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Świat poszedł naprzód. 
Stephen King, Mroczna Wieża 

Długa Wojna jest drugą po Długiej Ziemi powieścią, powstałą w wyniku współpracy 

duetu Pratchett&Baxter. Jako fan książek Prachetta muszę przyznać, głęboko zawsty-

dzony, że nie było mi dane zapoznać się z twórczością Stevena Baxtera. Błąd, który zamie-

rzam nadrobić w najbliższej przyszłości. Długa Wojna to książka science fiction, ze znacz-

nie większym naciskiem położonym na słowo „fiction” niż „science”. To tylko lekko okra-

szona satyrą i absurdem spod szyldu „Terry Pratchett” powieść. Cały cykl zaskoczył mnie 

w miarę poważnym podejściem do tematyki i rozpatrywaniem konsekwencji rodzącego 

się na naszych oczach nowego świata. Dla czytelników niezapoznanych z pierwszym to-

mem cyklu – małe streszczenie. Pewnego pięknego dnia ktoś zamieścił w internecie na-

szego świata schemat urządzenia, które pozwala się przemieszczać do światów równole-

głych. Urządzenie może zbudować każdy. Plan jego konstrukcji zawiera bowiem tak zaa-

wansowane i trudno dostępne elementy, jak surowy ziemniak i plastikowy przełącznik. 

Ku zaskoczeniu użytkowników sieci, przyrząd rzeczywiście działa. Zaczyna się masowa 

emigracja do światów równoległych bo są one nie tylko piękne, wolne od zanieczyszczeń, 

ale co ważniejsze – bogate w surowce naturalne. Długa Ziemia jest książką opowiadającą 

o eksploratorach, pionierach i odkrywcach. O pierwszym kontakcie z mieszkańcami Dłu-

giej Ziemi. Dziwnymi, włochatymi, ale jednocześnie przyjaznymi i ciekawskimi istotami, 

ochrzczonymi przez ludzi „trollami”.  
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Długa Wojna to kontynuacja historii Joshuy Valienté, jedynego człowieka na świe-

cie, który ma umiejętność przenoszenia się między światami bez pomocy wcześniej wspo-

minanego urządzenia. Dziesięć lat po wydarzeniach Długiej Ziemi Joshua jest swego ro-

dzaju bohaterem dla ludzi, którzy zdecydowali się na wkroczenie do równoległych świa-

tów i zbudowanie na surowych niezaludnionych terenach nowego życia. Tak jak i w 

pierwszym tomie, tak i tutaj jego historia przecięta jest historiami innych bohaterów, któ-

rzy próbują dać sobie radę w tych jakże ciekawych czasach.  

A czasy są niewątpliwie ciekawe. Narasta konflikt pomiędzy mieszkańcami „ziemi 

równoległych” a rządem „ziemi podstawowej”. Rząd wysyła siły wojskowe, by przypo-

mnieć mieszkańcom, że są nadal obywatelami USA i powinni płacić podatki. Stany stoją w 

obliczu międzywymiarowej secesji. Oprócz tego pojawiają się napięcia społeczne pomię-

dzy ludźmi, którzy umieją przekraczać światy, a ludźmi, którzy z jakiegoś powodu nie 

mogą tego zrobić ‒ nawet z użyciem osobliwego urządzenia z ziemniakiem. 

Autorzy się nie śpieszą. Książka powoli i dokładnie rozpatruje konsekwencje poja-

wienia się w naszym świecie technologii, pozwalającej na szybkie i tanie wydobycie pra-

wie każdego surowca naturalnego. Jeden krótki akapit tekstu poświęcony jest nawet ho-

dowli owiec na „ziemiach równoległych”. Świat przedstawiony jest przez to spójny i wia-

rygodny. Niestety, na nadmiernym skupieniu na szczegółach cierpi akcja książki, która 

wlecze się, moim zdaniem, niemiłosiernie. Za mało jest też Prachetta w tej książce Pra-

chetta – nie jestem pewien, czy to ze względu na stan zdrowia tego autora, czy też zaist-

niały jakieś inne czynniki, ale czytając Długą Wojnę i Długą Ziemię, cały czas miałem wra-

żenie, że to Baxter gra pierwsze skrzypce. Rozszczepienie narracji na kilku bohaterów 

także nie pomaga w odbiorze. Czytając Długą Wojnę, wydawało mi się że tak jak dobry 

serial, cykl dopiero się rozkręca, ustawiając wszystkie elementy powieści w miejscu. Moje 

przypuszczenie potwierdziła informacja od autorów, którzy podczas wywiadu dla BBC 

Radio w czerwcu 2013 roku potwierdzili, że podpisali z domem wydawniczym umowę na 

jeszcze cztery książki cyklu. Trzecia część ma nosić tytuł Long Mars. 

Długa Wojna to ciekawa, choć nieco rozwlekła historia o odwiecznych problemach 

innowacji i rozwoju, konflikcie pomiędzy tym, co nowe, a tym, co stare. To także solidna 

porcja s.f. od dwóch niezwykle renomowanych brytyjskich pisarzy. Nic, tylko czytać i cze-

kać z niecierpliwością na kolejne części.  

 


