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Na początku był Lucas* 

Jestem ojcem naszego filmowego świata Gwiezdnych Wojen – kinowej rozrywki,  

filmów pełnometrażowych i seriali telewizyjnych. Zajmuję się organizacją,  

szkoleniem ludzi i procesem. Jestem ojcem, to moja praca. Ale mamy też grupę 

 licencyjną, która zajmuje się grami, zabawkami i całą resztą.  

Nazywam to synem – a on robi głównie to, co mu się podoba.  

Mamy też trzecią grupę, ducha świętego, czyli blogerów i fanów.  

Oni stworzyli swój własny świat. Martwię się o świat ojca.  

Syn i duch święty mogą iść własną drogą. 

George Lucas w wywiadzie dla „Total Film Magazine” 

 

Wydana nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak (pod imprintem 

„Znak Horyzont”) książka Chrisa Taylora Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat?, 

przełożona przez Agnieszkę Bukowczan-Rzeszut z redakcji „Creatio Fantastica” (prze-

łożona, dodajmy, świetnie), jest jedną z najważniejszych pozycji popularnonaukowych 

2015 roku — i to nie tylko w skali polskiej, lecz ogólnoświatowej. Wbrew wszelkim 

pozorom, a przede wszystkim wbrew gigantycznej i niekwestionowanej popularności 

wielkich franczyz medialnych, książek poświęconych opisowi konwergentnego świato-

twórstwa, transmedialnych systemów narracyjnych oraz dobrze znanych fanom świa-

tów franczyzowych (franchised universes) jest na świecie może kilka, z czego najwyżej 

jedną czyta się z podobnie zapartym tchem, jak wartką narrację Chrisa Taylora. Taylor 

nie pozostawia wiele wątpliwości: jest fanem, geekiem i nerdem, absolutnie zwariowa-

 

* Recenzja książki: Chris Taylor, Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat?, przekł. Agnieszka Bukowczan-
Rzeszut, Kraków: Znak Horyzont 2015, ISBN: 978-83-240-3424-6, ss. 556. 
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nym na punkcie Gwiezdnych wojen, ale charakteryzującym się zarazem rzadkim w fan-

domie dystansem krytycznym, pozwalającym mu chociażby na rozpoczęcie książki od 

poszukiwań mitycznego Człowieka, Który Nie Ma Pojęcia, Czym Są Gwiezdne wojny. Nie 

takiego, który nie widział gwiezdnowojennych filmów, nie czytał książek, nie grał w gry, 

nie takiego na pewno, który nie wiedziałby, jak odróżnić mandalorianina od moncalama-

rianina (It’s a trap!). Nie. Chris Taylor postanowił odnaleźć w Stanach Zjednoczonych 

kogoś, kto reagowałby pustym spojrzeniem na pojęcia „miecz świetlny”, „gwiezdny nisz-

czyciel”, „Gwiazda Śmierci”, „Moc” czy „rycerz Jedi” i kręciłby przecząco głową, pytany o 

znajomość Lorda Vadera, księżniczki Lei, Hana Solo czy Luke’a Skywalkera. Chris Taylor 

pojechał w tym celu do szczepu Indian Navaho, wypróbował na kilku przedstawicielach 

plemienia serię pytań i znalazłszy wreszcie osiemdziesięcioletniego George'a J’mesa Sr., 

odciętego od cywilizacji, żyjącego w górach i sypiającego pod owczą skórą — zawiódł 

się. Bo nawet on „nosił w głowie fragment kodu Gwiezdnych wojen” (s. 14). 

Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat? próbują odpowiedzieć na dwa podsta-

wowe pytania. Po pierwsze, jak to się stało, że jedno filmowe uniwersum rozwinęło się 

do tak gigantycznej postaci, by dotrzeć nawet tam, gdzie nie dotarły fundujące je filmy i, 

po drugie, co sprawiło, że z marzenia zakochanego w Johnie Carterze i Bucku Rogersie 

chłopaka z Kalifornii narodziła się marka, która w ciągu 35 lat rozwoju wygenerowała 

ponad 30 mld dolarów i absolutnie zrewolucjonizowała pojęcie interaktywnej, światot-

wórczej rozrywki. I, co stanowi o największym atucie tej książki, na obydwa te pytania 

znajdujemy odpowiedzi, ciesząc się fantastycznie prowadzoną, dowcipną i obfitującą w 

zakulisowe anegdoty narracją, odsłaniającą wiele tajemnic nawet przed tymi, którzy w 

swej naiwności sądzili, że uniwersum Gwiezdnych wojen nie kryje już przed nimi wielu 

sekretów. Na przestrzeni blisko sześciuset stron pięknie wydanej, ozdobionej zdjęciami 

na wklejkach z papieru kredowego „Biblii dla fanów Gwiezdnych wojen” znajdują się ty-

siące informacji biograficznych o twórcach filmu, fascynujące opowieści o kulisach pow-

stawania oryginalnej (wedle niektórych jedynej akceptowalnej) trylogii, a także twar-

dych negocjacjach George’a Lucasa, wpierw z Twentieth Century Fox, a potem z Disne-

yem. Chris Taylor cytuje wszystko i wszystkich, od oficjalnych wypowiedzi producentów 

filmowych, scenarzystów, twórców rekwizytów po wpisy na Twitterze i charakterysty-

czne dla gwiezdnowojennego fandomu zapisy niesamowitych fanowskich performan-

sów, z najgłośniejszym z nich, czyli interpelacją do Białego Domu ws. oszacowania kosz-

tów budowy Gwiazdy Śmierci, na czele. W efekcie z całej tej narracji, mistrzowsko przez 
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Taylora poprowadzonej i bardziej przypominającej powieść sensacyjną aniżeli doku-

ment o historii rozwoju największego świata franczyzowego na świecie, wyłania się ob-

raz szczególny i symboliczny. Obraz George’a Lucasa nie jako ekscentrycznego miliar-

dera i człowieka skazanego na nekrolog, którego pierwsze zdanie będzie brzmiało 

„twórca Gwiezdnych wojen" – lecz Stwórcy, Ojca, który powołał do istnienia świat, wydź-

wigując go z nicości i walcząc od samego początku z wszystkimi prawami ekonomii i 

rynku o uznanie artystycznej samodzielności czegoś, czego nikt wcześniej nie widział, 

czyli fantastycznego uniwersum rozprzestrzeniającego się daleko poza granice fabuły, 

która go zrodziła. Równocześnie jednak Lucas okazuje się w książce Taylora jak najdal-

szy od tego, by uzurpować sobie prawa do wszechwiedzy i wszechwładzy – czego ską-

dinąd dowodem było ostateczne sprzedanie praw do 17 tys. postaci gwiezdnowojen-

nego uniwersum Disneyowi. Nie taki Bóg straszny, jak go diabli malują. 

Książka Taylora jest pozycją prawie idealną: zaciekawi laika, pokazując, o co tak 

naprawdę chodzi z tym fenomenem Gwiezdnych wojen, ukontentuje fana, zanurzając go 

na nowo w ukochanym świecie – ale i zmusi do refleksji sceptyka, przypominając, jak to 

podczas zamieszek na placu Taksim tłumy prowadził powiewający flagą turecką Darth 

Vader. Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat? Chrisa Taylora nie mają bowiem jedy-

nie wartości encyklopedyczno-historycznej, ale przede wszystkim właśnie antropologi-

czną, socjologiczną i polityczną – i w tej perspektywie można ją śmiało stawiać w 

jednym rzędzie z takimi fachowymi opracowaniami nt. światotwórstwa, jak choćby z 

Kulturą konwergencji Jenkinsa czy Building Imaginary Worlds Wolfa. Zdecydowanie i 

gorąco polecam.  

 


