śeby 

było weselej, na początku Lucas zapew-
niał producentów, Ŝe film będzie koszto-
wał jakieś trzy i pół miliona. Zdawał sobie 
sprawę, Ŝe budŜet na pewno nie zamknie 
się w tej kwocie, ale bał się, Ŝe kiedy poda 
prawdziwe szacowane koszty, ludzie z Foxa 

wystraszą się i odmówią finansowania 
„Gwiezdnych wojen”. 
 W 1974 roku Lucas stworzył pierwszą wersję swo-
jego scenariusza. Wcześniej zwierzył się ze swych planów 
Coppoli, który od razu zaczął „rozpracowywać” postać 
księŜniczki. Na tyle skutecznie, Ŝe przeraŜony George (film 
wszak miał być dla dzieci...) w pierwszym scenariuszu zro-
bił z Lei czternastolatkę, której przybranymi rodzicami są 
król Kayos i królowa Breeha z Aquilae (w późniejszych 
wersjach Leia jest córką Baila Antillesa i mieszka na pokojo-
wym świecie Organa Major). Udało mu się teŜ przemycić 
postać Coppoli – jest on przemytnikiem Hanem Solo. Z tą 
tylko drobną róŜnicą, Ŝe Lucas chciał, aby Han miał czarną 
lub zieloną skórę... W tym samym scenariuszu pojawia się 
juŜ ksiąŜę Valorum, Chewbacca, Annikin Starkiller (sic!) i 
Ben Skywalker.  
 Szesnastoletni Annikin jest synem znakomitego wo-
jownika Kane’a i bratem dziesięcioletniego Deaka, z który-
mi mieszka na Utapau ukrywając się przed złowrogim Si-
them Vaderem; natomiast Ben ochrania rodzinę królewską. 
Skywalker, Annikin i wystrzelone ze statku roboty lądują na 
małej planecie. Uciekają stamtąd z pomocą przemytnika 
Solo i trafiają na planetę Wookieech. Leia zostaje schwyta-
na i przewieziona na stację bojową wielkości księŜyca 
(brzmi znajomo?), Annikin teŜ trafia do niewoli. Skywal-
ker i Solo opracowują plan odbicia Lei i zniszczenia stacji. 
Plan, który udaje się w pełni zrealizować. 
 Rok później Lucas opracował kolejną koncepcję. 
Tym razem rzecz zaczynała się w Republice Galaktycz-
nej ochranianej przez Jedi-Bendu, którym przewodzi 

generał Skywalker i jego dwanaścioro (hm...) dzieci. Źródłem 
Mocy Innych, z której korzystają Jedi-Bendu jest cudowny 
kryształ Kiber. Opętany pragnieniem jego zdobycia Darth 
Vader morduje kolejnych Jedi-Bendu, wśród których są teŜ 
rodzice Luke’a Starkillera. Luke znajduje zakodowane w ma-
łym robocie (któremu towarzyszy gadatliwy android) plany 
Gwiazdy Śmierci i drogi do kryształu, wysłane przez uwięzio-
ną Leię. Han Solo i Starkiller dołączają do generała Skywal-

kera, Luke ratuje Leię i niszczy Gwiazdę Śmierci. 
 Kryształ pojawia się teŜ w trzeciej wersji scenariusza, 
która powstała w 1976 roku. Luke nadal nosi nazwisko Star-
killer, ale mieszka juŜ na farmie z wujem i ciotką (jego ojciec 
został zabity w bitwie o Condawn przez Lorda Sithów z Alde-
raan), a do szukania pomocy u starego Bena Kenobiego skła-
nia go odkrycie obrazu Lei zakodowanego w pamięci Artoo. 
Oczywiście, obaj decydują się ruszyć na pomoc księŜniczce. 
Podczas lotu Ben wyczuwa kryształ i kaŜe chłopcu go odna-
leźć, sam teŜ go szuka, ale natyka się na Vadera i zostaje ran-
ny. Ratują go – jakŜeby inaczej – Luke i młody szmugler Han 
Solo, zaś dzięki mocy kryształu przekazanego Starkillerowi 
przez starego Jedi, Gwiazda Śmierci zostaje zniszczona. Na 
końcu wszyscy zostają nagrodzeni medalami przez uwolnioną 
ze stacji księŜniczkę. 
 Czwarta wersja, która ujrzała światło dzienne na po-
czątku 1976 roku., to niemal gotowy, znany wszystkim, sce-
nariusz „Nowej nadziei”. Jak to się stało, ze jednej opowieści 
zrobiło się sześć? Gdzieś około 1974 roku Lucas zrozumiał, 
Ŝe wymyślona przez niego historia jest zbyt długa jak na jeden 
film. Skromny, czternastostronicowy szkic rozrósł się do 200 
stron prawdziwej epopei. Pojawiło się w nim duŜo wątków 
znanych z późniejszych epizodów. Trudno stwierdzić, kiedy 
George miał konkretnie ustaloną wersję scenariusza, bo cały 
czas tworzył i rozwaŜał kolejne koncepcje.  
 Nazwa Jedi straciła w końcu drugi człon, a Han Solo – 
zieloną skórę (ponoć ze względów finansowych). Postać Ko-
relianina znacznie wysunęła się na pierwszy plan. Przez jakiś 

Tunezja: George Lucas na planie „Gwiezdnych wojen”. 
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czas Lucas planował zrobić z Lu-
ke’a dziewczynę, aby tych dwoje 

mogło się w sobie zakochać! Jeszcze 
innym pomysłem było uczynienie Hana 

starszym bratem Luke’a (wątek rodzeń-
stwa powraca zresztą, jak nietrudno sobie 
przypomnieć, w Epizodzie VI). George 

musiał się teŜ zdecydować jakie nazwisko 
nadać Luke’owi – wyobraźcie sobie, Ŝe 
streszczając komuś fabułę Sagi, wspominacie 

o jednym z głównych bohaterów, który nosi 
nazwisko Starkiller… Notabene, duŜym proble-
mem było teŜ dla reŜysera napisanie scenariusza 

w taki sposób, aby w ogóle dało się go czytać: 
lucasowska nieumiejętność tworzenia Ŝywych dia-
logów i interesujących opisów jest wprost legendar-

na. „Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są, 
proszę pana”. Sam Harrison Ford powiedział kiedyś 

Flanelowcowi: „George, taki szajs, to ty moŜesz sobie 
pisać, ale powiedzieć się tego nie da”. 
 Wiele postaci i miejsc, o których pisał George 
juŜ we wstępnym szkicu, pojawiło się dopiero w Nowej 
Trylogii – wystarczy tu wspomnieć o Mace’ie Windu, 
padawanach czy Finisie Valorumie. Początkowo miało 
istnieć dwóch czarnych rycerzy-Sithów: Darth i Vader; 

Chewbacca i Cheewie to w pierwszym zarysie dwie róŜne 
postacie. Pozostaje tylko powtórzyć za księŜniczką Leią: 
„Ale plątanina!”. 
 Plątaniną niewątpliwie było dla Lucasa całe uniwer-
sum, które z taką troskliwością tworzył. W końcu, jak się 
juŜ rzekło, sam musiał przyznać, Ŝe wymyślony przez niego 
scenariusz absolutnie nie jest 
na jeden film. Skróty tylko 
zagmatwałyby historię i znie-
chęciły widzów. Z drugiej 
strony, absolutnie nie wierzył 
w to, Ŝe dostanie szansę opo-
wiedzenia całej historii. Mu-
siał znaleźć rozwiązanie. 
 Rozwiązaniem było 
zrealizowanie jednej części, 
ale w taki sposób, aby widzo-
wie mogli domyślać się, co 
zdarzyło się wcześniej. 
Zwróćcie uwagę, Ŝe choć w 
napisach początkowych 
„Nowej nadziei” pojawia się 
wzmianka o zwycięskim 
starciu rebeliantów z wojskami Imperium, nie oglądamy 
jej w filmie. Obi-Wan opowiada Luke’owi dzieje Zakonu, 
ale jest jedynym Jedi, którego widzimy. Wymyślona 
przez George’a historia była otwarta, stanowiła tylko wy-
cinek dziejów całego uniwersum. Nie wymagała jednak 
zastanawiania się nad przeszłością bohaterów – nie 

było to konieczne do zrozumienia fabuły. 
 ReŜyser postanowił nadać swemu dziełu tytuł „Star 
Wars: From the Adventures of Luke Skywalker”. Właśnie pod 
taką nazwą w 1976 roku ukazała się ksiąŜka opowiadająca 
przygody Luke’a i spółki. Napisał ją na podstawie scenariusza 
ghostwriter Alan Dean Foster (swoją drogą, całkiem 
popularny pisarz fantasy, autor m.in. cyklu „Spellsinger”, w 
którym pojawia się smok-marksista Falameezar), 
rozbudowując wizję George’a.  JednakowoŜ na okładce 
pojawiło się nazwisko tylko tego ostatniego i to Lucas jest 
oficjalnie autorem powieści. Osobiście polecam ją przeczytać 
(zakładając, Ŝe ktoś jeszcze tego nie uczynił), bo pojawia się 
w niej duŜo scen niewykorzystanych w filmie, poza tym jest 
całkiem nieźle napisana.  
 

Nowa nadzieja kina? 

 
Zdjęcia do pierwszej części kosmicznej sagi rozpoczęły się w 
studiu Elstree w 1976 roku. Chętnych do zagrania w filmie nie 
brakowało. PoniewaŜ castingi do „Gwiezdnych wojen” i ekra-
nizacji „Carrie” Stephena Kinga odbywały się równocześnie, 
kandydatów oceniał kolektyw składający się z Lucasa, Briana 
De Palmy (reŜysera „Carrie”) i ich doradców. Hana Solo mo-
gli zagrać: Kurt Russell, Nick Nolte, Christopher Walken bądź 
Perry King. Rolę tę odrzucili natomiast James Caan i Burt 
Reynolds. Na wcielenie się w Luke’a Skywalkera szansę miał 
William Katt, ale odpadł przy wstępnych testach. Peter May-
hew ze względu na wzrost (2,21 m) dostał moŜliwość wyboru 
między Vaderem a Chewbaccą – wolał postacie pozytywne i 
wziął tę drugą rolę. Jeśli chodzi o Leię, Lucas rozwaŜał kan-

dydatury m.in. Terri Nunn z zespołu 
„Berlin” (ówczesnej gwiazdy rozkładówki 
Penthouse’a.), Terri Lynn, Cindy Wil-
liams, czy piętnastoletniej wówczas Jodie 
F o s t e r  ( świ e Ŝ o  p o  s uk c e s i e 
„Taksówkarza”). Senator z Alderaanu jest 
dosłownie „wystrzałową dziewczyną”, 
więc George przygotował nietypowy test: 
kandydatce do roli księŜniczki dawał do 
potrzymania pistolet kalibru 0,45 mm. 
Jedynie Carrie Fisher potrafiła trzymać go 
prawidłowo i dzięki temu zagrała Leię. 
 Kręcenie filmu na pewno przyspo-
rzyło Lucasowi siwych włosów, bo co i 
rusz pojawiały się nowe problemy. Naj-
większym okazały się efekty specjalne. 
ReŜyser widział, jak spece od efektów 
wydają coraz większe sumy, nie przygoto-

wując nic w zamian. Koniec końców, z efektami – obecnie 
znakiem firmowym George’a – nie zdąŜono. Zamiast nich 
wstawiono zdjęcia pojedynków myśliwców z kronik wojen-
nych z czasów II wojny światowej (według innej wersji, reŜy-
ser chciał po prostu jak najbardziej „urealnić” obraz).  
 Film w takiej wersji wyświetlono na pierwszym za-

Jedna z wersji kostiumu Lei. 
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mkniętym pokazie z udziałem mię-
dzy innymi Spielberga i De Palmy. 

Pokazu owego Lucas pewnie nie 
wspominał najlepiej, bo film nie został 

gorąco przyjęty. O kpinach i negatyw-
nych opiniach przyjaciół na temat dzieła 
George’a krąŜą legendy, jednak sam Lucas 

dementuje podobne opowieści, twierdząc, 
iŜ zostały one wymyślone przez media. 

„Brian był po prostu jak zwykle cyniczny i 
zgryźliwy. Jest moim przyjacielem. Pomógł mi 
przerobić początek »Gwiezdnych wojen«”. 
Wspomniany początek w tamtej wersji był po-

dobno duŜo, duŜo dłuŜszy i koszmarnie nudny, 
stanowiąc jeden z najbardziej krytykowanych 
przez uczestników pokazu elementów filmu. Cała 
reszta teŜ nie spotkała się ze szczególnym entuzja-

zmem. ReŜyserowi gratulował jedynie Spielberg, któ-
ry wróŜył mu duŜy sukces finansowy. Nawet Lucas nie 
był do końca zadowolony z efektu pracy i obwiniał o 
to ekipę. Ucierpiał na tym montaŜysta, którego Lucas 
po kłótni zwolnił i zatrudnił nowego. 
 Sceny rozgrywające się na „planecie najbardziej 
oddalonej od wspaniałego centrum wszechświata” nakrę-
cono w Tunezji (pozostałe plany znajdowały się w pół-
nocnej Afryce i studiu Foxa w Londynie). Tak przy oka-
zji: w pobliŜu miejsca, gdzie znajdował się plan zdjęcio-
wy, leŜy miasto Tatuine (według innej wersji – Tata-
houine). JuŜ wiecie, skąd George wziął nazwę rodzinnej 
planety Skywalkerów? ReŜyser miał problemy, bo burza 
piaskowa zniszczyła plan zdjęciowy (moŜe traumatyczne 
przeŜycia zadecydowały o pojawieniu się takowej w 
„Mrocznym widmie”?...). Do tego doszły jeszcze kłopoty z 
aktorami, budŜetem i dialogami. Podobno Lucas był tak 
wyczerpany pracą na planie i uŜeraniem się z wytwórnią, Ŝe 
podczas kręcenia jednej ze scen zasłabł. W szpitalu stwier-
dzono nadciśnienie i wycieńczenie organizmu. 
 Swoją drogą, choć George nie wierzył w moŜliwość 
sfilmowania następnych części, chciał zachować prawa au-
torskie. Ludzie z Foxa zgodzili się na to... pod jednym, malu-
sieńkim warunkiem: reŜyser miał wykonać gest dobrej woli i 
zrezygnować ze swojej gaŜy. Na otarcie łez obiecali mu 40-
% od ewentualnych zysków (był to klasyczny przykład my-
dlenia oczu, jako Ŝe nikt się takowych wpływów nie spo-

dziewał) i wyłączność na obrót wszelkimi gadŜetami – w tym 
i ksiąŜkami „okołofilmowymi”. George w zasadzie nie miał 
lepszej alternatywy, więc zgodził się na propozycję. Produ-
cenci zapewne byli nieźle rozbawieni jego naiwnością. 
CóŜ, Lucas pewnie teŜ się śmieje ilekroć sprawdza stan 
swego konta.  
 Aby ktokolwiek w ogóle obejrzał „Gwiezdne woj-
ny”, sprzedawano je w transakcji wiązanej – kina, które 
chciały wyświetlić potencjalny przebój „Other Side of 
Midnight”, musiały zamieścić w repertuarze takŜe dzie-

ło Lucasa. Sam reŜyser bał się negatywnego odbioru filmu do 
tego stopnia, Ŝe na czas premiery po prostu... wyjechał na Ha-
waje. 25 maja 1977 roku „Gwiezdne wojny” oficjalnie poja-
wiły się na ekranach niespełna 30 amerykańskich kin i błyska-
wicznie stały się hitem. Ta olbrzymia, niespodziewana popu-
larność zaskoczyła wszystkich, a najbardziej samego Lucasa. 
 JednakowoŜ zachwyt widowni niekoniecznie musi się 
przekładać na zachwyt krytyków. Przyznajmy uczciwie: przy-
jaciół Lucasa, przedstawicieli „Nowego Hollywood”, film po 
prostu zaszokował. W jego fabule występowały wszystkie 
elementy, które „Nowe Hollywood” gorliwie zwalczało: 
szczęśliwe zakończenie, czarno-białe postacie, nieskompliko-
wany scenariusz, czy brak trudnych wyborów moralnych. Nic 
dziwnego, Ŝe większość kolegów po fachu o filmie George’a 
wypowiadała się niechętnie, a jeśli juŜ coś mówili, to zwykle 
uznawali go za bezwartościowy banał i zdradę ideałów. Za 
najłagodniejszą naleŜy uznać wypowiedź De Palmy z pamięt-
nego zamkniętego pokazu – „To nie jest kino, w którym gu-
stuję, nie ma w nim wcale krwi”. Scorsese powiedział po pre-
mierze filmu: „Liczyły się »Gwiezdne wojny«. Liczył się 
Spielberg. My byliśmy skończeni”. W podobnym tonie wypo-
wiadał się Milius – „Kiedy studiowałem na wydziale filmo-
wym, ludzie ustawiali się w kolejkach na »Powiększenie«, a 

Anthony Daniels na pustyni. 
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nie na jakąś pry-
mitywną prze-

jaŜdŜkę po filmo-
wym lunaparku”. 

Friedkin skomentował 
rzecz bardzo ostro – 
„»Gwiezdne wojny« to 

film, który poŜarł serce i 
duszę Hollywood. To było 

jak wejście McDonald’s – 
ludzie po prostu stracili do-
bry smak”. 
 Za Lucasem stanął na-

tomiast Spielberg, którego nie-
wątpliwie zafascynowało znako-
mite wykorzystanie efektów spe-
cjalnych i sam pomysł kosmicz-

nej baśni. Przyjaciela bronił teŜ 
Coppola, argumentując, Ŝe przecieŜ 
nie moŜna winić filmowca za sukces 
jego filmu – winni są zachłanni pro-
ducenci, dla których liczy się tylko 
marketingowy sukces i jego powtórka 
przy innych filmach. Tym niemniej, 
faktem jest, Ŝe to właśnie „Gwiezdne 
wojny” zakończyły rewolucję 
„Nowego Hollywood”. Od tej pory producenci stopniowo 
wycofywali się z tzw. ambitnych filmów; pierwszeństwo 
miały produkcje, które zapewniały spore zyski i wykorzy-
stanie kilku dziedzin handlu dzięki sprzedaŜy płyt z sound-
trackami, ksiąŜek, albumów czy dziwacznych niekiedy 
(rozumiem, Ŝe praktycznie kaŜdy fan chce mieć plakat z 
bohaterem filmu, ale piŜamy, czy plaster opatrunkowy – 
vide „Harry Potter” – to juŜ moim zdaniem lekka przesa-
da...) gadŜetów z wizerunkami bohaterów. Do podejmowania 
takich decyzji zachęcił producentów takŜe sukces kasowy 
„Gwiezdnych wojen” – film zarobił 775 milionów dolarów 
(323 milionów w samej Ameryce), a skomponowana przez 
Johna Williamsa ścieŜka dźwiękowa do dziś jest najlepiej 
sprzedającym się instrumentalnym soundtrackiem w historii 
przemysłu filmowego. 
 „Gwiezdne wojny” dostały takŜe sporo waŜnych na-
gród. Były to między innymi nominacje do Oskarów za naj-
lepszy film, muzykę, kostiumy, montaŜ, efekty specjalne, 

scenariusz oryginalny, dźwięk, scenografię oraz dla najlepsze-
go aktora drugoplanowego (Alec Guinnes w roli Obi–
Wana) i reŜysera. Zamieniły się one w siedem statuetek: za 
muzykę, dźwięk, scenografię, kostiumy efekty specjalne, 
montaŜ oraz za specjalne osiągnięcia w dziedzinie dźwię-
ku dla Bena Burtta. Film dostał teŜ trzy nominacje do na-
gród BAFTA (otrzymał jedną – za muzykę) i zgarnął kil-
ka Saturnów (nagród dla filmów fantastycznych). 
 Niesamowity fenomen „Gwiezdnych wojen” po-
zwolił Lucasowi zacząć myśleć o kontynuacji. Był jed-

nak pewien problem. Pro-
blem nazywał się „Umowa 
ze studiem Fox” i bynajm-
niej nie dawał się łatwo 
rozwiązać. Umowa zmu-
szała bowiem George’a do 
natychmiastowego podję-
cia pracy nad dalszymi 
częściami filmu, inaczej 
utraciłby do nich prawa. 
Rzecz w tym, Ŝe nakręce-
nie sequela w ciągu dwóch 
lat było nie tylko zadaniem 
karkołomnym – groziło teŜ 
wyprodukowaniem filmu 
słabego, niegodnego swe-
go poprzednika. Tak więc 
Lucas po raz kolejny mu-
siał znaleźć wyjście z nie-
łatwej sytuacji. 
 Mus i a ł  p r z ed e 
wszystkim udowodnić, Ŝe 
coś robi, aby ludzie Foxa 
nie mieli do czego się 
przyczepić. Jeszcze w 1977 
roku zapadła decyzja, Ŝe 

najpierw powinna ukazać się ksiąŜka, którą szybko da się 
przerobić na scenariusz. Było to sławetne „Splinter of the 
Mind’s Eye” (w Polsce wydane pod tytułem „Spotkanie na 
Mimban”). W roli autora ponownie pojawił się Alan Dean 
Foster, zaś sama ksiąŜka... cóŜ większość fanów uwaŜa ją za 
najgorszą powieść starwarsową. Doskwiera głównie brak Ha-
na Solo, który miał pozostać postacią epizodyczną i pojawić 
się tylko w pierwszym z filmów. Sama fabuła w porównaniu z 
większością pozycji Expanded Universe teŜ nie zachwyca. 
Zainteresowanym podaję: Luke i Leia wyruszają z tajną misją 
przerwaną burzą magnetyczną i awarią myśliwca. Lądują na 
nieznanej planecie Mimban, zdani na własne siły. Jedyną oso-
bą zdolną im pomóc jest wraŜliwa na Moc Halla, ta jednak w 
zamian Ŝąda pomocy w zdobyciu kryształu Kaibura zdolnego 
skupiać Moc (widać tutaj wykorzystanie pomysłu Lucasa z 
pierwszych wersji scenariusza „Nowej nadziei”). O tajemnicy 
kryształu dowiaduje się jednak Lord Vader. Tak zaczyna się 
dramatyczny wyścig z czasem...  
 W 1978 roku George zlecił zatem produkcję filmu tele-
wizyjnego – „Star Wars: Holiday Special” (ciekawostka: po 
raz pierwszy pojawia się tam Boba Fett). Sam początkowo ją 
nadzorował, ale kiedy zobaczył efekt końcowy, kazał wycofać 
swoje nazwisko z czołówki. W gruncie rzeczy trudno mu się 
dziwić, skoro jego największym wkładem w owe dzieło był 
pomysł umieszczenia planety wookiech – Kashyyyku. Film 
pojawił się na gwiazdkę 1978 roku, ale dziś jest tylko cieka-
wostką dla fanów, bo oficjalnie nie zalicza się go do rozwinięć 
sagi (to się nazywa naprawianie błędów młodości!).   

Carrie Fisher, George Lucas i Mark Hamill. 
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 W tym samym roku nakręco-
na została kontynuacja „American 

Graffiti” (nosiła tytuł „Więcej Ameri-
can Graffiti”), która co prawda nie za-

chwyciła publiki, ale przyniosła niezaan-
gaŜowanemu w produkcję Lucasowi tro-
chę grosza. Rok później w ramach wy-

twórni LucasFilm powstał dział animacji – 
Pixar Animation Studios (tak, tak, ten Pixar). 

Efektem znajomości ze Stevenem Spielber-
giem był natomiast scenariusz „Poszukiwaczy 
zaginionej arki” – filmu, który wyniósł Harriso-
na Forda na szczyty popularności.  

 Na polskie ekrany „Gwiezdne wojny” we-
szły w 1979 roku i równieŜ cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem publiczności. Redaktor popular-
nego czasopisma dla graczy był na nim... 50 razy (to 

nie literówka!). A w polskiej prasie z tamtych lat 
moŜna znaleźć artykuły o „kosmicznej bajce”. 
 Nareszcie rozpoczęły się teŜ prace nad kolejną, 
tym razem kinową, częścią „Gwiezdnych wojen” – 
wówczas jeszcze pod nazwą „Star Wars Episode II”, 
„Star Wars: Part II” lub „Star Wars II”. George postano-
wił wyprodukować ją i sfinansować zupełnie sam, aby 
zachować lepszą kontrolę nad całością. Była teŜ szansa, 
Ŝe tym razem trafi do niego więcej zysków niŜ w przypad-
ku „Gwiezdnych wojen”. Trochę się jednak na tym 
„przejechał” – omal nie zbankrutował, kiedy koszty przed-
sięwzięcia gwałtownie wzrosły.  
 Kręcenie „Imperium kontratakuje” pochłonęło na-
prawdę sporo funduszy: na potrzeby filmu zbudowano 64 
plany zdjęciowe, pojawia się w nim nowa scenografia (np. 
Hoth – sceny rozgrywające się na tej planecie kręcono w 
Norwegii) czy nowe modele 
pojazdów. Jeden z najbardziej 
charakterystycznych statków w 
sadze to Super Star Destroyer 
„Executor”, flagowy okręt Lor-
da Vadera. Pojazd ów posiadał 
25 tysięcy podświetlanych od 
wewną t r z  i l umi na t o rów 
(przypomnijcie sobie lot 
„Sokoła” w pobliŜu SSD?), a 
nad jego stworzeniem ekipa z 
Industral Light & Magic bie-
dziła się siedem miesięcy. 
Kosztował – w przeliczeniu 
na dzisiejszy kurs – grubo 
ponad dwa miliony dolarów i 
jest najdroŜszym modelem, 
jaki kiedykolwiek pojawił 
się w filmie. Nawiasem mó-
wiąc, część modeli w 
„Imperium kontratakuje” 

po prostu stopiła się pod mocnym oświetleniem uŜywanym w 
scenach. 
 ReŜyser filmu – Irvin Kershner – urodził się 29 czerw-
ca 1923 roku w Filadelfii. Studiował na wielu róŜnych uczel-
niach, między innymi na Cambridge, był teŜ profesorem Lu-
casa w szkole filmowej. W „Imperium kontratakuje” wyraźnie 
widać jego wpływ, czasem znacznie odmienny od wizji Geor-
ge’a. To właśnie Kershner wymyślił Yodę takiego, jakim go 
znamy – podobnego nieco do buddyjskiego mędrca, uznające-
go siłę umysłu za znacznie potęŜniejszą niŜ fizyczną. Podobno 
tworząc wygląd mistrza Jedi oparto się w duŜej mierze na 
wyglądzie... Einsteina (przynajmniej nikt nie zarzuci Lucaso-
wi i spółce, Ŝe nie korzystali z dobrych wzorców). Pierwszy 
szkic scenariusza stworzyła w lutym 1978 roku Leigh Brac-
kett, autorka czarnych kryminałów, opowiadań fantastycznych 
i scenariuszy (m.in. do westernu „Rio Bravo”). Zmarła na raka 
18 marca, wkrótce po przekazaniu scenariusza Lucasowi. 
ChociaŜ jej nazwisko jest wymienione w napisach końcowych 
„Imperium kontratakuje”, Lucas i Lawrence Kasdan, którego 
Lucas zaangaŜował po śmierci Brackett, utrzymują, Ŝe jest to 
jedynie wyrazem uznania Lucasa dla jej pracy, natomiast sce-
nariusz został napisany od nowa przez nich samych. Nie zga-
dza się z tym wielu widzów wskazując na charakterystyczne 
dla twórczości Brackett elementy w fabule Epizodu. Trudno 
stwierdzić, gdzie leŜy prawda, poniewaŜ scenariusz napisany 
przez gwiazdę amerykańskiej popkultury fantastycznej nie 
został nigdy opublikowany. Wieść gminna niesie, Ŝe znajduje 
się w Eastern New Mexico University, gdzie moŜna go prze-
czytać, ale nie udostępniać publicznie. 
 „Imperium kontratakuje” było bez wątpienia jednym z 
najbardziej wyczekiwanych filmów tamtego okresu. ReŜyser, 
scenarzyści i sam Lucas doskonale zdawali sobie z tego spra-
wę, więc jak ognia wystrzegali się przecieków z planu  

Aktorzy w kokpicie „Sokoła Millennium”. 
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(podobno George regularnie zbierał 
od aktorów raporty o wyciekach). 

Kiedy kręcono scenę ze słynnym wy-
znaniem Dartha 

Vadera, Dawid 
P rowse  mówił 
„Obi–Wan jest two-

im ojcem”, czy teŜ 
według innej wersji 

„To Obi–Wan zabił 
twojego ojca” – w scena-
riuszu wstawiona była 
fałszywa strona z tym dia-

logiem. Dopiero potem na-
kręcono właściwe „To ja 
jestem twoim ojcem”. Nawet 
Markowi Hamillowi grające-

mu Luke’a powiedziano praw-
dę tuŜ przed kręceniem sceny, 
aby poprawnie ją zagrał. Zdarza-
ły się teŜ rzeczy nieprzewidziane: 
scenę zamraŜania Hana poprawia-
no kilkanaście razy. ZnuŜony cią-
głymi powtórkami Harrison Ford, 
zamiast odpowiedzieć Lei na jej „Kocham cię” swoim 
„Ja teŜ cię kocham”, powiedział „Wiem”... i tak juŜ zosta-
ło. Lucas nie zmienił tej sceny, uznając, Ŝe wersja Forda 
jest lepsza. 
 W „Imperium kontratakuje” zaistniała jeszcze jedna 
bardzo waŜna postać. Chodzi oczywiście o Imperatora Pa-
lpatine’a. Co prawda, pojawia się on tylko jako holograficz-
ny wizerunek podczas rozmowy z Vaderem, ale i tak wi-
dzowie mieli powód do rozmyślania o jego roli w całej in-
trydze. Nawiasem mówiąc, nazwisko Palpatine’a pojawia 
się juŜ w ksiąŜkowej „Nowej nadziei” Fostera, pochodzi zaś 
z filmu „Taksówkarz” Martina Scorsese (przypominam: 
przyjaciela Lucasa, jednego z przedstawicieli „Nowego Hol-
lywood”). Bohater tamtego filmu miał na nazwisko Palatine, 
na swoje potrzeby George zrobił z niego Palpatine’a, bo tak 
doradzili mu prawnicy. W filmie zagrała go odpowiednio 
ucharakteryzowana stara kobieta, a głos podkładał Clive 
Revill. 
 Nadszedł wreszcie pamiętny rok 1980. „Imperium 
kontratakuje” weszło na ekrany i od razu spowodowało 
zbiorowy opad szczęk u wszystkich, którzy zobaczyli czo-
łówkę – jak wół stało tam bowiem „Episode V”. W tym 
samym roku przebudowano jednak napisy początkowe 
„Gwiezdnych wojen” dodając podtytuł „Część IV: Nowa 
nadzieja” („Episode IV: A New Hope”). W takiej wersji 
film ponownie pojawił się w kinach i towarzyszył tam 
„Imperium kontratakuje”.  
 Wysiłek Lucasa i wszystkich zaangaŜowanych w 
produkcję Epizodu V ludzi opłacił się: większość wi-
dzów uwaŜa część piątą za duŜo lepszą niŜ czwarta. 

TakŜe w większości plebiscytów na najlepszą część sagi 
„Imperium...” wygrywa bez problemów. Widzowie docenili 
powaŜniejszy i mroczniejszy scenariusz, trochę bardziej za-

gmatwaną fabułę, nowych bohaterów i rewelacyjne dialogi. 
Przede wszystkim jednak liczył się klimat – a ten w Części V 
jest znakomity. Nic dziwnego, Ŝe głodni wszystkiego, co wią-
zało się z ukochanym filmem, fani tłumnie udawali się do kin, 
a potem kupowali, kupowali, kupowali... KsiąŜki (wyszła 
ksiąŜkowa adaptacja „Imperium kontratakuje” autorstwa Do-
nalda F. Gluta, ale w porównaniu z filmem wypada ona nader 
blado), maskotki, kubeczki, figurki, a takŜe pierwsze gry kom-
puterowe (wówczas jeszcze na ośmiobitówce) z logiem 
„Gwiezdnych wojen” sprzedawały się znakomicie – 
„Imperium kontratakuje” zarobiło 572,7 miliona zielonych (z 
czego 223 miliony w samej ojczyźnie Lucasa). 
 Film został nominowany w trzech kategoriach do 
Oskarów (dostał jednego), Saturnów (8 nominacji, z czego 
połowa zamieniła się w statuetki) i nagród BAFTA (trzy no-
minacje, jeden sukces). Znaczna część wyróŜnień i nagród to 
zasługa znakomitej muzyki Johna Williamsa – nie ma chyba 
fana, który nie zareaguje słysząc „Marsz imperialny” czy 
„Temat Yody”. 
 W zasadzie lata 1980-1984 naleŜałoby uznać za najlep-
sze w karierze Lucasa. Poza świetnym pod kaŜdym względem 
„Imperium kontratakuje” wyszło kilka filmów, do których 
przyłoŜył rękę – w zasadzie wszystkie stały się hitami. W 
1981 roku na ekranach kin pojawili się „Poszukiwacze zagi-
nionej arki” z Harrisonem Fordem w roli Indiany Jonesa. 
Swoją drogą, imię archeologa z krzywym uśmieszkiem zapo-
Ŝyczono od... psa Lucasa. Siedzący w samochodzie zwierzak 
dorównywał wzrostem współpasaŜerom, ale zawsze pchał się 
na przednie siedzenie. Marcia Lucas, Ŝona słynnego reŜysera 
(tzn. aktualnie była Ŝona) mawiała o nim „nasz wielki, kudłaty  

Przygotowania do sceny pojedynku Obi-Wana i Vadera. 
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drugi pilot”. Chyba dla nikogo nie 
jest tajemnicą, Ŝe stał się on pierwo-

wzorem Chewiego. 
 „Imperium kontratakuje” koń-

czy się niejako w zawieszeniu: Han, 
uwięziony w karbonicie, został zabrany 
przez łowcę nagród, Lando i Chewbacca 

wyruszają na poszukiwanie, a Luke kuruje 
się na rebelianckim okręcie w towarzystwie 

Lei. Wyraźnie wskazuje, Ŝe „Ciąg Dalszy Na-
stąpi”. I rzeczywiście: rozpoczęły się prace 

nad ostatnią częścią trylogii. Po raz kolejny jed-
nak podjęto restrykcyjne środki ostroŜności. Kie-

dy kręcono pustynne sceny rozgrywające się na 
Tatooine (Yuma w Arizonie), oficjalnie były to 
prace nad niskobudŜetowym horrorem „Blue 
Harvest” („Horror beyond your imagination”) – 
Lucas rozdał nawet ekipie czapeczki i koszulki z tym 

napisem. (Tytuł ten został zaczerpnięty z powieści 
„Red Harvest” Dashiella Hammetta, na podstawie któ-
rej powstał film „Yoimbo” w reŜyserii Kurosawy.) Re-
Ŝyserowanie filmu proponowano Davidowi Lynchowi, 
ale ten odmówił, twierdząc, Ŝe to „robota dla Lucasa”. 
Propozycję odrzucił teŜ Cronenberg. Lucas zaangaŜował 
więc do tej pracy Richarda Marquanda (który uŜyczył 
równieŜ głosu jednemu z droidów Jabby oraz pilotowi 
imperialnego „chicken walkera” podczas bitwy o Endor). 
 Zdjęcia trwały od czerwca do września 1982 roku. 
Kręcono je w róŜnych miejscach – np. sceny z ewokami na 
Endorze tworzono w Kalifornii, zaś scenę pogrzebu Vadera 
na jednym ze wzgórz otaczających Skywalker’s Ranch nale-
Ŝące do Lucasa. Część z zaplanowanych czy nakręconych 
wcześniej scen nigdy do filmu nie trafiła – jak chociaŜby 
scena ogromnej burzy piaskowej, z którą bohaterowie mieli 
się zmierzyć juŜ po ucieczce od Jabby (Lucas usunął ją, bo 
uznał, Ŝe jest za droga i nic nie wnosi do filmu). Nie zobaczy-
liśmy teŜ między innymi jak Luke konstruuje swój miecz 
świetlny i ukrywa go w korpusie R2D2. Usunięto scenę, w 
której Vader uŜywa Mocy by skontaktować się z synem – 

analogiczną do tej pod koniec „Imperium kontratakuje”. Pozo-
stała tylko napisana do niej muzyka – „Tatooine Rende-
zvous” – na płycie z soundtrackiem. 
 Lucas ponownie udowodnił, Ŝe potrafi wyprowadzić 
w pole zarówno fanów czy dziennikarzy, jak i producentów 
gadŜetów, czy własną wytwórnię. Ogłosił mianowicie, Ŝe 
film będzie nosić tytuł „Zemsta Jedi” („Revenge of the Je-
di”). Była to jednak zmyłka – George’owi chodziło o podra-
biane gadŜety nieuczciwych producentów. Zakazał wytwór-
ni drukowania plakatów, ale Fox chciał zaoszczędzić dru-
kując wcześniej i zaczął produkcję plakatów z tytułem 
„Revenge of the Jedi”. Dopiero kilka tygodni przed pre-
mierą Lucas wyjawił prawdziwy tytuł, który brzmiał 
oczywiście „Return of the Jedi”, dodając przy okazji, Ŝe 
prawdziwy fan nigdy by w „Revenge...” nie uwierzył – 
wszak Jedi się nie mszczą.  

 Tym niemniej, plakaty z pierwotnym tytułem się gdzie-
niegdzie zachowały. TakŜe jeden z pierwszych trailerów nosi 
tytuł „Revenge of the Jedi”. Oglądając go moŜna zauwaŜyć, 
Ŝe ostrze miecza Luke’a ma niebieski kolor, podczas gdy w 
filmie było zielone. Dlaczego? Ano, w pierwotnych załoŜe-
niach ostrze rzeczywiście miało być błękitne. Jednak kiedy 
kręcono sceny na barce Jabby okazało się, Ŝe na tle piasku jest 
bardzo słabo widoczne, dlatego zmieniono je na zielone. Na-
tomiast sama rękojeść miecza jest niemal identyczna z rękoje-
ścią miecza Obi–Wana z „A New Hope”.  
 Film premierę miał w 1983 roku i – zdziwieni? – z 
miejsca stał się hitem. Fani ponownie tłumnie ruszyli do kin (i 
sklepów), zaś Lucas mógł spokojnie liczyć kasę („Powrót 
Jedi” zarobił 533,8 miliona – w Ameryce 264 miliony) i udo-
wodnić wszystkim, Ŝe w Ŝyciu reŜysera są waŜne trzy sprawy: 
wiara w marzenia, fani i odpowiednia umowa z wytwórnią... 
 Znów ruszyła gigantyczna machina promocyjna – na 
aukcjach moŜna czasem znaleźć gadŜety pochodzące z tego 
okresu. Wyszła teŜ kolejna beletryzacja, tym razem napisana 
przez Jamesa Kahna. Moim zdaniem wypada ona lepiej niŜ 
ksiąŜkowe „Imperium kontratakuje”, ale to juŜ rzecz gustu – 
na jednym z serwisów znalazłam recenzję, której autor dosyć 
mocno krytykuje adaptację „Powrotu Jedi”. Dlatego teŜ najle-
piej przeczytać ją samemu i porównać swoje zdanie z oceną 
innych starwarsomaniaków.  
 

Widmo przeszłości czy wizja przyszłości? 

 
Po premierze „Powrotu Jedi” Lucas ogłosił, Ŝe to juŜ koniec 
sagi – przynajmniej do czasu, gdy technika będzie w stanie 
zrealizować jego wizję. Jednak stwierdzenie to odnosiło się 
wyłącznie do filmów kinowych, bo samo uniwersum 
„Gwiezdnych wojen” ciągle było rozwijane. W 1983 roku 
wyszła jedna z pierwszych gier komputerowych osadzonych 
w tym świecie. Produkcja nosząca (jakŜe zaskakujący) tytuł 
„Star Wars” miała dźwięk mono, wektorową grafikę i wydana 
była przez Parker Brothers jedynie na ośmiobitowe komputery 
Atari 2600. Gracz zasiadał w niej za sterami niewielkiego 
statku kosmicznego i próbował zniszczyć Gwiazdę Śmierci.  

Dwa plakaty Epizodu VI. 
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Pierwsza zręcznościówka z logo 
„Gwiezdnych wojen” to „Star Wars: 

The Arcade Game”. Jej największą 
zaletą były oryginalne głosy Obi-Wana 

Kenobiego i Hana Solo. Bardzo prostymi 
zasadami charakteryzowała się „Star 
Wars: Jedi Arena”, w której bardziej niŜ 

szare komórki liczył się dobry dŜojstik. 
Dwa lata później wyszedł kolejny tytuł – 

„Star Wars: The Empire Strikes Back”  – w 
grze tej sterowało się snowspeederem i uniesz-

kodliwiało maszyny kroczące AT-AT. Za naj-
lepszą z gwiezdnowojennych gier na Atari uwaŜa 

się natomiast „Star Wars: Return of the Jedi - De-
ath Star Battle”, w której moŜna było usiąść w fote-
lu pilota „Sokoła Millenium”, walczyć z TIE Inter-
ceptorami i unicestwić kolejną Gwiazdę Śmierci. 
 Całkiem dobrze radziło sobie takŜe ksiąŜkowe 
Expanded Universe – niemal równolegle z noweliza-

cją „Powrotu Jedi” wydana została trylogia „Przygody 
Lando Calrissiana”. Fani mogli teŜ przenieść się do 
ukochanego świata za sprawą podręcznika gier fabular-
nych, który stworzyli Greg Costikyan i Bill Smith. Było 
to popularne Star Wars D6 opierające się na kościach 
sześciennych i wydane przez West End Games w 1987 
roku. Na rynku były dostępne gwiezdnowojenne komiksy 
Marvela (początkowe sześć 
zeszytów to po prostu komik-
sowe adaptacje sagi, siódmy 
zaliczał się juŜ do EU). Firma 
Topps wydała natomiast 
pierwszą – „niebieską” – serię 
„Star Wars Trading Cards”. 
 Premiery poszczegól-
nych części „Gwiezdnych wo-
jen” były w Polsce mocno 
spóźnione w stosunku do świa-
towych  (czyŜby samo słowo 
„imperium” tak bardzo przera-

Ŝało naszą „grupę trzymającą 
władzę”, bo kojarzyło się z 
amerykańskim imperiali-
zmem?) – „Nowa nadzieja” 
weszła na ekrany polskich kin 
30 marca 1979 roku. Szczę-
śliwcy, którzy wówczas wyszli 
oczarowani magią filmu, nie 
mieli takich moŜliwości gro-
madzenia informacji, czy 
gadŜetów starwarsowych, jak 
fani zza oceanu. Były jednak 
wyjątki, takie jak nalepki z postaciami bohaterów, promu-
jące „Powrót Jedi”, czy figurki (trzeba jednak przyznać, 
Ŝe kolorystyką nie zawsze przypominały filmowe odpo-
wiedniki), ale gdzieŜ im do mydła z głową księŜniczki 

Lei (tak, tak...) albo 12 wzorów szklanek, którymi cieszyli się 
rodacy Lucasa? Polscy miłośnicy „Star Wars” tłumnie odwie-
dzali poznański sklep „Fotoplastykon”, w którym mogli nabyć 
zdjęcia przedstawiające sceny z filmu, plakaty i inne materiały 
o tematyce gwiezdnowojennej. Zwykle były to po prostu stro-
ny z róŜnych, niedostępnych w naszej ojczyźnie, kolorowych 
magazynów. 
 W kraju, leŜącym według definicji MroŜka „na wschód 
od zachodu i na zachód od wschodu” praktycznie całe Ŝycie 
fandomu toczyło się w klubach skupiających miłośników fan-
tastyki. Na ich uŜytek wydano pierwsze polskie edycje ksią-
Ŝek z uniwersum Lucasa. Jako pierwszą oczywiście „Nową 
nadzieję” przetłumaczoną przez Andrzeja Wróblewskiego, 
która pojawiła się na początku lat osiemdziesiątych w skrom-
nym nakładzie 100 egzemplarzy. „Imperium kontratakuje” 
poza klubowym wydaniem doczekało się takŜe zamieszczenia 
w fanzinie „Fikcje”. W. Wojtasiewicz był zaś autorem prze-
kładu „Powrotu Jedi”. W 1985 roku wyszła powieść „Han 
Solo na Krańcu Gwiazd” (była to pierwsza pozycja, w której 
umieszczono datę wydania), w tym samym czasie pojawiło się 
teŜ niesławne „Spotkanie na Mimban”. Rok później klubowi-
cze mogli zapoznać się z „Zemstą Hana Solo” oraz „Hanem 
Solo i utraconą fortuną”. Na licencjonowane, legalne wydanie 
„Nowej nadziei” przyszło nam poczekać aŜ do 1990 roku. O 
ślinotok polskich fanów „Star Wars” zadbała oficyna Interart: 
ksiąŜka w twardej lub miękkiej (ale zawsze klejonej, przez co 

nawet przy niezbyt intensywnym eksplo-
atowaniu wylatują kartki) oprawie, złota 
okładka z klimatycznym obrazkiem, 
średniej jakości papier i tłumaczenie 
Piotra Cholewy. Wkrótce potem wyszły 
kolejne adaptacje: „Imperium kontrata-
kuje” (przekład Agnieszki Sylwanowicz) 
oraz „Powrót Jedi” (za tłumaczenie po-
nownie odpowiedzialny był Piotr Chole-
wa). 
 W 1981 roku amerykańskie Na-
tional Public Radio wyemitowało radio-
wą adaptację „Nowej nadziei”. Jej reŜy-
serem był John Madden, scenariusz zaś 
stworzył Brian Delay, pisarz science-
fiction i autor wspomnianych wyŜej ksią-
Ŝek o przygodach Hana Solo. „Imperium 
kontratakuje” w wersji radiowej moŜna 
było usłyszeć dwa lata później, natomiast 
adaptację „Powrotu Jedi” wyemitowano 
dopiero w 1996 roku. W jej nagrywaniu 
udział wzięli Mark Hamill, Anthony 
Daniels i Billy Dee Williams, którzy 
wcielili się w swoich filmowych bohate-
rów: Luke’a Skywalkera, C-3PO i Lando 

Carlissiana. Wykorzystano w niej równieŜ oryginalną muzykę 
Johna Williamsa i udźwiękowienie Bena Burtta. W telewizji 
(HBO, Showtime i The Movie Channel) Epizod IV po raz 
pierwszy zagościł w lutym Anno Domini 1983. 

„Spotkanie na Mimban” - wydanie klubowe. 
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 Rozwijając wszechświat 
„Star Wars”, Lucas nie zapominał o 

odpowiedniej akcji promocyjnej. W 
pierwszych tygodniach lipca 1983 roku 

w 150 amerykańskich centrach handlo-
wych pojawiły się specjalne stoiska – Jedi 
Adventure Centers. KaŜde z nich miało 

powierzchnię 14 stóp kwadratowych i dzie-
liło się na trzy części: Jedi Hall of Fame, 
Photo Center oraz Communication Center. W 
Hall of Fame zwiedzający mogli zapoznać się 

z concept artami, fotosami, szkicami i doku-
mentami z epizodów IV-VI, wyświetlanymi na 

wielkim ściennym ekranie. Photo Center oferowa-
ło moŜliwość zrobienia sobie zdjęcia na tle artwor-
ka przedstawiającego wioskę ewoków. Z kolei w 
Communication Center moŜna było posłuchać na-
granego  wcześniej głosu C-3PO lub Dartha Vadera. 

Organizowane w Jedi Adventure Center konkursy, jak 
na przykład Star of 
the Day (uczestnicy 
rysowali portret wy-
losowanego danego 
dnia bohatera 
„Gwiezdnych wo-
jen”), pozwalały wy-
grać róŜne, niekiedy 
dość cenne gadŜety – w 
tym cztery kolekcje 
(kaŜda składała się z 65 
figurek) firmy Kenner. 
Łączna wartość nagród 
w kaŜdym centrum wy-
nosiła prawie 5 tysięcy 
dolarów. 
 „Nowa nadzieja”, 
„Imperium kontratakuje” i 
„Powrót Jedi” przestały być tylko dobrze zrobionymi filmami 
science-fiction; zaczęto postrzegać je w kategoriach kulturo-

wego i socjologicznego fenomenu. Efektem tej niesamowitej 
popularności były róŜne nawiązania do filmów Lucasa w 
innych dziełach popkultury. Jeszcze w 1977 pojawiła się 
płyta „Star Wars and Other Galactic Funk” zawierająca te-
maty muzyczne z Epizodu IV w wersji disco. Nie trzeba 
było teŜ długo czekać na pojawienie się licznych parodii. 
Jedna z pierwszych to „Hardware Wars”, której bohaterami 
byli: 4-Q-2 i  Artie Deco, Fluke Starbucker, Augie 'Ben' 
Doggie, Princess Anne-Droid, Ham Salad oraz Darph Na-
der. 
 Do „Star Wars” odwoływała się nie tylko kultura 
masowa – kiedy w 1983 roku prezydent Reagan ogłosił 
pomysł stworzenia w kosmosie tarczy antyrakietowej, 
projekt został przez społeczeństwo ochrzczony mianem 
„Gwiezdnych wojen”. Ten sam prezydent określił ZSRR 
jako „Imperium zła”, co było nader czytelnym nawiąza-

niem do totalitarnego bądź co bądź państwa Palpatine’a. W 
1989 roku Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych przy-
gotowała listę 25 dzieł filmowych o nieprzemijalnej wartości 
kulturowej, historycznej lub estetycznej. Chyba dla nikogo nie 
będzie zaskoczeniem fakt, Ŝe znalazły się na niej równieŜ 
„Gwiezdne wojny”. 
 25 listopada 1984 roku amerykańska telewizja zapre-
zentowała film „The Ewok Adventure” („Przygoda wśród 
ewoków”), znany równieŜ jako „Caravan of Courage” lub 
„Caravan of Courage: An Ewok Adventure”. Fabuła opowiada 
o czteroosobowej rodzinie, której statek rozbija się na Endorze 
– rodzice zostają schwytani przez Goraxa, a dzieci spotyka 
gromadka ewoków. Futrzaki, wśród których pojawia się zna-
ny z Epizodu VI Wicket, pomagają Mace’owi i Cindel znaleźć 
resztę familii. 24 listopada 1985 roku telewidzowie mieli oka-
zję obejrzeć drugi film o „pluszowych” mieszkańcach Endoru 
–  „Ewoks: The Battle for Endor” („Ewoki: Bitwa o Endor”). 
Po raz kolejny pojawiła się w nim ludzka rodzina: Cindel, 
Mace i ich rodzice. Z całej czwórki tylko czternastoletniej 

Cindel udaje się przeŜyć 
napad zbirów złego Króla 
Teraka i czarownicy Charal. 
Wraz z Wicketem, Teekiem 
(szybkim, psotnym stworze-
niem) i starym człowiekiem 
o imieniu Noa dziewczynka 
stawia czoła napastnikom. 
Film dostał nagrodę Emmy 
za efekty specjalne. Ewokom 
poświęcono teŜ serial animo-
wany, składający się z 26 
odcinków podzielonych na 
dwa sezony. Swojego seria-
lu, zatytułowanego „Droids”, 
doczekali się teŜ C-3PO i 
R2-D2. W trzynastu odcin-
kach moŜna było śledzić ich 

przygody przed spotkaniem z Lukiem Skywalkerem. Niestety, 
po jednym tylko sezonie serial zdjęto z anteny. Emisja obu 
kreskówek zaczęła się w 1985 roku, natomiast rok później 
telewizja pokazała animowany film „The Great Heep” – jego 
reŜyserem był Clive A. Smith (odpowiedzialny za serial 
„Droids”), zaś scenariusz stworzyli Ben Burtt i George Lucas. 
Była to kolejna opowieść o parze komików C-3PO i R2-D2, 
chronologicznie zaś naleŜałoby ją umieścić między dziewią-
tym a dziesiątym odcinkiem „Droids”. 
 Choć „Gwiezdne wojny” bez wątpienia przynosiły 
Lucasowi najwięcej zysku, reŜyser nie koncentrował się wy-
łącznie na nich. Zapowiedział, Ŝe nie wróci do reŜyserowania, 
dopóki Industrial Light & Magic nie stanie się firmą dochodo-
wą. Jego przedsiębiorstwa mocno ucierpiały na rozwodzie z 
Ŝoną Marcią (współmontaŜystką „Gwiezdnych wojen”) i nie 
potrafiły jeszcze same na siebie zarobić. George zajął się 
przede wszystkim produkcją – finansował takie filmy jak 
„Kapitan EO” Coppoli (w roli tytułowej wystąpił Michael  

Kadr z filmu „Caravan of Courage”. 
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Jackson), „Kaczor Ho-
ward” (średniej klasy kreskówka o 

kaczorze, który musi urato-
wać Ziemię przed inwazją 

obcych) czy „Labirynt”. W tym 
ostatnim obrazie pojawił się 
Kenny Baker – niezapomniany 

R2-D2 ze „Star Wars”, zaś za sce-
nariusz odpowiadał Terry Jones, 

reŜyser „śywotu Briana”. śaden ze 
wspomnianych filmów nie został 

jednak przyjęty przez widownię tak 
ciepło, jak opowieść o pewnym arche-

ologu w skórzanym kapeluszu… 
 Lucas był pomysłodawcą i produ-
centem serii o przygodach Indiany Jonesa. 
„Poszukiwacze zaginionej Arki” od 1981 
roku cieszyli się wielkim powodzeniem. W 

1984 roku na ekrany kin wszedł kolejny 
epizod: „Indiana Jones i świątynia zagłady”. 
Jako ciekawostkę naleŜy podać, Ŝe klub, z 
którego uciekają bohaterowie, nosi nazwę 
Club Obi-Wan, a w scenie rozgrywającej się w 
pałacu Ford nosi koszulę Hana Solo. Sam Geo-
rge Lucas zagrał małą rólkę misjonarza w scenie na lotni-
sku na początku filmu. W latach 1992-1996 pojawił się 
serial TV „Kroniki Młodego Indiany Jonesa”. Lucas wspo-
minał później: „Przy nim miałem najwięcej zabawy. To nie 
była produkcja czysto telewizyjna. Ten serial był dla mnie 
okazją nakręcenia filmu nietelewizyjnego, za który płaciła 
telewizja”. 
 W 1986 roku Mel Brooks stworzył jedną z najsłyn-
niejszych parodii „Gwiezdnych wojen”: 
„Spaceballs” („Kosmiczne jaja”). Sam reŜyser zagrał wred-
nego prezydenta Skrooba, przywódcę planety Kosmiczne 
Jajo, który chce pozbawić powietrza planetę Druidię. Planuje 
porwać księŜniczkę Vespę – córkę króla Rolanda władające-
go Druidią – i w tym celu wysyła statek dowodzony przez 
straszliwego lorda Dark Helmeta. W tym samym czasie Ve-

spa daje nogę sprzed ołtarza podczas ślubu i wraz z wiernym 
robotem ucieka z planety. Odszukać moŜe ją tylko dwójka 
awanturników: bohaterski Lone Starr i człekopies Barf. Tam-
ci mają jednak własny problem: gigantyczny dług u gangste-
ra, zwanego Pizza Hut... „Kosmiczne jaja” to jeden wielki 
Ŝart ze wszystkich niemal elementów „Gwiezdnych wojen”. 
Sam George Lucas dał Brooksowi zielone światło po prze-
czytaniu pisanego przez dwa lata scenariusza, ale juŜ wcze-
śniej był fanem jego filmów. Notabene, firma Industrial 
Light & Magic wyprodukowała miecze świetlne uŜywane 
w „Spaceballs”. 
 Wydawać by się mogło, Ŝe George porzucił myśl o 
kontynuacji sagi i zamierza się juŜ ograniczyć tylko do 
firmowania własnym nazwiskiem kolejnych przedsię-
wzięć związanych z uniwersum „Star Wars”. W latach 
1991-1993 wyszła „Trylogia Thrawna” autorstwa 

Timothy’ego Zahna – jedna z najsłynniejszych pozycji ksiąŜ-
kowych ze znaczkiem „Gwiezdnych wojen”, rzecz obowiąz-

kowa dla kaŜdego miło-
śnika Skywalkera i spół-
ki. W tym samym czasie 
wydawnictwo Dark Horse 
Comics wydało komikso-
wą trylogię „Dark Empi-
re”, którą stworzyli  Tom 
Veitch, Cam Kennedy i  
Jim Baikie. W komiksie 
tym zadebiutował Anakin 
Solo; „Dark Empire” ob-
jawiło równieŜ, Ŝe Boba 
Fett wcale nie zginął w 
jamie Sarlacca. Natomiast 
w 1992 roku na Sci-Fi 
Channel po raz pierwszy 
zaprezentowano telewi-
dzom całą trylogię. 
 Lata mijały i 
„Gwiezdne wojny”, choć 
ciągle obecne w sercach 
fanów, powoli zniknęły z 

okładek czasopism i list filmowych przebojów. ZbliŜała się 
jednak 20 rocznica premiery „Nowej nadziei” – doskonała 
okazja, aby przypomnieć publice Ŝółte litery na gwiaździstym 
tle i charakterystyczną melodię... George Lucas rozwaŜał róŜ-
ne koncepcje, takie jak wielki konwent dla fanów, ponowne 
wejście całej trylogii do kin czy specjalny pokaz dla telewizji. 
W 1994 roku ogłosił, Ŝe wraca do „Star Wars”. Rok później 
pojawiło się wydanie na VHS trylogii z odświeŜonym cyfro-
wo obrazem i dźwiękiem poprawionym według standardów 
THX. Była to jednak tylko przystawka, prace nad menu ciągle 
trwały. 
 Daniem głównym okazała się specjalna wersja epizo-
dów IV-VI. JuŜ na samym początku ekipa przygotowująca 
nowe wydanie (Lucasfilm/Industrial Light & Magic, Pacific 
Title oraz laboratoria YCM) stanęła przed nie lada proble-
mem: negatyw znajdował się w tak złym stanie, Ŝe nie moŜna 
go było wykorzystać. Kolory wyblakły, a na samej taśmie 
osadził się kurz. Przez trzy lata 30 techników oczyszczało, 
klatka po klatce, oryginalny materiał. Potem fragmenty, które 
miały zostać zmienione, zostały zeskanowane i przekazane 
ludziom z ILM. 
 W tym samym czasie Ben Burtt (dźwiękowiec orygi-
nalnej trylogii) i jego ekipa pracowali nad nową ścieŜką 
dźwiękową dla filmów. Oryginalny dźwięk został zmiksowa-
ny przy uŜyciu technik cyfrowych i udoskonalony. Znacząco 
poprawiła się jakość nagrań, dodano nowe tła dźwiękowe i 
odgłosy, np. przelatujących statków, czy strzałów z broni lase-
rowej. Warta uwagi jest scena rozmowy Hana Solo z Jabbą w 
„Nowej nadziei”, gdzie Burtt musiał opracować głos Huta 
(uzyskano go dzięki wykorzystaniu metalowego pojemnika na 
śmieci wypełnionego mokrymi ręcznikami) Jeszcze ciekawszy  

„Dziedzic Imperium” - Timothy Zahn. 
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pod tym względem jest „Powrót 
Jedi”, gdzie w dwóch scenach cał-

kowicie zmieniono muzykę. Pierwsza 
z nich to scena w pałacu Jabby – utwór 

„Jedi Rocks”, grany przez zespół Maxa 
Reebo, to teraz coś w rodzaju bluesa. Ko-
lejna to święto ewoków, gdzie utwór 

„Ewoks Celebration” z wesołym chórkiem 
został zastąpiony przez nieco bardziej nostal-

giczne (i moim zdaniem ładniejsze) „Victory 
Celebration”. 

 Największe zmiany zaszły w warstwie 
wizualnej. Znacznie udoskonalono efekty specjal-

ne, z których część zdąŜyła się w ciągu tych 20 lat 
nieco zestarzeć. W „Nowej nadziei” juŜ na samym 
początku dodano nowe logo Lucasfilm. Zupełnie 
inaczej wygląda teraz wybuch Alderaanu (w orygi-
nale strzał z superlasera był rysowany ręcznie i dziw-

nie „rozchodził się” po powierzchni planety), znacznie 
lepiej prezentuje się teŜ śmigacz, którym Luke przyby-
wa do Mos Eisley (ręcznie rysowane cienie zastąpiono 
cyfrowymi, zmieniony został równieŜ krajobraz, który w 
wersji z 1977 roku miał po prostu zakrywać koła pojaz-
du), podobnie jak i sam port. George Lucas nie był zado-
wolony z poprzedniego wyglądu tej „przystani występ-
ku”, dlatego w wersji specjalnej dodano między innymi 
widok z lotu ptaka oraz duŜo cyfrowych ujęć przedstawia-
jących nową zabudowę, droidy, śmigacze i statki. Kilka 
razy na ekranie pojawiają się wykreowane komputerowo 
olbrzymie stwory ronto. Zmieniono teŜ scenę konfrontacji 
Hana Solo z zielonoskórym łowcą nagród Greedo - w po-
przedniej wersji przyszły generał strzelał pierwszy, tutaj zaś 
reŜyser postanowił go nieco „wybielić” i strzał jako pierw-
szy oddaje rodianin. Zmiana ta jest bez wątpienia najbardziej 
kontrowersyjną ze wszystkich. Zmodyfikowano Gwiazdy 
Śmierci: korytarze są w wersji specjalnej dłuŜsze i szersze, na 
stacji jest teŜ o wiele więcej szturmowców. Przemontowano 
pojedynek Kenobiego i Vadera, aby był nieco bardziej dyna-
miczny oraz sporą część ataku rebeliantów. Wycięto nato-

miast scenę przybycia Luke’a i Obi-Wana do domostwa tego 
ostatniego. 
 W „Imperium kontratakuje” cyfrowo poprawiono 
wygląd rebelianckich statków w bitwie o Hoth (w poprzed-
niej wersji przez prześwitujące kadłuby myśliwców moŜna 
byłodostrzec śnieg). Kręcenie tych ujęć w 1980 roku było 
dla ekipy prawdziwym wyzwaniem, poniewaŜ nikt wcze-
śniej nie próbował nakładać obiektów na białe tło. Jak po-
wiedział Dave Garson: „By skomponować cały obraz uŜyli-
śmy zaawansowanej technologii optycznej. Dowodem na 
to, Ŝe coś było optycznie wkomponowane jest ciemna kre-
ska oddzielająca dwie płaszczyzny. Kiedy sceny kręci się 
w kosmosie, gdzie tło jest ciemne, linie te moŜna łatwo 
zamaskować. Ale kiedy elementy nakłada się na białe tło, 
ciemne linie występują bardzo wyraźnie. Dlatego kiedy 
pierwszy raz kręciliśmy tę scenę siedemnaście lat temu 

poświęciliśmy mnóstwo czasu i pieniędzy, aby zamaskować te 
linie. Jednym ze sposobów jest pozwolenie by pewne z ele-
mentów były choć częściowo przezroczyste np. w kokpicie 
widać to co jest poza nim, ale cały czas musieliśmy pilnować, 
by nie pojawiły się linie, a zarazem by to, co widać, nie było 
zbyt przejrzyste. A teraz mogliśmy wziąć te wszystkie zdjęcia 
na warsztat i komputerowo usunąć pozostałe linie czy niepo-
trzebne elementy”. W scenach rozgrywających się na Bespin 
namalowane elementy scenografii Cloud City zastąpiono wy-
kreowanymi komputerowo, dodano widoki za oknami. 
 W poprawionym „Powrocie Jedi” moŜna wreszcie po-
dziwiać Sarlacca w prawie całej okazałości (wcześniejszą 
wersję kreatury George Lucas określił jako „dziurę z kilkoma 
wystającymi kłami i poruszającymi się mackami”), Boba Fett 
został zaś pochłonięty przez jego wypustkę zamiast, jak w 
wersji z 1983 roku, po prostu wpaść do jamy. Na nowo nakrę-
cono teŜ sekwencję rozgrywającą się w pałacu Jabby: poza 
wspomnianą juŜ muzyką, zmieniona została takŜe niemal cała 
choreografia. Pojawił się teŜ nowy stwór, Jasim, towarzyszący 
piosenkarce. 
 Odrębna historia to sceny, których nie było w oryginal-
nej trylogii i zostały dodane dopiero w wersji specjalnej. Jed-
na z najwaŜniejszych to rozmowa Hana Solo i Jabby Hutta w 
Epizodzie IV. Tak naprawdę nakręcono ją jeszcze w latach 
siedemdziesiątych z udziałem aktorskiego dublera Declana 
Mulhollanda, którego potem miano zastąpić postacią stworzo-
ną w technice animacji poklatkowej. Brak czasu i pieniędzy  

Plakat promocyjny „Star Wars Trilogy Special Edition”. 
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wówczas to uniemoŜliwił, dlatego 
reŜyser wrócił do pracy nad ujęciem 

przy przerabianiu Starej Trylogii. 
Cyfrowo usunięto postać aktora i za-

miast niego 
umieszczono tam 
wykreowanego 

komputerowo Jabbę. 
Dodano teŜ postaci 

towarzyszących mu 
łowców nagród, w tym 

Bobę Fetta. Rozszerzono 
ujęcie ze szturmowcami 

(jednego z nich zagrał Rick 
McCallum, producent Nowej 
Trylogii „Star Wars”) szuka-
jącymi śladów robotów na 
pustyni. Kolejna nowa scena 

to spotkanie Luke’a Skywalke-
ra z Biggsem Darklighterem i 
dowódcą eskadry Czerwonych w 
bazie rebeliantów na Yavinie IV. 
 W „Imperium kontrataku-
je” pojawiło się kilka nowych ujęć 
ze śnieŜnym potworem Wampą, 
reŜyser chciał bowiem uczynić go 
jeszcze bardziej odraŜającym i 
strasznym. Dodano teŜ scenę, w 
której podwładni informują Dartha 
Vadera, Ŝe przybył jego prom, wycię-
to natomiast ujęcie, w którym Mroczny Lord rozkazuje spro-
wadzić ów prom. Pojawiła się teŜ scena jego lądowania na 
„Executorze”. 
 W ostatniej części trylogii zmieniono scenę święto-
wania po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci. W oryginale mogli-
śmy zobaczyć tylko rebeliantów bawiących się wraz z ewo-
kami na Endorze, w wersji specjalnej dodano natomiast uję-
cia z innych planet: Tatooine, Bespin i Coruscant. Warto za-
uwaŜyć, Ŝe tę ostatnią – będącą wszak centrum Imperium, a 

wcześniej Republiki – po raz pierwszy widzowie zobaczyli 
właśnie w 1997 roku, wcześniej pojawiła się ona jedynie w 
ksiąŜkach Timothy’ego Zahna. 
 W tak poprawionej i unowocześnionej wersji 
„Gwiezdne wojny” ponownie wkroczyły do kin. Oczywiście 
ten szturm na ekrany został wsparty potęŜną akcją promo-
cyjną, w którą zaangaŜowały się takie firmy jak koncern 
PepsiCo. W telewizji pojawiło się sporo spotów reklamują-
cych wersję specjalną. Tradycyjnie sklepy zostały zawojo-
wane przez maskotki, figurki, ksiąŜeczki, albumy i inne 
gadŜety starwarsowe (np. pudełka na cukierki PEZ z gło-
wami bohaterów trylogii). Godzi się rzec, Ŝe pojawiło się 
wówczas specjalne wydanie soundtracków z epizodów 
IV-VI na CD. Wydanie to samo w sobie jest małym maj-
stersztykiem – dwie płytki wypełnione przecudowną 
muzyką Johna Williamsa oraz dwudziestostronicowa 

wkładka ze zdjęciami i opisanymi kolejnymi utworami… kto 
nie ma, niech Ŝałuje. 
 Wersja specjalna trylogii w samych Stanach zarobiła 
138,3 miliona dolarów (w kraju nad Wisłą obejrzało ją 576 

680 widzów) i przez więk-
szość mediów została 
uznana za filmowe wyda-
rzenie roku. Jesienią A.D. 
1997 w Muzeum Prze-
strzeni Kosmicznej USA 
otwarto wystawę poświę-
coną „Gwiezdnym woj-
nom”. Jej kustosz, Mary 
Henderson, powiedziała 
wówczas: „George’owi 
Lucasowi udało się prze-
łoŜyć antyczne mity na 
opowieść czytelną dla 
ludzi końca XX wieku”.  
 

Powrót Mocy 

 
George Lucas zapowie-
dział, Ŝe nie rozpocznie 
prac nad nową trylogią 
„Gwiezdnych wojen”, 
dopóki technologia nie 
osiągnie poziomu pozwa-
lającego przenieść jego 
wizję na ekran. Pod ko-

niec lat osiemdziesiątych naleŜąca do reŜysera firma Industrial 
Light & Magic stała się potęgą w dziedzinie efektów specjal-
nych: przedstawiciele ILM pracowali przy większości produk-
cji wymagających zaawansowanej techniki. Kiedy stworzyli 
na potrzeby „Jurassic Park” komputerowego T-Rexa, który 
wyglądał jak prawdziwy, George uznał, Ŝe nadszedł czas, aby 
wrócić do „Star Wars”. 
 3 października 1994 roku w zeszycie w linie, w którym 
powstały scenariusze „American Graffiti” oraz filmów składa-
jących się na Starą Trylogię, Flanelowiec rozpisał pierwszy 
szkic Epizodu I. Niespełna miesiąc później (1 listopada), zo-
stawił wszystkie projekty i wziął się do pracy nad prequelami. 
Z zasadniczego rysu scenariusza, pochodzącego jeszcze z pra-
cy nad pierwszymi „Gwiezdnymi wojnami”, Lucas wykorzy-
stał wiele pomysłów, które przepadły w trakcie tworzenia 
Epizodów IV-VI. W „Powrocie Jedi” opowiadając ewokom o 
wojnie z Imperium C-3PO wypowiada słowo Naboo, skąd 
właśnie wzięła się nazwa planety Amidali. Początkowo miała 
się ona nazywać Utapau, ale w końcu Lucas z tego zrezygno-
wał (jak wszyscy pamiętają, ostatecznie wykorzystał tę nazwę 
w Epizodzie III). Sam scenariusz ulegał licznym modyfika-
cjom: w pierwszej wersji Anakin miał być dorosłym człowie-
kiem, a Kenobi mistrzem Jedi – ostatecznie Skywalker zmie-
nił się w dziewięciolatka, a Obi-Wan w padawana. 

Hayden Christensen. 
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Około pół roku później Doug 
Chiang (laureat Oscara za efekty 

wizualne w „Ze 
śmiercią jej do twa-

rzy”) i Terryl Whitla-
tch zabrali się za przy-
gotowywanie wizualnej 

strony filmu: projektowali 
pojazdy, potwory i sceno-

grafię. Wygląd głównych 
bohaterów opracować miał 

Ian McCaig – ilustrator, któ-
rego dorobek zawiera m.in. 

obrazki do ksiąŜek dla dzieci 
oraz projekty postaci z wielu 
filmowych hitów (na przykład 
Lestata z „Wywiadu z wampi-
rem”). 

 Castingi rozpoczęły się latem 
1995 roku. Aktorom stawiano waru-
nek: mieli podpisać kontrakt na całą 
trylogię. Jeśli odmawiali, z miejsca 
byli odrzucani. Mówi się, Ŝe do roli 
młodego Obi-Wana Kenobiego rozpa-
trywano kandydaturę Kennetha Brana-
gha, który jednak odrzucił propozycję 
udziału w „Gwiezdnych wojnach”, po-
niewaŜ wolał grać Szekspira. Sam Lucas 
stanowczo zaprzecza takim plotkom mó-
wiąc: „Nigdy z nim nie rozmawiałem i nigdy, nawet przez 
chwilę, nie brałem go pod uwagę jako kandydata do tej roli”. 
Ostatecznie przyszłego mistrza Jedi zagrał jeden z najcie-
kawszych i najbardziej cenionych aktorów młodego pokole-
nia, Szkot Ewan McGregor, którego wuj, Denis Lawson, 
wcielił się w rolę Wedge’a Antillesa ze Starej Trylogii. 
 W roli Anakina Skywalkera widziało siebie kilka ty-
sięcy chłopców z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. 
Przesłuchania prowadzone przez Robin Gurland (która praco-
wała m.in. przy „Szybkich i martwych”) trwały dwa lata: 

rozpatrywano między innymi kandydatury Haleya Joela 
Osmenta oraz Michaela Angarano. Ostatecznie, po odrzuce-
niu Justina Berfielda, wybrano Jake’a Lloyda (urodzonego 5 
marca 1989 roku Amerykanina; prywatnie fana 
„Gwiezdnych wojen”), który miał juŜ wówczas niemały 
dorobek aktorski: pojawił się m.in. w serialu „Ostry dyŜur” i 
filmie „Hakerzy”. 
 W rolę mentora Obi-Wana, mistrza Jedi Qui-Gona 
Jinna wcielił się Liam Neeson. Lucas chciał, aby Qui-Gona 
zagrał Amerykanin, ale kiedy zobaczył Neesona 
(Irlandczyka) uznał, Ŝe będzie on idealnym odtwórcą tej 
roli. ZaangaŜowanie tego utytułowanego, nominowanego 
do Oscara i (trzykrotnie) Złotego Globu, aktora przyspo-
rzyło problemów scenografowi Gavinowi Bocquetowi: 
dekoracje miały 180 cm wysokości, podczas gdy wzrost 
Neesona wynosi 193 cm. Powiększenie dekoracji spra-

wiło, Ŝe kieszeń Lucasa stała się lŜejsza o 150 tysięcy dola-
rów. Do karzełków (191 cm wzrostu) nie naleŜy teŜ Samuel L. 

Jackson, który zagrał 
Mace’a Windu, człon-
ka Rady Jedi. Podobno 
dostał on rolę w Epizo-
dzie I, bo w talk-show 
IFI Friday wyraził pra-
gnienie zagrania w 
filmie George’a Luca-
sa. 
 W roli Padmé 
Amidali, władczyni 
planety Naboo, obsa-
dzono Natalie Portman. 
Młoda aktorka, gwiaz-
da „Leona zawodow-
ca”, długo wahała się 
przed przyjęciem roli: 
udział w filmie auto-
matycznie decydował o 
podpisaniu kontraktu 
na dwie następne czę-
ści. Portman obawiała 
się takŜe utraty prywat-
ności i prześladowania 
ze strony starwarsoma-
niaków – jak sama po-
wiedziała w jednym z 

wywiadów, dręczyło ją przypuszczenie, Ŝe będzie nękana 
przez stukniętych ludzi w dziwnych strojach… Sabé, dwórkę, 
która przebiera się za królową w niebezpiecznych sytuacjach, 
zagrała bardzo popularna obecnie Keira Knightley, choć wi-
doczna jest ona tylko w scenach, kiedy Amidala i jej słuŜąca 
pojawiają się razem na ekranie. W rolę innej dwórki, Saché 
wcieliła się Sofia Coppola – córka Francisa Forda, która bez 
wątpienia odziedziczyła po nim talent reŜyserski (nominacja 
do Oscara za „Między słowami”). 
 Oprócz wyŜej wymienionych, zaangaŜowano całą ple-
jadę mniej lub bardziej znanych aktorów: kaskadera Raya 
Parka (demoniczny Sith Darth Maul), utytułowaną szwedzką 
aktorkę Pernillę August (Shmi Skywalker, matka Anakina), 
czy znanego aktora teatralnego Iana McDiarmida (Palpatine, 
zagrał Imperatora równieŜ w „Powrocie Jedi”). Na ekranie 
jako statysta pojawił się teŜ Nathan, syn Marka Hamilla (czyli 
Luke’a Skywalkera ze Starej Trylogii). 
 Zdjęcia rozpoczęły się 27 lipca 1997 roku w Leavesden 
Studios w Hertfordshire w Anglii – kiedyś znajdowała się tam 
fabryka Rolls Royce’ów, a obecnie jest to największe studio 
filmowe na świecie. Sześćdziesiąt dekoracji (ich budowa za-
częła się rok wcześniej) zajęło obszar 850 stóp kwadratowych. 
Leavesden było główną bazą ekipy, ale w filmie wykorzysta-
no teŜ wiele innych lokacji znajdujących się na całym świecie. 
Za pałac królowej Amidali posłuŜył pałac Caserta w miejsco-
wości Caserta w pobliŜu Neapolu. Został on zbudowany w  

Ewan McGregor (tu w roli Iago). 
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XVIII wieku dla królów Neapolu 
pochodzących z dynastii Burbonów 

i był wówczas największym pałacem 
na Starym Kontynencie, a do dzisiaj 

pozostaje jedną z najwspanialszych euro-
pejskich rezydencji; w 1996 roku został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Po skończeniu zdjęć w pałacu 
ekipa Lucasa przeniosła się do Tunezji, gdzie 

panujący wówczas upał dochodził do 48 stop-
ni Celsjusza. Na dodatek burza piaskowa z 

ulewnym deszczem i piorunami zniszczyła plan 
zdjęciowy, przez co zdjęcia opóźniły się o dwa 

dni. PoniewaŜ to samo miało miejsce dwadzieścia 
lat wcześniej podczas kręcenia „Nowej nadziei”, 
Lucas uznał to za dobry znak. Filmowcy wrócili 
następnie do Leavesden, gdzie na początku jesieni 
dokończono zdjęcia. Jakiś czas później zostały takŜe 

nagrane postsynchrony i ujęcia poprawkowe, 
a równocześnie George Lucas, Paul Martin 
Smith (pracował m.in. przy „Kronikach młode-
go Indiany Jonesa”) i Ben Burtt zajęli się mon-
taŜem. 
 „Gwiezdne wojny” zawsze słynęły z wy-
korzystania zaawansowanej techniki komputero-
wej. Nie inaczej było i tym razem – w 
„Mrocznym widmie” 95% kadrów zostało stwo-
rzonych przy pomocy technik cyfrowych. Jedyną 
sceną, przy której wykreowaniu nie korzystano z 
komputerów jest scena wpuszczania gazu do po-
mieszczenia, w którym Qui-Gon i Obi-Wan czekają 
na przywódcę Neimoidian. Część efektów powstała 
przy uŜyciu starych technik: na przykład wodospad 
na Naboo zrobiono przez filmowanie sypiącej się z 
duŜej wysokości soli. Nad stworzeniem trzech poja-
wiających się w Epizodzie I planet (Naboo, Tatooine 
i Coruscant) 250 specjalistów od efektów cyfrowych 
solidnie pracowało przez dwa lata. To właśnie ich dziełem są 
Sebulba, Watto, czy Jabba Hutt (w napisach końcowych 

moŜna przeczytać, Ŝe zagrał on samego siebie), jak równieŜ 
sekwencje wyścigu śmigaczy (w ramach przygotowań ekipa 
przez kilka tygodni oglądała wyścigi NASCAR), czy bitwy 
na Naboo. Z drugiej strony, wykorzystanie tak duŜej ilości 
wykreowanych komputerowo postaci i lokacji zmuszało 
Ŝywych aktorów do mówienia w przestrzeń i wyobraŜania 
sobie, Ŝe walczą z postacią, której szkic oglądali jedynie na 
skrawku papieru. Liam Neeson określił to jako „doskonały 
trening wiarygodności”, a Ewan McGregor opowiadał póź-
niej w wywiadzie: „Wiedziałem, Ŝe udział w tym filmie 
będzie dla mnie nowym doświadczeniem. Do tej pory słu-
chałem wskazówek reŜysera, wypowiadałem swoją kwe-
stię, ktoś stał za kamerą, potem ktoś inny ciął taśmę i po-
wstawał film. Teraz kręcono zdjęcia, miksowano je kom-
puterowo i robiono całą masę efektów specjalnych, takŜe 
za pomocą komputera. Praca jest teraz bardziej tech-

niczna. Uczę się nowych sztuczek, trików. Czasem gram i 
mówię w przestrzeń. Czasem walczę z powietrzem. Są w tym 
filmie sceny, w których się pojawiam, ale które zrobiono bez 
mojego udziału. Na początku wszystko wydawało się dzi-
waczne, czułem się głupio, potem przywykłem. Nie uwaŜam 
jednak, aby moje umiejętności aktorskie pozostały niewyko-
rzystane”. 
 Jak zwykle ekipa wykazała się sporą pomysłowością 
przy kreowaniu kosmicznej Nibylandii: komunikator Qui-
Gona powstał po przerobieniu maszynki do golenia Gillete 
Sensor Excel dla kobiet, natomiast odgłosy potworów mor-
skich to przetworzony komputerowo głos trzyletniej córeczki 
szefa ekipy dźwiękowców. Ingerencja nie ominęła teŜ Natalie 
Portman – w ujęciach, w których gra ona Amidalę, jej głos 
został elektronicznie obniŜony, aby brzmiał bardziej dystyn-
gowanie i odróŜniał się od głosu Padmé. 
 Do stworzenia ścieŜki dźwiękowej zaangaŜowano Joh-
na Williamsa, autora soundtracków ze Starej Trylogii. Wil-

liams chciał, aby muzyka w Epizodzie I nawiązywała do tej z 
„Nowej nadziei”, „Imperium kontratakuje” i „Powrotu Jedi”, 
ale była zarazem czymś nowym. Fani pokochali wspaniały, 
majestatyczny utwór „Duel of the Fates”, który w filmie usły-
szeć moŜna podczas pojedynku Qui-Gona Jinna i Obi-Wana 
Kenobiego z Darthem Maulem. Jest to przetłumaczony na 
sanskryt wiersz Roberta Gravesa „The Battle of Teres” śpie-
wany przez chór London Voices przy akompaniamencie Lon-
don Sympchony Orchestra. „Duel of the Fates” do dzisiaj 
znajduje się na liście najlepszych motywów muzycznych 
„Gwiezdnych wojen”. Chór – tym razem New London Childr-
ldren’s Choir – wykonuje z równieŜ bardzo radosny „Augie’s 
Great Municipal Band”. Pozostałe nowe utwory to między 
innymi tematy Anakina, Gungan, droidów bojowych i Dartha 
Maula. Powróciły teŜ znane z poprzednich części sagi tematy 
Mocy i mistrza Yody. 
 W 1998 roku pojawiła się informacja, Ŝe film będzie 
się nazywał „The Phantom Warriors”, jednak jakiś czas póź-

Pałac Caserta w „Mrocznym widmie” przekształcił się w pałac Theed. 
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niej Lucas ogłosił, Ŝe tytuł Epizo-
du I to „The Phantom Menace”. 

Pierwszy tytuł był wykrętem mają-
cym wprowadzić w błąd producentów 

podrabianych gadŜetów (podobny zabieg 
reŜyser zastosował przy Epizodzie VI). 
Kiedy tylko pojawiły się zwiastuny, zaob-

serwowano dziwne zjawisko: wielu ludzi 
kupowało bilet na jakikolwiek film i wycho-

dziło z kina zaraz po zobaczeniu zwiastuna 
„Mrocznego widma” (identyczna sytuacja po-

wtórzyła się kilka lat później w związku z ekra-
nizacją „Władcy Pierścieni”). Film wszedł na 

ekrany 19 maja (w Polsce 17 września) 1999 roku 
i od razu pobił większość rekordów box-office'ów. 
Mimo Ŝe potem ustąpił miejsca w tej kategorii 
„Titanikowi” Jamesa Camerona, to i tak zarobił po-
nad 924 miliony dolarów. 

 Fabuła z jednej strony nawiązywała do Starej 
Trylogii, z drugiej natomiast tworzyła nową opowieść. 
JuŜ na początku ponawiał się stary znajomy, czyli Obi-
Wan Kenobi – wówczas padawan mistrza Jedi Qui-
Gona Jinna. Obaj byli wysłannikami Kanclerza, mający-
mi rozstrzygnąć spór między Federacją Handlową a pla-
netą Naboo, którą władała młodziutka królowa Amidala. 
Wkrótce potem Jedi wraz z królową trafiają na pustynną 
planetę Tatooine, gdzie spotykają dziewięcioletniego Ana-
kina Skywalkera, w którym Moc jest niezwykle silna. Qui-
Gon zaczyna wierzyć, Ŝe Anakin powinien zostać Jedi i… 
 …I bardzo szybko pojawiły się głosy krytyczne: fani 
byli rozczarowani Jar Jarem (swoją drogą, imię to wymyślił 
syn Lucasa) i midichlorianami, dorośli widzowie narzekali 
na infantylizm i wtórność w stosunku do Starej Trylogii, 
krytykowano równieŜ aktorstwo i nadmiar efektów specjal-
nych. Film podobał się młodym widzom, którzy byli teŜ 
główną siłą napędową machiny promocyjnej i kupowali ma-
skotki, karty, kubeczki, plastikowe miecze świetlne i inne 
gadŜety. PowaŜni krytycy nigdy nie byli „Gwiezdnym woj-
nom” szczególnie przychylni, a „Mroczne widmo” nie nale-

Ŝało w tym względzie do wyjątków, recenzje nie były zbyt 
pochlebne. O irytacji widzów wszechobecnym Jar Jarem 
świadczy między innymi przyznana zań filmowi Złota Mali-
na. śadnego Oscara, mimo Ŝe był nominowany w kilku kate-
goriach – dźwięk, efekty specjalne i montaŜ dźwięku – Epi-
zod I nie zdobył. 
 W dniu premiery filmu w sklepach pojawiła się gra 
komputerowa „Episode I: Racer” (wyścigi podracerów, 
zebrała całkiem dobre recenzje). Jeszcze wcześniej opubli-
kowano opartą na scenariuszu „Mrocznego widma” ksiąŜ-
kę Terry’ego Brooksa, wyszły teŜ róŜnego rodzaju albumy, 
np. „Mroczne widmo: Jak powstawał film”. W Polsce, 
oprócz pozycji bezpośrednio związanych z Epizodem I, 
opublikowano serię „Uczeń Jedi” i komiksowy cykl 
„Opowieści Jedi” (wydawnictwo Egmont) oraz Trylogię 
Koreliańską (światowa premiera miała miejsce w 1995 

roku). Równolegle rozpoczęto wydawanie serii „Nowa Era 
Jedi” (ang. „New Jedi Order”) zapoczątkowanej powieścią 
R.A. Salvatore’a „Wektor pierwszy” (wydanie amerykańskie 
ukazało się w 1999 roku, polskie – w 2000 roku). Akcja tego 
cyklu rozpoczyna się 25 lat po bitwie o Yavin, a jej głównym 
punktem jest inwazja Yuuzhan Vongów, istot z innej galakty-
ki. „Nowa Era Jedi” zakończyła się powieścią „Jednocząca 
Moc” Jamesa Luceno wydaną w 2003 roku. 
 W 2000 roku „Mroczne widmo” wydano na VHS, a w 
2001 w wersji DVD; było pierwszą częścią sagi, która pojawi-
ła się na tym nośniku. W tym czasie Lucas pracował juŜ inten-
sywnie nad Epizodem II (współscenarzystę – Jonathana Hale-
sa –  znał juŜ wcześniej, m.in. z „Kronik młodego Indiany 
Jonesa”). Podobnie jak w przypadku „Mrocznego widma”, 
castingi zgromadziły rzesze kandydatów. Najwięcej emocji 
budziła postać Anakina Skywalkera, który miał być juŜ mło-
dzieńcem. Spekulowano, Ŝe rolę dostanie Josh Hartnett 
(„Helikopter w ogniu”), Jesse Spencer („Wyspa Robinso-
nów”), Ryan Phillipe („Koszmar minionego lata”), Paul Wal-
ker („Szybcy i wściekli”) albo Jonathan Jackson („Głębia oce-
anu”). Na rolę Skywalkera ostrzył teŜ sobie zęby syn Toma 
Hanksa, Colin („Roswell: w kręgu tajemnic”, ma swój zespół 
hiphopowy), ale prawdziwą zgrozę wzbudziła wśród fanów 
pogłoska, Ŝe Anakina miałby zagrać Leonardo DiCaprio  

Ahmed Best i Jake Lloyd. 
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(„Titanic”). Ostatecznie rola przy-
padła Haydenowi Christensenowi 

(m.in. „Przekleństwa niewinności”), 
młodemu Kanadyjczykowi, który do 

świata filmowego trafił przez przypadek 
(jego siostrę zaangaŜowano kiedyś do 
reklamy, ale kiedy szła na plan, nie miała z 

kim zostawić młodszego braciszka). Chri-
stensen powiedział później w wywiadzie: 

„[...] nie mogłem zrozumieć, dlaczego George 
wybrał właśnie mnie”. CóŜ, spora część wi-

dzów Epizodu II i III teŜ tego nie rozumie. 
 George Lucas w Starej Trylogii w drugo-

planowej roli Obi-Wana Kenobiego obsadził bar-
dzo znanego Aleca Guinnesa. Podobny manewr 
zastosował i w prequelach: będący legendą kina 
Christopher Lee (wielokrotny odtwórca postaci Dra-
culi, znany takŜe z ekranizacji opowiadań o Sherloc-

ku Holmesie; aktor, który ze względu na ilość ról – 
około 300 – trafił do księgi rekordów Guinnessa) wcie-
lił się w postać Hrabiego Dooku, byłego nauczyciela 
Qui-Gona Jinna, a obecnie Lorda Sithów. Inne postacie 
drugoplanowe zostały zagrane juŜ przez znacznie mniej 
popularnych aktorów: w roli łowcy nagród Jango Fetta 
pojawił się Nowozelandczyk Temuera Morrison, nato-
miast w senatora Baila Organę, który potem adoptuje Leię, 
wcielił się Jimmy Smitts. 
 Kontrowersje wywołało zaangaŜowanie popularne-
go wówczas boysbandu N’Sync – jego członkowie zagrali 
młodych rycerzy Jedi na Coruscant (jedna wersja głosi, Ŝe 
chłopcy pojawili się w filmie dzięki córkom Lucasa, które są 
fankami zespołu; inna – Ŝe jest to sprawka Ricka McCallu-
ma). Podobno zostali wycięci z kinowej wersji, ale nie jest 
to pewne… W filmie zagrały teŜ latorośle reŜysera: Katie 
(tancerka w nocnym klubie) i Jett (młody Jedi w bibliotece 
Świątyni Jedi). 
 Zdjęcia trwały od 26 czerwca do 26 września 2000 
roku. Był to pierwszy wysokobudŜetowy film nakręcony w 
całości kamerą cyfrową. Ze względu na wysokie koszty Epi-

zod II kręcono w Australii (w 
liczącym 132 000 metrów 
kwadratowych Fox Studios 
w Sydney), ale nie obyło się 
bez innych plenerów: znane-
go z poprzedniej części pała-
cu Caserta, hiszpańskiej 
Plaza de España, włoskiego 
Lago di Como czy – trady-
cyjnie juŜ – Tunezji. Cho-
reografię walk Jedi opraco-
wano w Dublinie: podob-
no Ewan McGregor i Hay-
den Christensen w sce-
nach walk imitowali 
buczenie miecza świetl-

nego, co denerwowało George’a Lucasa, bez skutku tłumaczą-
cego im, Ŝe ekipa dźwiękowców naprawdę zna się na swojej 
robocie. 
 Wersja robocza tytułu, którą posługiwała się załoga 
Lucasa brzmiała najpierw „Star Wars: Jar Jar’s Big Adventu-
re” (ot, przekora), później przemianowano to na „Star Wars: 
Rise of the Empire”. W sierpniu Anno Domini 2001 oficjalna 
strona „Gwiezdnych wojen” ogłosiła, Ŝe tytuł nowej części 
sagi będzie brzmiał „Attack of the Clones”. Wywołało to jęki 
zawodu wśród fanów na całym świecie. Na forach interneto-
wych zaczęły pojawiać się propozycje wykpiwające podany 
tytuł: jedne z najzabawniejszych to „Jar Jar Strikes Back”, 
„Dances with Clones” i „Clone Alone” – a to tylko niewielka 
próbka twórczości fanów. Swoją drogą, oficjalny tytuł w wer-
sji chorwackiej brzmi: „Klonovi napadaju”… 
 W listopadzie 2001 roku zaprezentowano pierwszy 
trailer Epizodu II. Niespełna pół roku później John Williams 
skończył prace nad ścieŜką dźwiękową (najbardziej znanym 
motywem z tegoŜ soundtracku jest liryczny „Across the 
Stars”). CD z muzyką, podobnie jak nowelizację napisaną 
przez R.A. Salvatore’a, opublikowano w kwietniu roku Pań-
skiego 2002. Sam film miał premierę 16 maja 2002 roku i tak 
jak „Mroczne widmo” został przyjęty przez fanów z miesza-
nymi uczuciami. 
 Od wydarzeń z Epizodu I minęło dziesięć lat. Padmé 
zmieniła królewski tron na loŜę w Senacie, a Anakin szkoli się 
na Jedi pod czujnym okiem Obi-Wana Kenobiego. Kanclerz 
Palpatine nie zaprowadził pokoju w Republice targanej kon-
fliktami z Separatystami, na czele których stoi Hrabia Dooku, 
były Jedi. W takich niezbyt sympatycznych okolicznościach w 
Senacie ma odbyć się głosowanie nad powołaniem Armii Re-
publiki – Padmé, która sprzeciwia się ustawie, jest prześlado-
wana przez tajemniczych zamachowców… 
 Choć fabuła była znacznie lepiej skonstruowana niŜ w 
„Mrocznym widmie”, a starsi fani z łezką w oku oglądali dzie-
sięcioletniego Bobę Fetta, ogólną ocenę filmu zaniŜały słabe 
dialogi; większość widzów irytował teŜ wątek miłosny uzna-
wany za mało przekonywujący i zbyt melodramatyczny. Kry-
tykowano grę młodych aktorów Haydena Christensena i Nata-

lie Portman, a do rozpaczy 
doprowadzał hasający po 
ekranie Jar Jar Binks, który 
nie tylko nie przepadł gdzieś 
w bezdennych jeziorach na 
Naboo, ale w dodatku trafił 
do świata wielkiej polityki. 
 „Atak klonów” dostał 
nominację do Oscara za 
najlepsze efekty specjalne, 
zdobył teŜ dwie Złote Mali-
ny za najgorszy scenariusz i 
najgorszego aktora drugo-
planowego (Hayden Chri-
stensen). Był równieŜ nomi-
nowany do tej niechlubnej  Ewan McGregor i Natalie Portman na MTV Movie Awards. 
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„nagrody” w kategoriach: najgor-
szy film, najgorsza reŜyseria, naj-

gorsza aktorka drugoplanowa 
(Natalie Portman), najgorszy zespół 

(Hayden Christensen i Natalie Portman) 
oraz najgorszy remake  lub sequel. Zarobił 
nieco ponad 310 

milionów dolarów w 
Stanach i prawie 340 

w innych krajach – 
najmniej ze wszystkich 

odcinków sagi; paradok-
sem jest, Ŝe to najdroŜsza 

(budŜet wynosił 120 milio-
nów "zielonych") część 
„Gwiezdnych wojen”. 
 Wydanie DVD fani 
mogli nabyć od listopada 20-

02 roku – oficjalna premiera w 
USA miała miejsce dwunastego 
dnia tegoŜ miesiąca, ale w wielu 
supermarketach film był dostępny kilka dni wcześniej. 1 
listopada „Atak klonów” trafił takŜe do kin IMAX: ko-
nieczne było wycięcie wielu scen, poniewaŜ technologia 
IMAX pozwala na wyświetlanie filmów trwających naj-
wyŜej 120 minut. Trójwymiarową wersję „AotC” promo-
wał plakat przedstawiający olbrzymiego Yodę stojącego z 
mieczem nad najbardziej znanymi zabytkami USA. Mimo 
Ŝe „Attack of the Clones: The IMAX Experience” wyświe-
tlany był tylko w Stanach Zjednoczonych (w 58 kinach) i 
Kanadzie, zarobił ponad 8 milionów dolarów. Niedługo póź-
niej ogłoszono prace nad serialem animowanym „Clone 
Wars” będącym swoistym pomostem między drugą a trzecią 
częścią Nowej Trylogii. Miał on premierę w listopadzie 200-
2003 roku; składał się z dwudziestu tzryminutowych odcin-
ków, z których kaŜdy przedstawiał inną bitwę Wojen Klo-
nów. W 2005 roku na małym ekranie fani zobaczyli drugi 
sezon serialu, który składał się z pięciu 12-15-minutowych 
odcinków. Nad całością czuwał Genndy Tartakovsky znany z 

Laboratorium Dextera i Samuraja Jacka. 
 W ostatniej dekadzie minionego i pierwszej obecnego 
tysiąclecia wyszło sporo gier komputerowych osadzonych w 
świecie „Gwiezdnych wojen”. Niektórym z nich naleŜałoby 
poświęcić całe elaboraty – bez wątpienia zasługuje na to 
seria symulatorów imperialnych i rebelianckich myśliwców: 
„Star Wars: X-Wing” (1993) oraz jego sequele „Star Wars: 
TIE Fighter” (1994), „Star Wars: X-Wing vs. TIE Figh-
ter” (1997) i „Star Wars: X-Wing Alliance” (1999). Od 
połowy lat dziewięćdziesiątych skomputeryzowani fani 
„Star Wars” mogli przenieść się w ukochane uniwersum 
równieŜ za sprawą serii „Star Wars: Dark Forces”. W jej 
skład wchodziły: „Dark Forces” (1995), „Jedi Knight: 
Dark Forces II” (1997 rok; dodatek – „Mysteries of the 
Sith” – wyszedł cztery miesiące później), „Jedi Knight 
II: Jedi Outcast” (2002), „Jedi Knight III: Jedi Acade-

my” (2003). Na razie brak oficjalnych informacji odnośnie 
kontynuacji serii. Starwarsomaniacy, którym wciąŜ za mało 
było „latadełek” dostali „Star Wars: Rogue Squadron” (1998). 
Sequel zatytułowany „Star Wars Rogue Squadron II: Rogue 
Leader” (2001) wyszedł tylko na konsolę Nintendo GameCu-
be, podobnie jak i ostatnia część, czyli „Star Wars Rogue Squ-

adron III: Rebel Strike”, która 
została opublikowana w 2003 
roku. Rok 2003 dla fanów 
„Gwiezdnych wojen” był rów-
nieŜ rokiem znakomitego cR-
PG-a „Knights of the Old Re-
public”. Gra pozwalała poznać 
wydarzenia mające miejsce 
cztery tysiące lat przed bitwą o 
Yavin i wybrać własną ścieŜkę 
Mocy. Stała się hitem, nic 
dziwnego zatem, Ŝe wkrótce 
wyszła kontynuacja z podtytu-
łem „The Sith Lords” (wersja 
na Xboxa w 2004 roku, wersja 

PC w 2005). 26 czerwca Anno Domini 2003 Ŝywot rozpoczęła 
internetowa gra on-line „Star Wars: Galaxies”. W chwili pre-
miery kupiło ją ponad 200 tysięcy fanów, a na stronach gry 
zarejestrowało się pond pół miliona osób. Była chwalona za 
całkiem przyjemną dla oka grafikę, ale szybko się nudziła, 
dlatego teŜ grają w nią głównie zagorzali (i raczej zamoŜniejsi 
– abonament wynosi 12-15 dolarów miesięcznie) fani gwiezd-
nej epopei. Doczekała się jak na razie trzech rozszerzeń: 
„Jump to Lightspeed”, „Rage of Wookiees” i „Trials of Obi-
Wan”. 
 W tym samym czasie, tj. 30 czerwca 2003 roku rozpo-
częły się zdjęcia do ostatniej części sagi, które trwały do 17 
września tegoŜ roku. Tak jak poprzednio wykorzystano studio 
Foxa w Australii, gdzie stworzono praktycznie cały film: uję-
cia plenerowe nakręcono juŜ na etapie postprodukcji. Wtedy 
to prowincja Phuket w Tajlandii stała się filmowym światem 
Wookieech (Kashyyyk), a zdjęcia przebudzonego wówczas 
wulkanu Etna na Sycylii zostały wykorzystane przy tworzeniu 
Mustafar – planety, na której dopełnił się los Anakina. Tym 
razem ekipa nie musiała udawać się do Tunezji, poniewaŜ 
jedyna scena mająca miejsce na Tatooine (Obi-Wan oddający 
Luke’a Larsom) została nakręcona juŜ podczas pracy nad Epi-
zodem II. Ostatnie ujęcie przedstawiające Anakina biegnącego 
po platformie sfilmowano tam, gdzie powstały pierwsze zdję-
cia „Nowej nadziei”, czyli w hali 8 studia Elstree w Boreham-
wood (Anglia). 
 Większość obsady była taka, jak w „Ataku klonów”, 
wyjątek stanowiło tylko dokooptowanie Petera Mayhew, co 
potwierdziło przypuszczenia fanów, Ŝe w filmie pojawi się 
Chewbacca. ZaangaŜowano równieŜ Matthew Wooda, który 
podkładał głos generałowi Grievousowi. Początkowo miał to 
robić Gary Oldman, ale wycofał się, poniewaŜ Lucas nie za-
trudnia aktorów naleŜących do hollywoodzkich związków 
zawodowych, a Oldman jest członkiem Stowarzyszenia Akto-

Screen z gry „Star Wars: Jedi Academy”. 
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rów Filmowych (Screen Ac-
tors Guild). Luke’a i Leię 

„zagrało” potomstwo Rogera 
Bartona, jednego z członków eki-

py. W filmie moŜna równieŜ zoba-
czyć samego George’a Lucasa (Baron 
Papanoida w scenie w operze) oraz 

jego dwie córki i syna. Ogółem w Epi-
zodzie III pojawiło się 65 Ŝywych akto-

rów (nie licząc statystów) oraz 42 wyge-
nerowanych cyfrowo, cała zaś załoga pra-

cująca nad filmem liczyła 1650 osób. Jesz-
cze przed rozpoczęciem zdjęć z ekipy od-

szedł grafik Doug Chiang obecny w ILM od 
1989 roku. Zastąpił go Feng Zhu, który praco-
wał wcześniej między innymi w Electronic Arts 
jako concept designer popularnej serii „Wing 
Commander”. Na potrzeby Epizodu III stworzono 

około 10 tysięcy szkiców koncepcyjnych. Równie 
imponująco przedstawia się łączna liczba ujęć z efekta-
mi specjalnymi: ponad 2200. W filmie nie ma Ŝadnej 
sceny, w którą nie ingerowałyby komputery. Nad scena-
mi otwierającymi film jedenastoosobowa grupa animato-
rów pod kierownictwem Dana Gregoire pracowała juŜ od 
marca 2003 roku. 
 Cały czas wśród fanów krąŜyły plotki odnośnie 
tytułu ostatniego odcinka sagi: najczęściej typowano „Rise 
of the Empire” albo „Birth of the Empire”. Ostateczny ty-
tuł, czyli „Revenge of the Sith” (nawiązujący do fałszywe-
go tytułu Epizodu VI) ogłoszono w kwietniu 2004 roku. 
Kilka miesięcy później LucasFilm znów dobrał się do port-
feli fanów: 21 września 2004 roku „Nową nadzieję”, 
„Imperium kontratakuje” i „Powrót Jedi” wydano wreszcie 
na DVD (wcześniej Rick McCallum twierdził, Ŝe przed 
ukończeniem prac nad Epizodem III fani nie mogą liczyć na 
opublikowanie na DVD starej trylogii). Czterodyskowe wy-
danie zawierało wszystkie trzy filmy (wszystkie poddane 
niemal perfekcyjnej obróbce cyfrowej oraz z poprawionym 
dźwiękiem), a takŜe ponad cztery godziny dodatków. Kontro-

wersje wśród fanów wzbudziły zmiany w samych filmach: 
krytykowano zwłaszcza zastąpienie Sebastiana Shawa Hay-
denem Christensem w końcówce „Powrotu Jedi”. 
 W dniu premiery klasycznej trylogii na DVD w skle-
pach pojawił się równieŜ FPS/TPS przeznaczony przede 
wszystkim do grania w sieci – „Star Wars Battlefront” do-
stępny w wersji na PC i konsole (PlayStation 2 oraz Xbox); 
najlepiej sprzedająca się gra „Star Wars” w historii. W lipcu 
roku pańskiego 2005 wyszła wersja na komputery Macin-
tosh, a wkrótce potem, czyli 1 listopada fani znów ruszyli 
do sklepów – tym razem po „Battlefront II”. Z kolei w 
2006 roku pojawiła się gra „Empire at War” – pierwszy 
dobry RTS w uniwersum „Star Wars”. Poprzednie: „Force 
Commander” (2000) i „Galactic Battlegrounds” (2001) 
zebrały słabe recenzje. Popularność i uznanie zyskała 
zręcznościówka „Lego Star Wars: The Video Ga-

me” (opublikowana 5 kwietnia 2005), w której pojawiały się 
postaci z Nowej Trylogii. CóŜ, połączenie najsłynniejszych 
(no dobra, najsłynniejszych po Tetrisie) klocków i najbardziej 
kasowej bajki świata musiało się tak skończyć. Nieco ponad 
rok później do naszej galaktyki zawitał sequel – „Lego Star 
Wars II: The Original Trilogy”. Jak nietrudno się domyślić, 
tym razem w wersji „klockowej” przedstawiono wydarzenia z 
„Nowej nadziei”, „Imperium kontratakuje” i „Powrotu Jedi”. 
 TuŜ po premierze „Lego Star Wars”, a dokładniej 3 
maja, opublikowano soundtrack „Zemsty Sithów”. Składał się 
on z dwóch płyt: na jednej znajdowała się ścieŜka dźwiękowa 
z filmu, druga – DVD zatytułowane „A Musical Journey” – 
zawierała 70-minutowy zbiór szesnastu ułoŜonych chronolo-
gicznie fragmentów wszystkich epizodów wraz z towarzyszą-
cymi im najbardziej znanymi motywami muzycznymi. KaŜdy 
fragment był zremasterowany i opatrzony komentarzem Iana 
McDiarmida. KsiąŜkową adaptację Epizodu III napisał Mat-
thew W. Stover: jest to zdecydowanie najlepsza ze wszystkich 
gwiezdnowojennych beletryzacji i z powodzeniem broniłaby 
się jako samodzielna powieść. 
 Pierwszy raz film zaprezentowano 15 maja na poza-
konkursowym pokazie festiwalu w Cannes, natomiast świato-
wa premiera miała miejsce 19 maja. George Lucas zapowiadał 
wcześniej Epizod III jako najmroczniejszą i najbrutalniejszą 
część sagi – rzeczywiście, „Zemsta Sithów” jest jedynym epi-
zodem, który trafił do kategorii PG-13 (dla widzów powyŜej 
13 roku Ŝycia). Film zaczyna się sceną wielkiej bitwy nad 
Coruscant – armia Republiki i rycerze Jedi (w tym oczywiście 
Anakin i Obi-Wan) próbują odbić kanclerza Palpatine’a po-
rwanego przez demonicznego generała Grievousa, dowódcę 
armii Separatystów. Misja kończy się połowicznym sukcesem, 
bo Grievousowi udaje się zbiec. W pościg za nim rusza Keno-
bi, natomiast osamotniony Anakin, który prowadzi podwójne 
Ŝycie (poślubił Padmé wbrew regułom Jedi) coraz bardziej 
ulega Ciemnej Stronie Mocy… 
 Mimo niewątpliwej widowiskowości, Epizod III wielu 
widzom nie przypadł do gustu. W Polsce za proroczy uznano 
tytuł, który powstał wskutek błędu w druku w repertuarze  

George Lucas i Harrison Ford. 
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jednego z kin: zamiast na 
„Zemstę Sithów”, ludzie 

kupowali tam bilety na 
„Zemstę Shitów”. Hayden Chri-

stensen ponownie otrzymał Złotą 
Malinę jako najgorszy aktor dru-
goplanowy (najwyraźniej jury nie 

doceniło jego poświęcenia – aby 
zagrać Vadera, Hayden musiał przy-

tyć 11 kilogramów), ale „Epizod III” 
miał teŜ nominację do Oscara za naj-

lepszą charakteryzację. 
 1 listopada 2005 roku „Zemsta 

Sithów” wyszła na DVD. Znalazły się na 
nim między innymi dokument opowiadają-
cy o pracy nad filmem, sceny usunięte z 
wersji kinowej oraz… teledysk ukazujący mistrza 
Yodę tańczącego w rytm muzyki hiphopowej. Wraz 

z premierą „Epizodu III „ saga „Gwiezdnych wojen” 
została zakończona – wprawdzie co i rusz pojawiają się 
pogłoski o moŜliwości powstania trzeciej trylogii, ale 
nie są one niczym więcej niŜ tylko poboŜnymi Ŝyczenia-
mi miłośników „Star Wars”. Ostatnio Lucas powiedział 
w wywiadzie dla „TotalFilm”, Ŝe nie Ŝyczy sobie powsta-
nia kolejnych epizodów, poniewaŜ filmowe „Gwiezdne 
wojny” kończą się wraz ze śmiercią Anakina. Znacznie 
bardziej prawdopodobne jest wyświetlenie całej sagi w 
formacie 3-D – fani liczą, Ŝe obejrzą trójwymiarowe 
„Gwiezdne wojny” w 2009 roku. Niezaprzeczalnym faktem 
jest natomiast czwarta część przygód Indiany Jonesa (w roli 
głównej, jakŜeby inaczej, Harrison Ford; Lucas jest produ-
centem filmu): „Indiana Jones i królestwo kryształowej cza-
szki” pojawi się na ekranach kin 22 maja bieŜącego roku. 
 George Lucas uległ prośbom fanów i zgodził się na 
wydanie na DVD oryginalnej Starej Trylogii, pozbawionej 
zmian dokonanych w edycji specjalnej z 1997 roku. 
„Najpierwsza” wersja „Gwiezdnych wojen” premierę na 
DVD miała na początku wrze-
śnia 2006 roku (w Polsce 20 

listopada). KaŜdy epizod opubli-
kowano w wersji dwupłytowej: 
dysk 1 zawierał film dokładnie 
w tej samej postaci co w 2004 
roku, natomiast na drugiej pły-
cie znajdowała się dana część 
sagi w oryginalnej, kinowej 
wersji. Radość z oglądania 
niezmienionej edycji filmu 
mącił nieco fakt, Ŝe technicz-
nie nie była ona tak dopiesz-
czona jak wydanie sprzed 
dwóch lat: obraz był ziarni-
sty, niejednokrotnie poja-
wiały się rysy i zabrudze-
nia przeniesione jeszcze z 

taśmy filmowej. DuŜo słabszy niŜ w edycji z 2004 roku był 
teŜ dźwięk. 
 
To tyle na dzień dzisiejszy. Co przyniesie przyszłość? 
 MoŜemy się spodziewać dwóch seriali telewizyjnych. 
Pierwszego – animowanego w technologii CGI (tak jak „Final 
Fantasy: Advent Children”) – juŜ w tym roku. Będzie on opo-
wiadać o Wojnach Klonów, zobaczymy tam głównych boha-
terów Nowej Trylogii (m.in Anakina, Obi-Wana, Padmé, 
Yodę) oraz nowe postaci, takie jak Ahsoka Tano, padawanka 
Skywalkera. Około półtoragodzinny pilot „The Clone Wars” 
zostanie zaprezentowany w amerykańskich kinach 15 sierpnia 
(w Polsce 26 września), natomiast w telewizji serial będzie 
moŜna zobaczyć jesienią. Ma liczyć 100 półgodzinnych od-
cinków. 
 DuŜo emocji budzą doniesienia na temat drugiego se-
rialu – tym razem z Ŝywymi aktorami (bardzo prawdopodob-
ne, Ŝe pojawi się w nim Daniel 'Boba Fett' Logan z „Ataku 
klonów”). Będzie się składać z setki godzinnych odcinków, 
chronologicznie zaś naleŜy go umieścić między III a IV Epi-
zodem. Będzie kręcony w Australii, na razie trwają prace nad 

szkicami koncepcyj-
nymi i tworzeniem 
postaci. Wiadomo 
tylko, Ŝe serial miałby 
się skupić na losach 
bohaterów drugopla-
nowych, aczkolwiek, 
przynajmniej na razie, 
nie moŜna się spo-
dziewać postaci z 
Expanded Universe, 
nie uświadczymy w 
nim teŜ Ŝadnych Sky-
walkerów. Ostatnio 
George Lucas powie-
dział, Ŝe serial raczej 
nie pojawi się przed 
2010 rokiem. 

Darth ‘Krasnal ogrodowy’ Tyranus w „The Clone Wars”. 

Hamill, Fisher i Ford wręczają nagrodę George’owi Lucasowi. 
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 To juŜ koniec opowieści o 
tym, jak rodziła się legenda 

„Gwiezdnych wojen” – filmów, które 
tak wielu ludziom dały szansę znalezie-

nia się choć na chwilę w lepszym świe-
cie. Dziękuję za wszystkie uwagi i ko-
mentarze, mam nadzieję, Ŝe kaŜdy Czytel-

nik znalazł w „Narodzinach legendy” jakieś 
interesujące go fakty z historii najwspanial-

szej filmowej sagi wszechczasów. 
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