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Star Wars – siedlisko superbohaterów? 

 

Superman, Batman czy Spiderman to archetypowi superbohaterowie. Mają nad-

przyrodzone moce, niosą ratunek każdemu, kto ich potrzebuje. Czy jednak w innych uni-

wersach fantasy występują takie postacie? Jakie cechy ma superbohater? I w końcu – czy 

można mówić o superbohaterach z sagi George’a Lucasa? 

Yoda, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi czy Mace Windu to postacie Rycerzy 

Jedi, którzy odegrali najważniejsze role w nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Można 

postawić tezę, iż są one w pewien sposób obdarzone ponadprzeciętnymi zdolnościami – 

wszak Moc daje ogromne możliwości. Czy pomagają innym? Jak najbardziej tak, przecież 

Jedi niosą pomoc wszelkim stworzeniom we wszechświecie. Czy zwalczają zło? Oczywiś-

cie, bo któż inny walczy z Sithami, podążającymi ścieżką mroku, podstępu i nienawiści? 

Ciekawie zatem będzie się zastanowić, dlaczego nie są tak samo zakorzenieni w popkul-

turze, jak Superman czy Batman. 

Cechy superbohatera 

Jedni mają nadzwyczajną sprawność fizyczną połączoną z wynalazkami (Batman), 

inni pochodzą z kosmosu (Superman, He-Man), a jeszcze inni otrzymali supermoc na 

skutek wypadku (Spiderman). Ta moc wyróżnia każdą z tych postaci, stanowi jej indywi-

dualną cechę, gdyż inni ludzie jej w najmniejszym stopniu nie mają. Natomiast z Jedi jest 

inaczej – posługują się Mocą, która jednak jest w każdym z nas. Tylko nie każdy potrafi z 

niej korzystać, co odróżnia członków Zakonu od reszty istot.  

Jednym z ciekawszych przykładów, które mówią nam o postrzeganiu postaci 

Rycerzy Jedi przez zwykłych ludzi, jest następujący dialog dziewięcioletniego Anakina 

Skywalkera z Qui-Gonn Jinnem:  
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Jesteś Rycerzem Jedi, prawda? 

Skąd to możesz wiedzieć? 

Widziałem twój miecz świetlny, tylko Jedi takie mają. 

Może zabiłem jednego i mu go odebrałem? 

Nie sądzę. Nikt nie zabije Jedi1. 

Widzimy tutaj, iż Jedi mają swój charakterystyczny element – broń, którą jest 

miecz świetlny. Ponadto są uważani za niezniszczalnych, wytworzył się wokół nich pe-

wien kult i podziw. Za tym idzie bardzo duże zaufanie do obrońców pokoju i sprawiedli-

wości. Członkowie Zakonu Jedi mieli wielki wpływ na losy Galaktyki, a sama instytucja 

odgrywała podobną rolę jak Kościół w naszym świecie. Jedi byli orędownikami pokoju, 

łagodzili sytuację wszędzie tam, gdzie pojawiał się konflikt. Z drugiej strony, byli przy-

chylni Republice, której służyli – bronili porządku demokratycznego, mieli godnie repre-

zentować jej interesy i wspierać ją swoimi działaniami. 

Co jeszcze charakteryzowało Jedi? 

Tym, co ich najbardziej wyróżniało, była umiejętność korzystania z Mocy – swego 

rodzaju mistycznej energii, która spaja całą Galaktykę. Istoty żyjące są na nią w większym 

bądź mniejszym stopniu czułe poprzez tak zwane midichloriany – mikroskopijne organi-

zmy egzystujące w komórkach ciała. Niektóre istoty potrafią być szczególnie wrażliwe na 

Moc, przez co umieją się nią posługiwać (po odpowiednim przeszkoleniu). Zakon Jedi jest 

jedną z instytucji, która zrzesza właśnie takie osoby.  

Korzystanie z Mocy oferowało w zasadzie nieograniczoną ilość zdolności nad-

przyrodzonych – od telekinezy, przez czytanie w myślach, zmienianie woli, po miotanie 

błyskawic z rąk lub duszenie. Dzięki tej energii można było zarówno czynić dobro, jak 

i wyrządzać okrutne zło. To właśnie Moc sprawiała, iż Jedi tak wiele potrafili. 

Głównym zadaniem tego tekstu jest jednak ukazanie pewnej „superbohaterskości” 

członków Zakonu Jedi. W tym celu najlepiej będzie przyjrzeć się konkretnym przypad-

kom, czyli postaciom, które są najbardziej zakorzenione w naszej kulturze. Najlepszym 

przykładem będą dwa chataktery najistotniejsze w całym uniwersum – ojciec i syn, czyli 

Anakin i Luke Skywalkerowie.  

 

1 Gwiezdne Wojny, Część I: Mroczne Widmo, reż. G. Lucas, 1999 r.  
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Anakin Skywalker  

Jest głównym bohaterem obu trylogii. To właśnie jego przemiana, z młodego 

chłopca znalezionego przypadkiem na Tatooine, w mrocznego lorda Sith Dartha Vadera, 

jest osią fabuły wszystkich filmów. Był bohaterem Wojen Klonów i wykwalifikowanym 

wojownikiem, miał doskonale opanowane umiejętności latania statkami kosmicznymi 

oraz świetnie wyćwiczony zmysł techniczny. Anakin Skywalker jest Wybrańcem – 

przywraca równowagę Mocy przez zabicie swojego mistrza (Dartha Sidiousa) w szóstej 

części. Chwilę później umiera, jednak przed śmiercią powraca na jasną stronę Mocy. Jeśli 

z postaci występujących w Gwiezdnych Wojnach mielibyśmy wybrać jedną jako przykład 

superbohatera, to moglibyśmy śmiało postawić na Anakina – w głębi duszy jest 

pozytywnym bohaterem, który finalnie czyni wielkie dobro, czyli przywraca równowagę 

Mocy.  

Niestety, ma on również swoją ciemniejszą stronę – mocno w swoim życiu pobłą-

dził. Jego mroczne alter ego, Darth Vader, jest tak naprawdę okrutnym, pozbawionym lito-

ści i wszelkich uczuć tyranem, który z nikim i niczym się nie liczy. Fakt, ten przykry okres 

w życiu Skywalkera mocno rzutuje na jego superbohaterskość – jednak i z tego można 

wybrnąć. Anakin to superbohater, który walczy ze złem siedzącym w nim samym. Jego 

syn (Luke) sam przecież przyznawał, iż wciąż wyczuwa dobro w swoim ojcu. W chwili, 

kiedy Imperator był bliski unicestwienia jego własnego dziecka, dobre uczucia powróciły 

do Anakina, który pokonał swojego mistrza. Superbohater to przede wszystkim ktoś, kto 

walczy ze złem – Anakin to superbohater, który walczy ze złem wewnętrznym. I osiąga 

sukces.  

Luke Skywalker 

Luke dorastał na Tatooine, jak jego ojciec – przygarnęli go wujowie (Owen i Beru 

Larsowie). Podobnie jak Anakin, Luke był bardzo zdolnym pilotem myśliwców i mechani-

kiem. To strzał z jego statku zniszczył pierwszą Gwiazdę Śmierci. Ponadto Skywalker 

junior odpowiadał za powołanie Nowego Zakonu Jedi, który miał kontynuować tradycję 

organizacji z okresu Starej Republiki. Był ostatnim Jedi (po śmierci Yody oraz Obi-Wana 

Kenobiego). Jeśli Anakina można porównać do superbohatera, to jego syna tym bardziej – 

cała tak zwana „stara trylogia” to opowieść o sukcesie Luke’a, który swymi działaniami 

pomaga przywrócić dobro i porządek w Bardzo Odległej Galaktyce.  
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Innym czynnikiem, który upodabnia omawianą postać do „superhero” jest 

przechodzenie swego rodzaju przystosowania do korzystania z supermocy. Luke 

najpierw pobierał początkowe nauki u Obi-Wana Kenobiego, aby w piątym epizodzie 

udać się w iście wschodnią podróż w zakamarki swojego umysłu. To właśnie na bagiennej 

planecie Dagobah nauk udzielał mu mistrz Yoda, który pokazywał mu medytację, sztukę 

panowania nad emocjami, wyczuwania zagrożenia, troski o bliskich i opierania się 

pokusie zła. Był to swego rodzaju trening, który w pełni przygotował go do bycia w pełni 

wyszkolonym Rycerzem Jedi. To właśnie dzięki temu treningowi pokonał całe Imperium 

(symbol czystego zła) i przywrócił pokój Galaktyce.  

Co odróżnia Jedi od superbohaterów? 

Spiderman jest jeden. Batman i Superman też. Rycerzy Jedi jest natomiast wielu, 

i chyba to jest jedyna cecha, która ich odróżnia od kultowych „superhero”. Jednak i to się 

może niedługo zmienić – w przyszłym roku będziemy mieć premierę siódmego epizodu 

gwiezdnej sagi, a kolejne główne części ukazywać się będą w odstępie dwóch lat. 

Natomiast w roku 2016, 2018 i 2019 zobaczymy na ekranach kin spin-offy, przedstawia-

jące losy trzech wybranych bohaterów sagi. Oficjalnych informacji o wyborach jeszcze nie 

ma, ale dużo mówi się o Obi-Wanie, który miałby być bohaterem jednego z takich filmów. 

Inne pogłoski mówią o Bobby Fetta – niezależnie od tego, na kogo padnie wybór, 

dostaniemy produkcję określoną na jednen wybrany charakter, o ponadprzeciętnych 

zdolnościach. A stąd już niedaleko do superbohatera. Więc kto wie, może z Bardzo 

Odległej Galaktyki przyjdzie do naszego świata kolejny Batman czy Superman?  

Star Wars, czyli gwiezdni bohaterowie 

Saga George’a Lucasa przynosi nam wielu fantastycznych bohaterów, którzy są 

głęboko zakorzenieni w naszej kulturze. Sam pamiętam, jak będąc małym chłopcem, 

ganiałem po podwórku z kartką papieru zwiniętą w tubkę i pomalowaną na zielono (że 

niby miecz świetlny) i chciałem przeganiać lokalnych rzezimieszków. Gwiezdni bohatero-

wie czynili nie tylko wiele dobrego na ekranach kin i telewizorów, ale też w naszym, 

odległym dla nich świecie. Inspirowali ludzi do wielu działań, prezentowali pozytywne 

wzorce zachowań, dzięki nim na twarzach wielu ludzi gościł uśmiech. Czy to nie są 

wystarczające argumenty, aby nazwać ich superbohaterami? Czyż nie pomagają innym? 

Czy nie czynią dobra bezinteresownie? Wszystkie odpowiedzi na te pytania muszą być 
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twierdzące. Najważniejszą jednak zasługą Rycerzy Jedi z Odległej Galaktyki jest coś innego 

– przez naśladowanie ich poczynań i postaw superbohaterem może być każdy z nas.  

 


