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Na zachodzie bez zmian 

Albo 

Porzuć ideały i naucz się umierać 

W odległej Galaktyce… 

Podróż przez hiperprzestrzeń dłuży się i staje się coraz bardziej dokuczliwa. Dzicy z dnia na dzień 

okazują się coraz mniej szlachetni, a ich kultura oparta jest na sile i rozlewie krwi. Słabi ostatni sięgają 

po zdobycz, więc ich szanse na przetrwanie maleją. Ogrodnik powiedziałby, że jest to wspaniały 

przykład procesu ewolucyjnego, jednak dla mnie jest on co najmniej niepokojący. Dodatkowo targamy 

ze sobą artefakt stworzony przez Sithów i czuję w kościach, że nie wyniknie z niego nic dobrego. Jestem 

kapitanem na statku, którego głosu nikt nie słucha. Wszystkie moje dobre rady nie trafiają do 

współtowarzyszy. Patrząc w ich oczy, widzę, że ich  myśli i dusze wypełnia wojna. Bez niej nie potrafią 

już funkcjonować. Ich pierwszym zawodem jest robienie trupów.  

Mój stryj lubił mówić „na zachodzie bez zmian”, gdy wspominał naszą małą, rolniczą planetę położoną 

w zachodniej części galaktyki. Letho wydawała się trwać w pewnego rodzaju bezruchu. Cykl życia jej 

mieszkańców wyznaczały pory siewów i zbiorów. „Na zachodzie bez zmian” oznaczało, że galaktyka 

może pogrążać się w szaleństwie wojny, ale Letho nie bierze w tym udziału, ponieważ jest zajęte swoją 

codziennością. 

Wtedy na planecie pojawili się „nauczyciele”. Tak ich nazywaliśmy. Poza Imperialnymi defiladami byli 

jedyną atrakcją i jedynymi obcymi. Nauczyciele przekazywali nam wiedzę o czytaniu i pisaniu, 

galaktyce, jej historii i nieciekawie rysującej się przyszłości. To właśnie jeden z nauczycieli opowiedział 

nam o heroicznej walce Rebelii z Imperium. Pamiętam jak siedziałem z przyjaciółmi w parnej klasie,  

a dokładniej dostosowanym do tej roli budynku gospodarczym, i pochłaniałem jego słowa. Doskonale 

umiał on trafić do naszych młodzieńczych ideałów i chęci walki o lepszy los całej Galaktyki. Było nas 

siedmiu. Siedmiu młodych chłopaków, z których trzech zostało pilotami myśliwców, a czterech trafiło 

do piechoty. Patrząc dzisiaj w przeszłość, nie pamiętam żadnego heroizmu, nie przypominam sobie 

bohaterstwa. Skupiam się zaś na cierpieniu i bezsensowności tego całego konfliktu, w którym przyszło 

mi wziąć udział. Nasze młodzieńcze ideały zostały zdeptane przez okrucieństwo wojny. Zaledwie po 

roku, patrząc w oczy moich przyjaciół z dziecinnych lat nie widziałem Letho i „na zachodzie bez zmian”, 

dostrzegłem zaś kompletne oderwanie od dawnego, cywilnego życia. Moi towarzysze nie dostrzegali 

już niczego poza kolejną bitwą i kolejnym natarciem. Zapomnieli jak to jest dawać życie, nauczyli się 

zaś zabijać i patrząc na śmierć innych, sami nauczyli się umierać. 

Zginęli zresztą wszyscy. Quint Fenn i Bennar Mapa zostali zestrzeleni w ataku na Gwiazdę Śmierci. Keth 

Naa, Kyrenic Kator, Auros Xergo i Zim Reglia zginęli na polach bitew pod naporem machiny wojennej 

Imperium. Kiedy tak traciłem przyjaciół, widziałem Jedi i polityków, którzy dowodzili ze swoich 

odległych centrów dowodzenia. Ich nazwiska nie zmieniały się zbyt często, a kiedy któryś ginął, 

odchodził z honorami. Honorami, których brakowało dla tysięcy bezimiennych żołnierzy posyłanych 

przez nich na śmierć. 

Tak oto „na zachodzie bez zmian” nabrało nowego, złowieszczego sensu. 


