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Nowa stara moc 

Od premiery VI części Gwiezdnych Wojen minęły 32 lata – trzy dekady czekania  w 

niepewności o dalsze losy bohaterów walczących z Gwiezdnym Imperium. Ów czas został 

lekko osłodzony wydaniem prequeli, jednak żaden z nich nie był w stanie spełnić oczeki-

wań fanów. Przejęcie imperium Lucasa przez Disneya również nie zostało przyjęte z wiel-

kim optymizmem, a unieważnienie dotychczasowego kanonu uniwersum jeszcze bardziej 

podgrzało atmosferę. Mimo tego fani, choć szarpani skrajnymi i często sprzecznymi uczu-

ciami, pełni nadziei ruszyli do kin. Oto, co czeka na nich na srebrnym ekranie. 

Historia, jaką przygotowali dla nas J. J. Abrams i Lawrence Kasdan, rozpoczyna się 

30 lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. W cieniu Republiki z gruzów Gwiezdnego Impe-

rium wyrosło państwo, jakim jest Nowy Porządek. Bez Luke'a Skywalkera, który z tylko 

sobie znanych przyczyn postanowił ukryć się w nieznanym miejscu galaktyki, nie istnieją 

Jedi mogący przeciwstawić się zakusom nowego wcielenia Zła. Jednak pojawia się na-

dzieja, ruch oporu trafia na informację o mapie prowadzącej do ostatniego Jedi – rozpo-

czyna się wyścig z czasem. W samym środku tej zawieruchy znajdują się Finn (John 

Boyega) oraz Rey (Daisy Ridley). Były szturmowiec i złomiarka z Jakku muszą zawiązać 

sojusz, aby przeżyć spotkanie z jednym z dowódców Nowego Porządku – Kylo Renem 

(Adam Driver) i dostarczyć mapę Ruchowi Oporu. 

Pierwszą rzeczą, jaką należy zaznaczyć, jest sama natura epizodu VII. Przede 

wszystkim jest to pomost między oryginalną trylogią a współczesnym odbiorcą. Sama bu-

dowa filmu, poszczególnych scen oraz lokacji pozwala utożsamiać się z filmem zarówno 

zatwardziałym fanom, jak i nowym widzom. Całość składa się mniej więcej z tych samych 
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modułów i schematów jak Nowa Nadzieja. W równym stopniu jest to reboot serii, co kon-

tynuacja wcześniejszych wątków. To równocześnie wielka siła, jak i minus nowej odsłony.  

Oczywiście takie podejście do tematu mocno rzutuje na budowę scenariusza, który 

wywołuje zarówno łezkę nostalgii, jak i lekką irytację o nazwie „już to gdzieś widziałem”. 

Kolejne wydarzenia przedstawione na ekranie nie zaskoczą nikogo, może poza najmłod-

szą widownią. Nie licząc pomniejszych rzeczy, całość pędzi w zawrotnym tempie w raz 

obranym kierunku i nawet nie próbuje udawać, że jest inaczej. Dotyczy to jednak tylko 

głównych wątków. Historia zostawia wiele pytań, na których odpowiedzi będziemy mu-

sieli poczekać do następnych części. Pod tym względem również niewiele różni się to od 

tego, jak George Lucas dawkował widzom wiedzę o swoim uniwersum. 

Scenarzystom nie udało się również uniknąć kilku nielogicznych posunięć i wci-

skania pojedynczych wydarzeń tylko dlatego, że miało się to tak stać, choć teoretycznie 

nie powinno. Jednym z głównych przykładów takich posunięć jest sam Finn i jego nagłe 

wyzwolenie się spod indoktrynacji Nowego Porządku, do którego nie było praktycznie 

żadnej logicznej przesłanki. 

Jakby na to nie spojrzeć, zaskakująca historia nie była celem twórców. Przebudze-

nie mocy miało przede wszystkim przedstawić nowych bohaterów, osadzić ich w znanym 

i rozpoznawanym przez fanów otoczeniu oraz pozwolić im przejąć pałeczkę od starej 

ekipy. Jest to element, który działa dokładnie tak, jak sobie zamierzyli filmowcy.  

Kreacja bohaterów jest zadziwiająco dobra i realistyczna. Dotyczy to praktycznie 

wszystkich nowych członków obsady. Przed premierą największe obawy dotyczyły oczy-

wiście Kylo Rena, muszącego mierzyć się z cieniem samego Lorda Vadera. Na szczęście 

okazały się bezpodstawne. O ile można kłócić się, czy aparycja Adama Drivera jest odpo-

wiednia do tej roli, o tyle młody rycerz ciemnej strony mocy w żadnej mierze nie jest jed-

nowymiarowy, dając aktorowi duże pole do popisu w dalszej perspektywie czasu. Wio-

dącą postacią jest jednak Rey, która podbiła chyba serca wszystkich fanów. Daisy Ridley 

tchnęła w swoją postać tyle życia i emocji, że niemożliwym jest powiedzenie o niej złego 

słowa. Należy jednak nadmienić, że ani Ren, ani Rey nie są jeszcze w pełni uformowanymi 

bytami. Każda z nowych postaci stawia dopiero pierwsze kroki na drodze ku potędze i 

chwale, przez co nie mogą być aż tak wyraziste, jak niektórzy by oczekiwali. 

Kilka dodatkowych słów należy się nowemu członkowi rodziny droidów. BB-8, bę-

dący spadkobiercą R2-D2 (i jak niektórzy twierdzą, jego nieślubny dzieckiem z Gwiazdą 
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Śmierci) ma tendencję do skradania show pozostałym aktorom. Ten uroczy malec wywo-

łuje uśmiech na twarzy już od pierwszych sekund, gdy pojawia się na ekranie. Jego asor-

tyment gadżetów oraz pomysłowego wykorzystania każdego z nich jest źródłem całkiem 

sporej ilości salw śmiechu w sali kinowej. To zadziwiające, jak ktoś porozumiewający się 

jedynie różnego rodzaju „bipnięciami” może być obdarzony aż taką ekspresją.  

Nie tylko BB-8 był źródłem śmiechu, jaki przelewał się falą po widowni. Całość 

filmu upstrzona jest różnego rodzaju gagami, ciętymi ripostami oraz zgrabnymi podsu-

mowaniami obecnych lub nadchodzących wydarzeń. Momentami można nawet odnieść 

wrażenie, że jest ich zbyt dużo jak na Gwiezdne Wojny. Z drugiej strony to najbrutalniejszy 

ze wszystkich dotychczasowych epizodów i pomimo zaszeregowania filmu jako PG-13 

ilość trupów jest zaiste wielka. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli chce się zabrać na seans 

młodszych widzów. 

Tak dobre wieści dla zakładów pogrzebowych różnych planet są konsekwencją ilo-

ści scen akcji, bitew, pojedynków i nade wszystko ich rozmachu. Ogrom wpompowanych 

w ten obraz pieniędzy jest widoczny na każdym kroku. Efekty specjalne i choreografia 

potrafią zaprzeć dech w piersiach i to od samego początku. Przez pierwsze 30-50 minut 

szczerzyłem się, wpatrując w ekran niczym podrostek w wystawę słodyczy. Powrót do 

prawdziwych modeli i rekwizytów połączony z efektami komputerowymi zdał egzamin 

na całej linii. Jest to też jeden z nielicznych filmów, który naprawdę warto obejrzeć w 3D. 

Mam niestety złe wieści dla wszystkich, którzy nie przepadają za filmami J. J. 

Abramsa, i dobre dla jego fanów. Przebudzenie mocy to typowe dzieło tego reżysera. Wy-

korzystał tutaj chyba wszystkie sztuczki i zabiegi znane z jego wcześniejszych tytułów. 

Zarówno jeśli chodzi o sposób pracy kamery, jak i prowadzenia narracji.  

Co zatem otrzymaliśmy w ostatecznym rozrachunku? Epizod VII stanowi dosłowny 

pomost między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie. W dużej mierze składa hołd 

pierwszej trylogii i nieustannie mruga do widza związanymi z nią aluzjami. Jest w pewnej 

mierze zakładnikiem oczekiwań fanów. Owszem, widać tutaj kilka niedociągnięć i poje-

dynczych błędów, można też zarzucić mu wtórność. Ale wszystko to schodzi na dalszy 

plan, gdyż mimo wszystko otrzymaliśmy Gwiezdne Wojny, na jakie czekaliśmy od lat. Na 

samym seansie bawiłem się po prostu rewelacyjnie i mam zamiar zrobić to ponownie. Ten 
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naszpikowany akcją i humorem film wywoła uśmiech na prawie każdej twarzy i to nieje-

den raz. Sam niedługo wybieram się na kolejny seans i zaczynam czekać na kontynuację, 

która (miejmy nadzieję) wkroczy na nieznane dotąd terytorium. 

 

 

 


