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George Lucas - nostalgiczny konserwatysta

Reżyserski dorobek George’a Lucasa nie jest imponujący, ogranicza się bowiem do 
sześciu pełnometrażowych filmów fabularnych. Jednak wpływ, jaki wywarły one na 
masową wyobraźnię oraz na kształt współczesnego kina science fiction, wydaje się nie 
do przecenienia. Zainteresowanie nowymi technologiami oraz możliwościami twór
czego ich wykorzystania, a nawet fascynacja efektami specjalnymi sugerują z pozoru, 
iż mamy do czynienia z autorem, którego dzieła są wyrazem wiary w przyszłość 
ludzkości, postęp i potęgę rozumu, wszelako ich uważna analiza prowadzi nas do 
odmiennych wniosków. Ideologiczna wymowa filmów Lucasa jest konserwatywna, 
wyrasta z nostalgicznego spojrzenia w przeszłość oraz z przekonania, iż tradycyjne 
wartości, jak rodzina, wierność, lojalność czy przyjaźń, są jedyną nadzieją na ocalenie 
człowieczeństwa w epoce ponowoczesnej. Jeśli nawet sztuka filmowa jest wytworem 
wyobraźni technologicznej — powiada twórca Gwiezdnych wojen — to jej podstawo
wym zadaniem nie jest oddziaływanie na intelekt odbiorców, ale na ich emocje1.

Pesymistyczne, by nie rzec technofobiczne, spojrzenie na możliwości rozwojo
we rodzaju ludzkiego oraz lęk przed dehumanizacją i zniewoleniem społeczeństwa 
przez maszyny Odnajdziemy już w pierwszych filmach George’a Lucasa, przede 
wszystkim w nagrodzonej na festiwalu filmów studenckich głośnej krótkometrażów
ce Elektroniczny labirynt: THX 1138 4EB (1967), zrealizowanej przez młodego 
absolwenta wydziału reżyserii Uniwersytetu Południowej Kalifornii2. Zagadko
wa, niejasna opowieść o człowieku, który podziemnymi korytarzami ucieka przed 
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ścigającymi go policjantami, stała się punktem wyjścia do fabularnego debiutu, zre
alizowanego przez nowo powstałą wytwórnię American Zoetrope (założoną przez 
Francisa Forda Coppolę, Lucasa oraz jego przyjaciół)3. Premiera THX 1138 od
była się 1 1 marca 1971, film nie odniósł jednak spodziewanego sukcesu i nie został 
doceniony ani przez publiczność, ani krytyków, a przecież z dzisiejszej perspektywy 
widzimy w nim nie tylko oryginalny przykład dystopii, wizji społeczeństwa poddane
go nieustannej inwigilacji, ale również zapowiedź estetyki cyberpunkowej.

Początek lat siedemdziesiątych przyniósł szereg interesujących, choć pesymi
stycznych obrazów science fiction, m.in. Ani źdźbła trawy (1970) Cornela Wilde’a, 
Mechaniczną pomarańczę (1971) Stanleya Kubricka czy Zieloną pożywię (1973) 
Richarda Fleischera. Ocena przyszłości wynikała z krytycznej postawy wobec te
raźniejszości, braku wiary w możliwość zmiany na lepsze oraz obawy przed nad
miernym postępem technologicznym. Dystopia, podobnie jak antyutopia, przedsta
wia społeczeństwo rządzone totalitarnie, w którym jednostka pozbawiona została 
jakichkolwiek praw i stała się trybem w maszynie. Nie inaczej jest w THX 1138, 
gdzie zapewne wskutek zagłady nuklearnej ludzkość została zmuszona do zejścia 
pod ziemię. Władza sprawowana jest przez bezduszne komputery, które zaprowa
dziły sterylny ład oraz skutecznie wyeliminowały wszelkie ludzkie odruchy i uczucia, 
łącznie z popędem seksualnym.

Wszyscy mieszkańcy nowego świata wyglądają identycznie, noszą te same stro
je, mają ogolone głowy, praktycznie nie istnieje naturalny podział ze względu na 
płeć. Funkcja jednostki sprowadza się do bycia cząstką organizmu. Nikt nie posiada 
imienia, ale wyłącznie symbol identyfikacyjny nadany przez komputer. Zycie toczy 
się z pozoru sprawnie i bezboleśnie dzięki codziennym porcjom narkotyków zażywa
nych obowiązkowo przez wszystkich obywateli. Para bohaterów, THX 1 138 (Ro
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bert Duvall) i jego partnerka LUH 341 7 (Maggie McOmie), postanawia skończyć 
z przyjmowaniem leków, a wówczas odkrywa nieznane wcześniej emocje, poznaje, 
czym jest miłość i rozkosz cielesna. Nadmierna bliskość jest jednak zakazana, toteż 
THX zostaje aresztowany i odizolowany w specjalnej strefie, zaś jego współtowa
rzyszem niedoli zostaje niezrównoważony SEN 5241 (Donald Pleasence). Pewne
go dnia THX podejmuje próbę ucieczki, która kończy się powodzeniem — udaje 
mu się dotrzeć do drzwi prowadzących na powierzchnię.

Wykreowany przez reżysera świat przyszłości przypomina realizację panop- 
tycznego projektu więzienia, w którym ludzie żyją zamknięci w celach, poddani 
nieustannej obserwacji, świadomi tego, że widzialność jest pułapką4. Nadzór jest 
doskonały, sprawowany przez „maszyny widzenia”, których władza jest nad wyraz 
skuteczna, bo automatyczna i pozbawiona indywidualności. Jej nosicielami są sami 
więźniowie, dzięki wszechobecnej aparaturze pozwalającej rejestrować nie tylko 
wszelkie działanie, ale nawet myśli i uczucia. Nie ma znaczenia, kto posiada wła
dzę, gdyż jej wykonawcami są maszyny: komputery, kamery i roboty. George Lucas 
w rozmowie z Lawrencem Sturhahnem mówił o związku między wizją przyszłości 
przedstawioną w THX 1138 a współczesnością: „jesteśmy nieustannie obserwowa
ni [...], żyjemy w dziwnym środowisku stworzonym przez telewizję, w wyobcowa
nym świecie, stopniowo tracąc nasze człowieczeństwo”5.

Przerażająca wizja społeczeństwa pozbawionego uczuć, ludzi niezdolnych 
do nawiązania więzi, poddanych doskonałej kontroli, bezwolnych i bezradnych, 
pogrążonych w narkotycznym otępieniu i paraliżu emocjonalnym została oddana 
przez Lucasa w sposób szczególny, poprzez wykorzystanie paradokumentalnych 
obrazów, elektronicznie przetworzonych, zarejestrowanych przez kamery nadzoru, 
pochodzących z setek monitorów rozmieszczonych wzdłuż korytarzy i pomieszczeń
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mieszkalnych, oraz niezwykłą ścieżkę dźwiękową, pełną szumów i mechanicznych 
odgłosów, nakładających się na siebie, zniekształconych rozmów płynących z głośni
ków i komunikatów wysyłanych przez ludzi lub automaty.

THX 1138

Podziemne miasto przyszłości również zostało wykreowane przy użyciu orygi
nalnych środków, zdjęcia kręcono w naturalnych plenerach, tunelach kolejki pod
ziemnej, opuszczonych halach fabrycznych, szpitalach.

Nie budowano dekoracji, a jednak ultranowoczesny świat wydaje się dziełem 
architektów przyszłości. Labirynt korytarzy, komórek, które służą za miesz
kania, sieć elektronicznej kontroli: w tym obrazie architektura wyznacza ramy 
nieludzkich warunków bytowania, jest składnikiem wizji społeczeństwa znie
wolonego6.

Zamiast monumentalnej wizji miasta — Molocha mamy ascetyzm formalny i oszczęd
ność, geometryczne i abstrakcyjne kształty, puste, białe przestrzenie oraz sterylnie 
czyste pomieszczenia. Wszystko to utrzymane w monochromatycznej barwie, która 
wzmacnia efekt obcości, pozwalający na stworzenie krytycznego dystansu wobec 
świata przedstawionego — rzeczywistości będącej w istocie odzwierciedleniem po- 
źnokapitalistycznego społeczeństwa z jego sprzecznościami i napięciami7.

Na holograficznych obrazach oglądamy erotyczne fantazje, z głośników płyną 
ideologiczne hasła nawołujące do zwiększania wydajności i standaryzacji konsumpcji. 
Jesteśmy świadkami zniewolenia człowieka przez maszynę, okrutnej tresury uczącej 
posłuszeństwa tych, którzy zostali skazani na odosobnienie w przedziwnym więzieniu 
bez krat — pustej przestrzeni pozbawionej granic - poddani testom medycznym, wa
runkowaniu behawioralnemu, swoistej reedukacji, której celu dokładnie nie znamy®.
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Wszystko w tym świecie wydaje się bezosobowe, ludzi nie łączą żadne uczu
cia, a możliwość buntu przeciw bezdusznemu systemowi, podejmującemu arbitralne 
i niewytłumaczalne decyzje, wydaje się nikła. Nie istnieją już więzi rodzinne i struk
tury pokrewieństwa, nawet dzieci rodzą się z probówki, zaś religia jest jedną z wielu 
instytucji państwowych, pozbawiona wymiaru metafizycznego, zdesakralizowana, 
ograniczona do jej zewnętrznych przejawów (choć wciąż odgrywająca ważną rolę 
w życiu ludzi pozbawionych nadziei).

Lucas przedstawia obraz kultury całkowicie uzależnionej od technologicznych 
środków przekazu oraz człowieka niezdolnego do samodzielnego myślenia i bezpo
średniego doświadczania rzeczywistości, do interpretowania otaczającego świata na 
swój własny sposób, bez uciekania się do mechanicznych pośredników i narzędzi. 
Potwierdzeniem pesymistycznej diagnozy jest hipertrofia technik audiowizualnych, 
które doprowadziły do sytuacji, w której realność zostaje zastąpiona przez pozór, 
gdzie wszystko stało się iluzją, a może nawet więcej: zniesiona została granica mię
dzy rzeczywistością a złudzeniem9.

Ludzie nie rozmawiają z sobą, ale z maszynami lub przy pomocy mechanicz
nych pośredników, a po pracy oglądają obrazy z wszechobecnych ekranów, pogrą
żeni w stanie przypominającym katatonię. Ich zachowania i reakcje są uprzednio 
zaprogramowane, a przez to przewidywalne. Bohaterowie żyją w świecie zdomino
wanym przez syntetyczne spojrzenie, podporządkowani mechanicznemu oku kame
ry. Możliwość widzenia bez patrzenia, czyli automatyzacja percepcji, prowadzi do 
sytuacji, w której to urządzenia techniczne interpretują za nas otaczający świat.

Paul Virilio, francuski filozof mediów, wiele lat po filmie Lucasa pisał o naro
dzinach wizjoniki oraz postrzegania wspomaganego komputerowo, o syntetycznym 
widzeniu za sprawą optoelektroniki, które sprawia, że wymiar wirtualny wypiera 
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realny, przez co narusza tkankę rzeczywistości, zastępując ją symulacją10. Wów
czas to pojawiają się problemy etyczne, dotyczące nie tylko kontroli i nadzoru, ale 
wynikające ze stopniowego przekształcania sfery duchowej w elektroniczną. Ziar
niste, migoczące obrazy, częstokroć niewyraźne, stanowią potwierdzenie procesu 
przemiany człowieka, który staje się stopniowo jedynie mozaiką punktów świetlnych 
na ekranie monitora. Jego ciało zostaje przechwycone przez kamerę, jest wyłącznie 
obrazem, którym można swobodnie manipulować, więźniem wyzbytym niezależno
ści, a w istocie człowieczeństwa, staje się bowiem marionetką pozbawioną władzy 
nad własnym organizmem, nad którym kontrolę sprawuje centralny komputer11.

W filmowych dystopiach i antyutopiach widać wyraźnie antytechnologiczne, 
antymaszynowe nastawienie ich twórców, podkreślające konflikt między cywilizacją 
naukowo-techniczną a rozwojem duchowym człowieka i jego kulturą. W zdehuma- 
nizowanym świecie pojawia się zwykle jednostka zbuntowana, szukająca możliwo
ści ucieczki, pragnąca od życia czegoś więcej, jak Montag w Fahrenheit 451 czy 
Winston Smith w Rol^u 1984. Nie inaczej jest w filmie Lucasa, który również 
opowiada o walce o wolność i tożsamość, możliwość zachowania własnej osobowo
ści w zuniformizowanym społeczeństwie, o konfrontacji z ponurą rzeczywistością 
i ucieczce z niej. We wspomnianych filmach mamy do czynienia z totalitarnym sys
temem politycznym, państwem policyjnym, w którym wszystkie sfery życia poddane 
są ścisłej kontroli, nawet czynności fizjologiczne organizmu człowieka są nieustannie 
monitorowane. Wszystko to jest przykładem medykalizacji społeczeństwa, które wy
twarza jednostki zdyscyplinowane, a przez to społecznie użyteczne. THX 1 /38, 
podobnie jak wspomniane wcześniej filmy, jest w istocie krytyką współczesnej cywi
lizacji, a zarazem ostrzeżeniem przed niewłaściwym kierunkiem rozwoju obranym 
przez ludzkość i wyrazem lęku przed zniewoleniem duchowym człowieka.

Amerykańskie graffiti (1973), drugi film George’a Lucasa, jest całkowicie 
odmienny w tonacji, sposobie przedstawiania świata i prowadzenia narracji, lecz 
w wymowie ideologicznej wydaje się tylko z pozoru odległy od fabularnego debiutu, 
jest bowiem wyrazem tęsknoty za czasami minionymi, młodzieńczą niewinnością 
i wstydliwymi przyjemnościami okresu dojrzewania, przepojony uczuciem nostalgii, 
w którym nie ma miejsca na odrodzenie, odzyskanie tego, co utracone, powrót do 
raju dzieciństwa. Jest to tęsknota za odległą, być może nieistniejącą przeszłością, bę
dącą wytworem naszej wyobraźni, za tym, czego najbardziej nam brakuje w życiu.

Z punktu widzenia przynależności gatunkowej Amerykańskie graffiti nawiązuje 
do konwencji filmów o zbuntowanej młodzieży, wzorując się na Buntowniku bez 
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powodu (1955, reż. Nicholas Ray), jednak w warstwie fabularnej możemy zauwa
żyć obecność odniesień autobiograficznych, jako że akcja rozgrywa się w 1962 roku 
w małym, kalifornijskim mieście, w jakim mieszkał niegdyś reżyser, wśród uczniów 
i absolwentów miejscowej szkoły średniej, zafascynowanych szybkimi samochoda
mi, zainteresowanych płcią przeciwną, a przede wszystkim marzących o wyjeździe 
z domu rodzinnego, ucieczce z małego światka, w którym się wychowywali. Struktu
ra narracyjna przypomina mozaikę złożoną z wielu, krzyżujących się z sobą wątków, 
które — podobnie jak u Roberta Altmana — mają stworzyć panoramę społeczną, uka
zać różnorodność postaw, w tym przypadku siedemnastolatków urządzających wy
ścigi samochodowe, spędzających wolny czas na nocnych eskapadach, rozmowach, 
zaczepkach i poszukiwaniu właściwego partnera. Epizodyczność akcji, brak linear
nej fabuły oraz właściwego bohatera, a przy tym konsekwentne przeplatanie wątków 
poprzez zastosowanie montażu synchronicznego różnią film Lucasa od Buntownika 
bez powodu czyWestSide Story (1960, reż. Robert Wise.Jerome Robbins).

Amerykańskie graffiti to kilkanaście godzin z życia grupy szkolnych przyjaciół: 
Curta (Richard Dreyfuss), szukującego jasnowłosej piękności pędzącej przez miasto 
w białym thunderbirdzie, Steve’a (Ron Howard) i jego dziewczyny Laurie (Cindy 
Williams), odrobinę starszego od wszystkich Johna Milnera (Paul Le Mat) — mi
strza kierownicy oraz Terry’ego (Charles Martin Smith), zwanego przez wszyst
kich „Ropuchem”, nieudacznika i pechowca, który desperacko próbuje poderwać 
atrakcyjną blondynkę. Kluczową rolę w ich życiu odgrywają ulice i bary, w których 
spotykają się z dziewczynami, choć życie towarzyskie toczy się przede wszystkim 
w samochodzie, symbolizującym wolność i niezależność.

Przejażdżka po mieście bez wyznaczonego celu staje się podstawową czynno
ścią społeczną oraz źródłem przyjemności. Bohaterowie krążą zazwyczaj wokół zna
nych sobie miejsc: sklepów, parków, kawiarni i terenów podmiejskich. W ten sposób 
zostaje wyznaczona przestrzeń, po której porusza się młodzież, gdzie konstruowana 
jest ich zbiorowa tożsamość, określona nie tylko przez więzi wzajemne oraz rytuały 
inicjacyjne, ale przez fizyczny i duchowy dystans wobec świata dorosłych oraz insty
tucji, które symbolizują zależność od niego (system edukacji, wychowanie w rodzi
nie)12. Przestrzeń ta ma charakter szczególny, podkreśla bowiem przejściowość jako 
główną cechę procesu budowanej tożsamości, ale ma też wymiar „taktyczny” - by 
użyć określenia Michela de Certeau - gdyż należy do kogoś innego, nie posiada się 
jej na własność, nie zapewnia też bezpieczeństwa i można w niej przebywać tylko 
przez chwilę13.
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Podobnie jak w THX 1138, ważną funkcję pełni ścieżka dźwiękowa, piosenki 
z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nadawane przez legendarnego pre
zentera radiowego „Wolfmana” Jacka, które nie tylko przywołują nastrój epoki, ale 
służą jako ironiczny komentarz do wydarzeń, podkreślają znaczenie poszczególnych 
scen. Gdy Curt po raz pierwszy zobaczy dziewczynę z marzeń w białym t-birdzie, 
w radiu słyszymy piosenkę Why Do Fools Fall in Love?, Terry podrywa atrakcyjną 
blondynkę do słów The Great Impostor oraz Almost Grouln, zaś Steve i Laurie wra
cają do siebie w rytm lirycznej ballady Only You. Amerykańskie graffiti nie zostało 
wymalowane na murach — słusznie zauważa David Bordwell - ale nadane na falach 
radiowych14.

Fredric Jameson, autor niezwykle wpływowej koncepcji społeczeństwa przed
stawionej w książce Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, piszę 
o osłabieniu historyczności, czy może nawet wymazaniu rzeczywistej historii z hory
zontu doświadczenia ludzkiego, co wynika z niemożności przeżywania jej w sposób 
czynny15. Mimo że ponowoczesna kultura jest rozpaczliwą próbą odzyskania utra
conej przeszłości, to jednak nie mamy (nie chcemy mieć?) dostępu do rzeczywistego 
doświadczenia czasu minionego, dlatego też „jesteśmy skazani na poszukiwanie Hi
storii za pomocą naszych własnych popobrazów i symulakrów tej historii”16. Przy
kładem ponowoczesnego uwięzienia w przeszłości jest dla Jamesona kino nostalgicz
ne, do którego zalicza filmy w rodzaju Amerykańskiego graffiti. Nie chodzi w nich 
wyłącznie o przywracanie obrazu czasu minionego, ale raczej o specyficzny nastrój 
czy też stosunek do historii. Film Lucasa przedstawia nie tyle wizerunek przeszłości, 
ile raczej nasze o niej wyobrażenie, czy może raczej szereg kulturowych i filmowych 
stereotypów na jej temat. Ponowoczesny widz nie szuka odniesień bezpośrednio 
w rzeczywistości, nie pragnie naśladowania realności, ale zadowala się obrazami 
będącymi odbiciem jego wyobrażeń o świecie.

Nostalgiczny wymiar Amerykańskiego graffiti związany jest z rekonstrukcją sty
lu z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Przeszłość została odtworzona 
na poziomie mise en scène, poprzez wykorzystanie modeli starych samochodów, 
charakterystycznych strojów noszonych przez ówczesną młodzież oraz piosenek, 
jakich słuchają bohaterowie. W ten sposób powstaje wyobrażeniowy wymiar, symu- 
lakrum realności, przywołujące utracony czas, ale odnoszące się do przeszłości jak 
do znaku towarowego. Nie jest to rzeczywistość historyczna, co raczej zasłona, pa
rawan, oddzielający nas od niej. Mamy do czynienia z „brakiem głębi” oraz kultem 
powierzchniowości, który bierze się ze zniesienia różnicy między rzeczywistością 
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a pozorem, triumfu obrazów pozbawionych przedmiotu odniesienia, odsyłających 
nas do utopijnej wizji, a przez to oddalających od problematycznych wydarzeń po
czątku lat siedemdziesiątych, narastającego sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie 
czy zbliżającej się afery Watergate.

Vera Dika zauważa, że twórca Amerykańskiego graffiti odwołuje się do wi
zualnego stylu filmów z końca lat pięćdziesiątych, do względnej stabilności norm 
i kodów przedstawiania, ale czyni to w sposób szczególnie przewrotny. Na pozór 
film przypomina Buntownika bez powodu, z jego charakterystyczną tonacją barwną 
i typami postaci, jednak zamiast historycznego odtworzenia poetyki gatunku, Lucas 
wprowadza pewne niespójności i nieciągłości na poziomie struktur narracyjnych, 
zmieniając ogólną wymowę ideologiczną tego typu dzieł. W obu przypadkach mamy 
do czynienia z opowieściami o problemach okresu dojrzewania, jednak Nicholas 
Ray przedstawia analizę dysfunkcyjnych rodzin, portrety nastolatków z zaburze
niami psychicznymi, wskazuje na znaczącą rolę seksu i przemocy w życiu młodych 
ludzi, a wreszcie ukazuje bezwzględnych policjantów strzelających do dzieci.

Amerykańskie graffiti przywołuje raczej utopijne wyobrażenie dzieciństwa jako 
czasu niewinności - wszyscy są porządni i uczciwi, nie ma walki na śmierć i życie, 
nawet członkowie gangu „Faraonów” nie wyrządzają nikomu krzywdy, ograniczając 
się do zabawy w kotka i myszkę z miejscowymi policjantami. Świat przedstawiony 
przypomina bajkę, w której wszyscy troszczą się o siebie, a ich życzenia się spełnia
ją: Curt poznaje tajemniczą dziewczynę, Laurie wraca do Steve’a, Terry podrywa 
Debbie. Dominuje tonacja sentymentalnej opowieści, przepełnionej ckliwą słody
czą, przez co powstaje wyidealizowany obraz pokolenia17.

Możemy zwrócić uwagę na napięcie, jakie powstaje między wspomnieniami 
a historią, które wynika ze zderzenia zakodowanego w pamięci obrazu z rzeczy
wistym kontekstem historycznym — to z niego rodzi się podstawowe znaczenie fil
mu. W tym miejscu odkrywamy nie tylko ironiczną wymowę całości, ale połączone 
z sobą uczucia nostalgii i patosu, przedstawiające historyczne wydarzenia jako po
wód nieodwracalnej straty. Zasadnicze konflikty nie rozgrywają się na płaszczyźnie 
fabularnej, ale w świadomości widzów, którzy znają przyszłość, wiedzą o tym, że 
kilka miesięcy po wydarzeniach przedstawionych przez Lucasa, Ameryka ostatecz
nie straci niewinność (zamach na prezydenta), a z epilogu poznają dalsze losy bo
haterów: John Milner zginie w wypadku samochodowym, potrącony przez pijanego 
kierowcę w grudniu 1964, rok później Terry Fields zostanie uznany za zaginionego 
w akcji w Wietnamie, Steve nie wyjedzie na studia i będzie pracował jako agent 
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ubezpieczeniowy w Modesto (rodzinnym mieście Lucasa), zaś Curt przeniesie się 
do Kanady, zmuszony do emigracji z przyczyn politycznych.

W nostalgicznym filmie młodzieżowym, w przeciwieństwie do Buntownika bez 
powodu, chodzi o stworzenie napięcia między czasem minionym, okresem młodości, 
a światem dorosłych, co zwykle jest osiągane poprzez wprowadzenie głosu narratora, 
zewnętrznej perspektywy czasowej, tworzącej ramę fabularną, jak w Stań przy mnie 
(1986) Roba Reinera, gdzie mamy do czynienia ze wspomnieniem jednego z boha
terów, uczestnika niegdysiejszych wydarzeń. Mimo że w Amerykańskim graffiti nie 
ma narracji perspektywicznej, to jednak schemat wydaje się podobny, gdyż tekst nie 
zmierza do historycznej rekonstrukcji, ale do przywołania wyobrażenia o odległej 
przeszłości, która jest fetyszyzowana18. Nostalgiczne spojrzenie wynika z odrzucenia 
perspektywy, z jakiej spogląda się na czas miniony, a więc wyrasta z krytycznego 
stosunku wobec teraźniejszości, z przyjęcia konserwatywnego punktu widzenia.

Wątpliwości i niepewności dotyczące planów na przyszłość oraz lęk przed nie
znanym - jako cechy charakterystyczne dla okresu dojrzewania - łączą się w kinie 
nostalgicznym z poczuciem nieuchronności losu, jako że wszystkie wypadki ogląda
my z perspektywy człowieka dorosłego. Mimo wspomnianego braku pierwszooso
bowej narracji, a nawet wyraźnie zaznaczonego głosu autorskiego, możemy wskazać 
na uprzywilejowaną pozycję Curta jako przyszłego pisarza, poszukującego sensu 
w przeszłości, o czym dowiadujemy się ze swoistego epilogu — kody opisującej dalsze 
losy postaci - chwytu narracyjnego, którym posługują się twórcy młodzieżowych 
filmów nostalgicznych19.

Tęsknotę za czasem dzieciństwa, z jego niewinnością, prostotą i jednoznaczno
ścią, Znajdziemy również w kolejnym filmie George’a Lucasa, Gwiezdnych wojnach 
(1977), które — podobnie jak Amerykańskie graffiti — również są przykładem kina 
nostalgicznego. Nie jest to oczywiście film o historycznej przeszłości, ile raczej po
wrót do kulturowych doświadczeń pokolenia lat pięćdziesiątych, wyrosłego na tanich 
filmach i serialach fantastycznonaukowych o przybyszach z kosmosu, wyprawach 
badawczych, poszukiwaniach zaginionych cywilizacji. Gwiezdne wojny — zauważa 
Fredric Jameson:

przywróciły owo doświadczenie pod postacią pastiszu, [...] zaspokajały głę
boką tęsknotę za powtórnym ich przeżyciem. Film ten jest obiektem złożo
nym: na pierwszym poziomie dzieci i młodzież mogą odbierać bezpośrednio 
przygody, podczas gdy dorosła publiczność zdolna jest zaspokoić głębsze pra
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gnienie powrotu do tamtego okresu i powtórnego przeżycia dawnych, obcych 
wytworów jego estetyki. W tym sensie ów film [...] nie przywraca obrazu 
minionego czasu w jego żywym całokształcie; raczej przywraca nastrój i kształt 
specyficznych obiektów artystycznych dawnego okresu (seriali), usiłuje na 
nowo przywołać nastrój przeszłości skojarzony z tymi przedmiotami20.

Niezwykłe powodzenie Gwiezdnych wojen nie wzięło się bynajmniej ze szczególnej 
oryginalności samego pomysłu. Fabuła filmu stanowiła zręczną kompilację motywów 
baśniowych (np. opowieści o królu Arturze), schematów klasycznego westernu oraz 
romansu przygodowego z elementami space opery. Przyczyn sukcesu należałoby 
się doszukiwać raczej w nadzwyczaj wyrazistym ukazaniu walki Dobra ze Złem, 
w odwołaniu do mitów i legend, a może w utrafieniu w zapotrzebowania publicz
ności, zmęczonej kinem lat siedemdziesiątych. Bohaterem Gwiezdnych wojen jest 
Lukę Skywalker (Mark Hamill), młody wieśniak wychowywany przez wujostwo na 
pustynnej planecie Tatooine, który w tragicznych okolicznościach traci przybranych 
rodziców, a następnie za namową tajemniczego Bena Kenobiego (Alec Guinness) 
postanawia odpowiedzieć na wezwanie pięknej księżniczki Lei (Carrie Fisher). 
Przy okazji dowiaduje się, iż jest potomkiem sławnego rodu rycerzy Jedi i jego 
przeznaczeniem jest walka w obronie republiki. W wyprawie towarzyszą mu dwa 
roboty R2D2 i C3PO, zaś podróż odbywa się na pokładzie statku kosmicznego 
„Sokół Millennium”, którego właścicielem jest Han Solo (Harrison Ford). Ścigani 
przez żołnierzy Imperium, docierają do Gwiazdy Śmierci, najnowszej broni cesarza 
w walce z Rebeliantami, których zadaniem jest powstrzymanie sił Zła.

George Lucas stworzył mit współczesny, odwołując się do archetypów i symboli 
opisanych przez Carla Gustava Junga, a spopularyzowanych przez Josepha Camp- 
bella w jego książce Bohater o tysiącu twarzy. Jej zasadnicza teza wyrasta z zało
żenia o istnieniu wspólnego rdzenia wszystkich opowieści o mitycznych herosach, 
którzy wyruszają na wyprawę i przechodzą szereg prób po to, by uratować piękną 
księżniczkę i pokonać okrutnego przeciwnika21. Podobny schemat Znajdziemy rów
nież w bajce magicznej: mamy bowiem do czynienia z typowymi określeniami cza
soprzestrzennymi („dawno, dawno temu, w pewnej odległej galaktyce”), zwyczajo
wym wprowadzeniem bohatera i zakazem, który zostanie przez niego przekroczony, 
obecnością magicznego pomocnika, wyruszeniem na poszukiwania, wykonaniem 
trudnego zadania i triumfalnym powrotem do domu22.
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Możemy też wskazać na edypalną naturę konfliktu rozgrywającego się w Gwiezd
nych wojnach, jego celem jest bowiem odkrycie własnej tożsamości oraz poznanie 
prawdziwej natury rzeczy, a wreszcie próba sił, która pozwoli na symboliczne ocale
nie matki (w tym przypadku siostry) i pokonanie własnego ojca. Zgodnie z psycho
analitycznym schematem osobowość bohatera ukształtowana jest przez poszukiwanie 
figury ojcowskiej. Młody człowiek jest zwykle sierotą wychowywanym przez dalekich 
krewnych lub opiekunów, pochodzi ze znamienitego rodu, w cudowny sposób urato
wany przed śmiercią w dzieciństwie. Świat, w którym żyje, jest prosty i bezpieczny, 
a zasady jednoznaczne, jednak musi zmierzyć się z cierpieniem, wyruszyć w drogę, 
stawić czoło niebezpieczeństwu, znaleźć zabójców własnej rodziny. Jego przewodni
kiem duchowym i mentorem zostaje tajemniczy starzec, pustelnik lub mag, dyspo
nujący wiedzą i umiejętnościami, jakie posiąść musi uczeń. Mistrz poświęca życie, 
by uratować tych, których powierzono jego opiece, ale od tej pory przejmuje funk
cję superego, głosu wewnętrznego, kierującego postępowaniem młodzieńca. Śmierć 
Starego Mędrca otwiera przed bohaterem nową drogą, uświadamia mu rolę, jaką 
ma do spełnienia, odsłania jego przeznaczenie. W kolejnych częściach trylogii Lukę 
nie jest już zagubionym i osieroconym dzieckiem ani nawet młodym adeptem Mocy, 
ale w pełni ukształtowanym, pewnym siebie i własnych zdolności mistrzem Jedi23.

Spoglądając na konflikt edypalny z perspektywy Freudowskiej, moglibyśmy 
zwrócić uwagę na swoistą realizację romansu rodzinnego, przedstawionego przez 
Lucasa w Gwiezdnych wojnach. W psychoanalitycznej interpretacji polega to na 
stworzeniu przez dziecko fantazmatycznego scenariusza, wyobrażaniu sobie, że jest 
się sierotą, zmuszonym do poszukiwania prawdziwych rodziców, co jest wyrazem tę
sknoty za ojcem, który byłby najszlachetniejszy i najmądrzejszy z ludzi, oraz matką, 
najpiękniejszą i najczulszą istotą na świecie. Może dlatego też w całym cyklu odnaj
dujemy szereg postaci ojcowskich, począwszy od Bena Kenobiego i mistrza Yody 
po lorda Vadera, a także macierzyńskich - jak księżniczka Leia, matka Anakina, 
a wreszcie Amidala — choć musimy pamiętać, że rozwiązanie kompleksu Edypa 
polega na uregulowaniu stosunku do ojca, a nie zależności od matki24.

Walkę Dobra ze Złem możemy odczytać na jeszcze innym poziomie, nie tyle 
mitologicznym, baśniowym czy romantycznym, ile historycznym. Nostalgiczne spoj
rzenie wyłania się bowiem ze specyficznego stosunku Lucasa do przeszłości i tra
dycji (także literackiej), w której nie chodzi o stylizację na poziomie wizualnym, 
ale raczej ideologicznym, poprzez odwołanie się do określonego systemu wartości 
obowiązującego w minionych czasach, co charakterystyczne dla neokonserwatyw
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nej postawy twórcy. Zasadniczym celem wyprawy będzie przywrócenie porządku 
i sprawiedliwości, odrodzenie wspólnoty i odbudowanie utraconego ładu, a więc 
stworzenie nowego społeczeństwa. Ucieleśnieniem zła jest w całym cyldu galaktycz
ne Imperium wzorowane na Cesarstwie Rzymskim w jego schyłkowym okresie, a ra
czej na popularnym wyobrażeniu zrodzonym przez lekturę monumentalnego dzieła 
Edwarda Gibbona Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego25. Motywy zepsucia 
władzy, rozkładu systemu politycznego, bezradności senatu w obliczu zagrożenia ze
wnętrznego i wewnętrznego oraz walka o zachowanie ideałów republiki są wynikiem 
transpozycji historycznej przeszłości w mityczną przyszłość. W upadku dawnych 
zasad widzi Lucas, podobnie jak Gibbon, przyczynę wszelkich nieszczęść — to rzą
dza władzy, partykularyzm, rozrost biurokracji, wszechobecna korupcja, nieustanne 
kłótnie i spory doprowadziły do śmierci republiki oraz dały początek tyranii26.

Historyczne odniesienia do starożytności, połączone z mitologicznymi wy
obrażeniami na temat przeszłości, odegrają istotną rolę w opisie wydarzeń poprze
dzających opowieść o losach Luke’a Skywalkera, a przedstawionych w Mrocznym 
widmie (1999), Ataku klonów (2002) i Zemście Sithów (2005)27. W pewnym 
sensie mamy do czynienia z powtórzeniem schematu znanego z pierwszej trylo
gii, a wzorowanego na micie bohatera, którego przeznaczeniem jest zostać zbawcą, 
odnieść zwycięstwo nad własną słabością i siłą przeciwnika oraz przekonać się, że 
prawdziwy wróg jest w nim samym.

Mroczne widmo opowiada o młodym chłopcu, Anakinie Skywalkerze, wycho
wywanym przez matkę na pustynnej planecie Tatooine, który spotyka piękną dziew
czynę (Natalie Portman) — władczynię potrzebującą pomocy, poznaje przyszłego 
nauczyciela i mistrza, Obi-Wana (Ewan McGregor), przechodzi rytuały inicjacyj
ne, a wreszcie odkrywa w sobie nieznaną moc i ukryte możliwości, które pomogą mu 
pokonać wrogów. Mamy jednak istotną różnicę. Tytuł filmu zapowiada pewne nie
bezpieczeństwo, sugeruje możliwość niepowodzenia misji, klęski bohatera, która nie 
wchodziła w rachubę w pierwszej trylogii — przyjaźń i lojalność zostaną wystawione 
na próbę, a słabość charakterów obnażona. Przekonujemy się, że upadek republiki 
był spowodowany kryzysem wewnętrznym, zepsuciem moralnym i walką o wpły
wy. Królowa Amidala, władczyni planety Naboo, jest politycznie niedoświadczona 
i nieświadoma prawdziwego zagrożenia, dlatego zostanie wykorzystana przez jed
nego z senatorów (łan McDiarmid) do przejęcia władzy absolutnej nad światem, 
z kolei u Anakina gniew i nienawiść sąsiadują z miłością i wiernością, przez co 
ciemna strona Mocy zwycięża.
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Anne Lancashire w swojej analizie Mrocznego widma wskazuje na przemożną 
obecność symboliki lunarnej, czyli dominację kobiecości związanej z zagrożeniem, 
widoczną zarówno na poziomie powierzchniowym (wizualnym), jak i głębokim 
(struktury narracyjne), poprzez związek młodego bohatera z postaciami kobiet 
(matka oraz Amidala); zwraca też uwagę na szczególną podwójność świata i po
staci, co podkreśla „widmową” naturę rzeczy, sugerowaną w tytule: dwóch lordów 
Sith (Darth Sidious i Darth Maul), dwóch kanclerzy (Valorum i Palpatine), dwa 
oblicza królowej (publiczne i prywatne) i dwa ludy zamieszkujące planetę Naboo28. 
Wszystko to wiąże się z zasadniczym tematem sagi: poszukiwaniem równowagi, har
monii w świecie, pragnieniem połączenia przeciwstawnych sił, różnych aspektów 
bytu, co świadczy o swoistym mistycyzmie, jaki przenika wszystkie części Gwiezd
nych Wojen, swoistym, bo wyrastającym z powiązania wymiaru technicznego i me
tafizycznego, podobnie jak to miało miejsce w 2001: Odysei kosmicznej (1968) 
Stanleya Kubricka.

Filmy Lucasa wpisują się w nurt neognostycki, a raczej w jego szczególny 
wariant określany jako techgnoza, wyrastający z odrzucenia racjonalnych postaw, 
niechęci do pragmatyzmu, a zarazem pragnienia poszukiwania sensu poza rozu
mem, w hermetycznej wykładni, zgodnie z którą wszechświat jest postrzegany jako 
połączenie pierwotnych sił Światła i Ciemności, jako żyjąca dusza, a więc sieć 
wzajemnych zależności łączących wszystko i wszystkich29. W postawie bohaterów 
Gwiezdnych wojen dostrzegamy pozostałości naiwnego irracjonalizmu wynikającego 
z przeświadczenia, że umysł góruje nad materią, że należy dążyć do samodoskona
lenia i pokonania własnej słabości.

Wbrew technognostyckiej postawie, wskazującej na możliwość połączenia tech
niki i mistyki, zbudowania elektronicznej utopii, stosunek Lucasa do technologii jest 
dwuznaczny, wyraża bowiem obawę przed tym, że nasze człowieczeństwo jest zagro
żone nie tylko przez pragnienie władzy, osobiste ambicje i żądze, ale przez bezduszną 
maszynę, której ucieleśnieniem w pierwszej trylogii była zarówno Gwiazda Śmierci, 
jak i sztucznie podtrzymywany przy życiu, przypominający cyborga, lord Vader.

W późniejszych częściach cyklu mamy do czynienia z demonizacją technologii, 
a zarazem wyraźną opozycją między aspektem organicznym i mechanicznym, jako 
że buntownicy, rebelianci kojarzeni są z naturą, zielenią i roślinnością, zaś siły Im
perium z maszynami, armią klonów, robotami bojowymi, bronią masowej zagłady. 
Zderzenie dwóch światów zostało znakomicie przedstawione w sekwencji ataku na 
planetę Naboo, w którym prymitywny lud Gunganów, zamieszkujący podwodne 
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miasto, musi zmierzyć się z armią robotów sterowanych z pokładu statku kosmicz
nego krążącego na orbicie30. Technika, przekonuje Lucas, bywa zawodna, może ob
rócić się przeciw człowiekowi, ale można ją pokonać dzięki pierwotnej sile drzemią
cej w każdym z nas. Gwiezdne Wojny, będące wytworem nowoczesnej technologii 
komputerowej, produktem efektów specjalnych, są antytechnologicznym manifestem 
przełomu stuleci, wpisują się bowiem w nurt wyobraźni apokaliptycznej, z jej neo
konserwatywnym przesłaniem, jakie Znajdziemy u podstaw amerykańskiego mitu, 
podkreślającego znaczenie ducha indywidualizmu, tradycyjnych wartości, wiary 
oraz związku z naturą.
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Filmografia

Filmy Lzrótkometrażowe:

/965 Look at Life
/966 1:42:08 - A Man and His Car

/966 Freiheit

/966 Herbie

/967 6-18-67

/967 Anyone Lived in a Pretty Hou) Town

/967 The Emperor

/967 Elektroniczny labirynt - THX 1138 4EB (Electronic Labyrinth
THX 1138 4EB)

Filmy pełnometrażowe:
/97/ THX 1138

/973 Amerykańskie graffiti (American Graffiti)
/977 Cwiezdne wojny (Star Wars)
/999 Gwiezdne Wojny — Epizod 1: Mroczne widmo (Star Wars: Episode I 

— The Phantom Menace)
2002 Gwiezdne Wojny — Epizod 2: Atak klonów (Star Wars: Episode II

— Attack of the Clones)
2005 Gwiezdne Wojny — Epizod 3: Zemsta Sithów (Star Wars: Episode III

- Revenge of the Sith)
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Huyck. Dwa miesiące wcześniej, 23 września, rozpoczęto zdjęcia do filmu THX 1138.

A Koncepcję władzy panoptycznej przedstawił Michel Foucault w książce Nadzorować i karać, 
tłum. Tadeusz Komendant, Warszawa: Wydawnictwo Spacja 1993, s. 235-272.

5 Lawrence Sturhahn, Genesis of THX 1138: Notes on a Production, „Kansas Quarterly” 
1972, nr 4, s. 47, cyt. za: Vivian C. Sobchack, Screening Space. The American Science Fic
tion Film, New Brunswick: Rutgers University Press 1998, s. 195.

6 Andrzej Kolodyński, Dziedzictwo wyobraźni. Historia filmu SF, Warszawa: Wydawnictwo 
Alfa 1989, s. 78.
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7 Ironiczny dystans potęguje pierwsze ujęcie z fragmentem przedwojennego serialu o przygo
dach Bucka Rogersa, którego bohaterowie oglądają na ekranie obrazy pochodzące z zapom
nianego dziś filmu utopijnego Rok 1980 (1930, reż. David Butler), będącego amerykańską 
odpowiedzią na Metropolis Fritza Langa.

8 Chodzi o scenę, w której widzimy chaotyczne, nieskoordynowane ruchy bohatera pod wpływem 
nieokreślonych impulsów, wysyłanych zapewne przez komputer.

9 Na hiperrealny wymiar filmu Lucasa zwracał uwagę przed laty Garrett Stewart w tekście 
„Videology” of Science Fiction, [w:] George E. Slusser (red.), Shadows of the Magic Lamp: 
Fantasy and Science Fiction in Film, Eric S. Rabkin, Carbondale: Southern Illinois Univer
sity Press 1985, s. 174-175.

10 Paul Virilio, Maszyna widzenia, [w:] Andrzej Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być, Kraków: 
Universitas 2001.

11 J. P. Telotte, pisząc o filmie Lucasa, zauważa, że człowiek w świecie przyszłości utracił sub
stancjalne ciało, stał się jednostką wirtualną, a nie realną, więźniem w otchłani, zdezoriento
wanym i pozbawionym jakichkolwiek punków odniesienia (Science Fiction Film, Cambridge: 
Cambridge University Press 2001, s. 134-135).

12 O roli wymiaru przestrzennego w konstruowaniu tożsamości młodzieży pisał Lawrence Gross
berg w książce We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Cul
ture, New York: Routledge 1999, s. 178-179.

13 Por. Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, Berkeley: University of California 
Press 1984, s. XIX.

14 Na szczególne znaczenie ścieżki muzycznej w filmie Lucasa zwrócił uwagę David Bordwell 
w pracy The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies, Berkeley: University 
of California Press 2006, s. 62.

15 W polskim przekładzie ukazały się fragmenty książki Fredrica Jamesona: Postmodernizm 
albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, tłum. K. Malita, „Pismo Literacko-Artystyczne” 
1988, nr 4; Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, tłum. Przemysław Czapliński, [w:] 
Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński 1997.

16 Fredrick Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke 
University Press 1991, s. 25.

17 Por. Vera Dika, Recycled Culture in Contemporary Art and Film: The Uses of Nostalgia, 
Cambridge: Cambridge University Press 2003, s. 89-91.

18 Na powinowactwo Amerykańskiego graffiti i Stań przy mnie zwracał uwagę Lesley Speed 
w tekście Tuesday's Gone: The Nostalgic Teen Film, „Journal of Popular Film and Television” 
1998, vol. 26, nr 1.

19 Pojęcie „narracyjnej kody” w odniesieniu do filmów nostalgicznych wprowadził Lesley Speed, 
dz. cyt., s. 32.

20 Fredrick Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, dz. cyt., s. 198-199.
21 Por. Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. Andrzej Jankowski, Poznań: Wyd. 

Zysk i S-ka 1997.
22 W filmie Lucasa możemy odnaleźć podstawowe uporządkowanie strukturalne bajki magic

znej opisane niegdyś przez Władimira Proppa w Morfologii bajki (Warszawa: Książka i Wie
dza 1976), a więc następstwo funkcji będących stałymi i niezmiennymi elementami narracji, 
właściwa ich dystrybucja oraz obecność określonych postaci (bohater, pomocnik, przeciwnik, 
donator, osoba wysyłająca i poszukiwana).
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23Jungowską interpretację Gwiezdnych wojen proponuje James F. Iaccino w książce Jungian 
Reflections Within the Cinema: A Psychological Analysis of Sci-Fi and Fantasy Archetypes, 
Westport: Praeger 1998, s. 3-14, z kolei odczytanie filmu Lucasa w duchu Josepha Camp- 
bella przedstawia Andrew Gordon w tekście Star Wars: A Myth of Our Time, [w:] Joel W. 
Martin (red.), Screening the Sacred: Religion, Myth and Ideology in Popular American Film, 
Conrad E. Ostwalt, Boulder: Westview Press 1995, s. 73-82.

24 Psychoanalityczne odczytanie gwiezdnej sagi proponuje Andrew Gordon w artykule The 
Power of the Force: Sex in the Star Wars Trilogy, [w:J Eros in the Mind’s Eye: Sexuality and 
the Fantastic in Art and Film, red. Donald Palumbo, New York: Greenwood Press 1986, s. 
193-206. Na rolę romansu rodzinnego w micie bohatera wskazywał Otto Rank w pracy The 
Myth of the Birth of the Hero.

25 Na szczegółowe analogie między fabułą Gwiezdnych wojen a działem Gibbona oraz głośnym 
filmem Anthony’ego Manna Upadek Cesarstwa Rzymskiego zwraca uwagę Martin M. Win
kler w tekście Star Wars and the Roman Empire, [w:] Martin M. Winkler (red.) Classical 
Myth <§• Culture in the Cinema, New York: Oxford University Press 2001, s. 272—289.

26 W filmie Anthony’ego Manna, którego scenarzyści wzorowali się na pracy Gibbona, mo
mentem przełomowym jest koniec panowania Marka Aureliusza. Jego śmierć (w 180 roku 
n.e.) rozpoczęła krwawą i bezwzględną walkę o władzę, jaka toczyła się przez kolejne 
dziesięciolecia. Martin Winkler, we wspomnianym wcześniej tekście, dokonuje interesującego 
porównania między bohaterami Gwiezdnych wojen i Upadku Cesarstwa Rzymskiego, widząc 
w Liwiuszu zapowiedź Luke’a Skywalkera, w postaci Kommodusa - lorda Vadera, zaś w sa
mym Marku Aureliuszu - Obi-Wana Kenobiego.

27 Przerost biurokracji i inercję władzy znakomicie oddają sceny rozgrywające się w sali posiedzeń 
senatu.

28 Por. Anne Lancashire, The Phantom Menace: Repetition, Variation, Integration, „Criticism” 
2000, vol. 24, nr 3.

29 Por. Erik Davis, TechGnoza, tlum. Jerzy Kierul, Poznań: Rebis 2002.
30 Na opozycję między naturą i techniką wskazuje wielu autorów piszących o cyklu Gwiezdnych 

Wojen, m.in. Adam Roberts w książce Science Fiction (London: Routledge 2000, s. 86—87), 
Geoff King i Tanya Krzywinska w pracy Science Fiction Cinema: From Outerspace to Cyber
space (London: Wallflower 2000, s. 95-1 12) oraz John Lyden w artykule The Apocalyptic 
Cosmology of Star Wars, „Journal of Religion and Film” 2000, vol. 4, nr 1.
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