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To normalne, że na wojnie umierają żołnierze 

W odległej Galaktyce… 

Stało się to, czego się obawiałem. Łapacz Mocy, zwany przeze mnie „fortepianem”, został użyty  

i wymordował całą załogę imperialnego okrętu. Dzięki temu Cienisty Drapieżca nie wpadł w ręce 

wroga, ale nie można tego uznać za zwycięstwo. Przegraliśmy moralnie i zdeptaliśmy nasze ideały. 

Rebelia miała walczyć ze złem, a nie używać mniejszego, aby pokonać to większe. Zresztą czy użyliśmy 

mniejszego zła? Obawiam się, że sięgnęliśmy do samej studni kosmicznego plugastwa, aby ocalić 

naszych przywódców. Ziarno zepsucia zostało zasiane, czego przykładem są ci, którzy nami dowodzą. 

To politycy, którzy uważają, że „na wojnie giną żołnierze” i „nie należy się tym przejmować”. Służąc 

pod takimi osobnikami, coraz bardziej przekonuję się, że mój stryj wybrał lepiej. On opowiedział się po 

stronie konfliktu, której przywódcy nie udają, że są kimś szlachetnym i prawym. Wybrał zatem zło 

świadomie, a nasi żołnierze umierają dla takiego samego zła, wierząc, że walczą w tej słusznej sprawie. 

Żal mi ich. Umierają w imieniu kogoś, kto wraz ze zwycięstwem zapomni o obietnicach, a gdy jego rządy 

żelaznej ręki nie przypadną komuś do gustu, wyciągnie z magazynu Łapacz Mocy. W Galaktyce znajdzie 

się zawsze przynajmniej jeden Jedi, który z radością z niego skorzysta. Czasami wyobrażam sobie, o ile 

lepszy byłby ten świat bez zakonu szaleńców, którzy uzyskali potęgę i bawią się nią niczym dzieci 

burzące zamki oraz miasta z piasku. Szkoda, że nie biorą pod uwagę, iż owe zamki i miasta tętnią 

życiem. Źle dzieje się, gdy jakaś kasta zaczyna decydować, które życie warte jest zachowania, które zaś 

można poświęcić. Teraz Łapacz Mocy służy do zabijania wrogów. A w czasach pokoju? Może Rada Jedi 

uzna, że chorzy, ułomni lub jakieś rasy zaburzają rozwój galaktycznej cywilizacji Rebelii? Co wtedy 

zrobią? Powstrzymają się przed skorzystaniem z Mocy skoro „to normalne, że na wojnie giną 

żołnierze”? A może wcielą się w rolę ogrodników i zadbają o idealną symetrię ogrodu? Co ich 

powstrzyma przed skrojeniem Galaktyki na miarę ideału, a nie ideału na miarę Galaktyki? 

Gdy tylko zrozumiesz, że służysz tak samo opresyjnej władzy jak ta, z którą walczysz, twoim jedynym 

stałym punktem odniesienia stają się twoi towarzysze broni. Wszyscy należycie do tego samego 

straconego pokolenia. Zostaliście upodleni moralnie i teraz chcecie tylko przeżyć do końca. Nie po to, 

żeby paradować w zwycięskiej defiladzie, ale aby dać świadectwo kolejnym pokoleniom i kolejnej 

Rebelii. Chcecie wykrzyczeć waszym wnukom lub prawnukom, że wojna nigdy się nie zmienia, historia 

lubi się powtarzać, a politykom nie należy ufać. Musicie przeżyć i to wszystko opisać – nawet jeśli 

zwycięzcy postanowią was za to ukarać i zapłacicie najwyższą cenę. To wasz obowiązek. Chociażby 

wobec załogi tego imperialnego okrętu i ich bliskich. 

Do tego czasu musicie jednak walczyć. My odbijamy z imperialnego więzienia naszego towarzysza, 

droida V0. Dla nas to przyjaciel, dla dowództwa maszyna pełna ważnych dla wroga informacji. My 

robimy to z potrzeby serca, oni z zimnej kalkulacji. Dlatego działam sam i nie chcę ich pomocy, gdybym 

bowiem z niej skorzystał, czułbym się brudny i taki sam jak oni. Nawet jeśli mam samotnie walczyć z 

całą potęgą Imperialnego Niszczyciela, wybieram ten los świadomie. Przynajmniej umrę z honorem. 

Czy nasi przywódcy też to potrafią? Śmiem w to wątpić. 


