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Tylko 1 kredyt!!! 

Trudno być bogiem 

Albo 

Трудно быть богом 

W odległej Galaktyce… 

Kiedy byłem dzieckiem, na moją planetę przylatywały statki kosmiczne wypełnione oficerami 

rekrutującymi ochotników do imperialnej armii. W największym budynku mojej osady rozstawiany był 

sprzęt holowizyjny, a uśmiechnięci przystojni faceci i gorące dziewczyny snuli opowieści o wysiłku 

naszych wojsk w walce z separatystami, piratami oraz przemytnikami, którzy zagrażali galaktyce. Filmy 

były majstersztykiem propagandy i pokazywały zwycięskie defilady szturmowców oraz klucze 

myśliwców dumnie przelatujących nad zatkniętymi na zgliszczach flagami. Na ustach oficerów były 

tylko zwycięstwa, porażki zaś zamieniane były na taktyczne odwroty i błyskotliwe manewry 

dowodzących mające na celu wpędzić ścigające armie w zasadzki. „Dołącz do nas – wołały plakaty  

– i walcz o lepsze jutro dla całej Galaktyki!”. Oczywiście nie wszyscy byli tym przekazem aż tak 

oczarowani, aby wierzyć we wszystko. Służba w armii była jednak doskonałym sposobem na wyrwanie 

się z małomiasteczkowej ciasnoty. „Wszystko jest lepsze od pracy na roli”, ileż to razy słyszałem te 

słowa. „Jak wrócę, będę bogaty” było kolejnym popularnym sloganem. Nikt nigdy jednak nie powrócił… 

Teraz siedzę w statku na orbicie zapomnianej przez ludzkość planety i biorę udział w wymianie zdań na 

temat zabrania części zamieszkujących ją dzikusów i wcielenia ich w szeregi Rebelii. „W ten sposób 

uwolnimy ich od tyranii Sithów!”, „Dopiero, gdy ich stąd wyrwiemy, będą mogli decydować o swoim 

własnym losie”, „W ten sposób wyświadczymy im przysługę”, padają kolejne argumenty w debacie,  

w której ja i – o ironio – agentka imperialna jesteśmy przeciwni, choć z różnych powodów. Dla niej 

mieszkańcy tej planety nie są nawet istotami ludzkimi tylko nic nie wartymi podludźmi. Ja zaś wciąż 

widzę holoprojektory i te gorące imperialne panie oficer, które roztaczają przed mieszkańcami mojej 

osady wspaniałe wizje pełne zwycięstw i chwały. „Dołącz do nas, do Rebelii, i walcz o lepsze jutro dla 

całej Galaktyki!”, nagrywasz to Delian? To nagraj i to, jeśli jesteś na tyle uprzejma – uwaga, setka na 

mnie! „Nie wrócicie już tutaj nigdy. Być może lepsze to niż praca na roli, być może będziecie bogaci, 

któż to może wiedzieć? Jedno wiem jednak na pewno – większość z was zginie. A że niewiele 

rozumiecie ze współczesnej technologii, a wasze wyszkolenie jest mizerne, będziecie atakować na 

pierwszych liniach. Nasze dowództwo ma swoje slogany, Imperium ma swoje, a zwycięża zawsze 

pragmatyzm. Za lepsze jutro dowództwa, które po wygranej lub przegranej wojnie przejdzie do polityki 

i biznesu będziecie wykrwawiać się na kolejnych polach bitew. A potem dostaniecie – jak droidy  

– rezerwat-planetę, abyście nie rzucali się zbytnio w oczy ze swoimi ranami i pustym spojrzeniem. 

Pamiętasz to Kosa?”. Co Delian? To się wytnie? Nie pasuje do propagandy sukcesu? Dobra, to nagraj 

ten moment jak udając bogów z kosmosu, będziemy ogłupiać tych biedaków, bo rozkaz to rozkaz. 

„Rebelia przyniosła dzikusom ogień cywilizacji”, cóż za wspaniały tytuł nowego kinowego hitu dla 

obywateli Rebelii! 

Trudno być jednak bogiem. Dzikość nie oznacza bowiem tępego umysłu. Biorę udział w farsie jako ten 

przystojny oficer, a obok mnie gorąca imperialna agentka. Czas zatoczył koło, a historia się powtórzyła. 

Tylko zabawki mamy inne, statki jakby lepsze. Skąd oni biorą takie zabawki? Z fabryki wesołej wojenki.  


