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Hell yeah!  

 

Szczęśliwa godzina w piekle Tada Williamsa w polskim przekładzie tytułu traci coś, 

co czytelnikom anglosaskim już od pierwszego spojrzenia na okładkę sugeruje, by drugi 

tom cyklu o Bobbym Dollarze traktować już nie nawet jako urban, lecz humorous fantasy. 

W oryginale tytuł powieści Williamsa brzmi bowiem Happy Hour in Hell, odsyłając nie do 

onieśmielającego dziedzictwa dantejskich opowieści o ogniu, siarce i porzucaniu nadziei, 

lecz raczej do wizji amerykańskiego grill-baru, wabiącego zapachem wysmażonych na 

chrupiąco skrzydełek i żeberek w sosie barbecue, podawanych w porze lunchowej po 

dwukrotnie niższej cenie. Dzięki temu, gdy rozpoczyna się lekturę od tradycyjnie już w 

cyklu prospektywnego opisu podróży anioła Doloriela aka Bobby’ego Dollara po moście 

Nerona do Abbadonu, aż chce się zakrzyknąć: „Tonight we dine in hell” – bo znów dobrze 

wiadomo, że Williams nie zawiedzie nadziei na intelektualną ucztę. 

Zanim jednak przyjdzie do tytułowego zstąpienia do piekieł, zarówno Bobby’emu 

Dollarowi, jak i czytelnikom przyjdzie się przekonać o prawdziwości ponurego 

stwierdzenia Jeana Paula Sartre’a, iż piekło – to są inni. Pomimo oczywistych zasług 

Doloriela w wykryciu spisku na skalę eschatologiczną i pokonania babilońskiej bestii 

niebiański Eforat gotuje Dolorielowi piekło na ziemi. Zawiesza go w obowiązkach obrońcy 

dusz ludzkich z urzędu i naraża go tym samym na najgorsze skutki gniewu Eligora Jeźdźca, 

Księcia Piekieł i przypadkiem również konkubenta drogiej sercu Doloriela diablicy 

Casimiry, znanej Bobby’emu jako Caz, zaś piekielnym regimentom – jako hrabina 

Zimnoręka. Równocześnie, jak gdyby inicjalnych zawiłości fabularnych wciąż było mało, 

hrabina pozostaje aktualnie pod ścisłą kuratelą Eligora, przyprawiając Doloriela o 

piekielną udrękę (dobrze, to już ostatnia gra słów), natomiast Eligor Jeździec – a w 
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każdym razie zrazu wszystko na niego wskazuje – spuszcza ze smyczy Połamańca, 

demona, który powinien być zarówno wedle ziemskiego, piekielnego, jak i niebiańskiego 

prawa ostatecznie martwy, a jednak cały i zdrów dybie na nieszczęsnego Bobby’ego 

Dollara, niemogącego z różnych, a ściśle – związanych z hrabiną Zimnoręką względów, 

zwrócić się otwarcie o pomoc w nierównej walce do swych przełożonych w niebie. I tak 

rozpoczyna się trudna wędrówka Bobby’ego do tej części zaświatów, w której nie myślał 

się kiedykolwiek znaleźć, a w której przypadkiem jeden z wysoko postawionych w 

hierarchii archaniołów zleca mu w sekrecie misję, nie tylko wpędzając Doloriela w jeszcze 

większe tarapaty, ale w dodatku coraz bardziej podminowując jego wiarę w stabilny i 

moralnie uzasadniony układ sił między niebem, ziemią a piekłem.  

Tym, co z oczywistych względów jest najsilniejszą stroną Szczęśliwej godziny w 

piekle – prócz tradycyjnie sarkastycznego humoru Williamsa – jest sama konstrukcja 

piekła: cylindrycznej otchłani, podzielonej na niezliczoną ilość zamkniętych segmentów 

od głębi Kary aż po Czerwone Miasto i w niezwykle oryginalny sposób dzielącej się na 

górne, uprzemysłowione kręgi utrzymane w stylistyce steampunkowej oraz dolne, ginące 

w pomroce średniowiecza i tym mniej ucywilizowane, im gorszych grzeszników więżące. 

Tę oryginalną i pełnokrwiście postmodernistyczną wizję znakomicie komentuje sam 

Bobby Dollar, dochodząc do wniosku, że otchłań traktuje grzeszników w zasadzie bardziej 

sprawiedliwie aniżeli niebiosa (a już na pewno czyściec, przedstawiony jako ziemia 

niczyja między obydwiema domenami, z której kruszące się na popiół, wyniszczone dusze 

ludzkie pełzną ku zamkniętym na głucho wrotom Pandæmonium, w próżnej woli 

zadośćuczynienia swych przewin). Jakkolwiek zaś w niebie obdarza się wszystkich na 

utopijną modłę jednakową dawką odurzającej szczęśliwości i pozwala błądzić bez celu po 

kryształowych abstrakcjach, ciężkie tryby piekielnej maszynerii funkcjonują jedynie 

dzięki ciężkiej pracy u podstaw, zdywersyfikowanej podług osobistych zasług jednostek. 

Skojarzenie z ujawnionym w tomie pierwszym spiskiem potężnych magów, mającym na 

celu stworzenie Trzeciej Drogi poza niebem i piekłem, pozwala domniemywać, że jest to 

być może pierwszy krok Williamsa ku zasugerowaniu mocno relatywistycznych podstaw 

dualistycznego porządku świata Bobby’ego Dollara. Niestety jednak, tom drugi cyklu 

pozostawia w zasadzie ten wątek w uśpieniu, koncentrując się na wydobywaniu w 

interludiach szczegółów miłosnej relacji Doloriela i Caz, a w pozostałej części rozdziałów 

– na rozwijaniu fabularnego schematu ratowania damy znajdującej się, nomen omen, w 

opałach.  
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Zasadniczą i w zasadzie jedyną wadą powieści Tada Williamsa jest właśnie 

nadmierna koncentracja na wątku hrabiny Zimnorękiej, który to kulminuje pod sam ko-

niec narracji przewidywalnym, a wyjątkowo irytującym tropem „Thank you, Mario, but 

your princess is in another castle” – denerwującym już na poziomie platformowej gry 

wideo, a cóż dopiero w narracji seryjnej, w której nadmierna iteratywność fabuły rzadko 

kiedy dobrze rokuje całościowej ocenie cyklu. Trudno powiedzieć, co Williams chciał 

osiągnąć powtarzaniem motywu uciekającej panny młodej, ale wydaje się, że – tak jak 

zresztą w innych cyklach powieściowych jego autorstwa – ostateczna ocena tego chwytu 

musi poczekać do czasu ukazania się ostatniego tomu trylogii (oczywiście, o ile nie mutuje 

ona w kolejną niekończącą się historię, co nie byłoby – wobec podniesionego wyżej 

zarzutu – zbyt dobrym rozwiązaniem). Niemniej, choć Szczęśliwa godzina w piekle cierpi 

na tę samą przypadłość, co przeważająca większość środkowych tomów trylogii, wciąż 

jest to powieść Tada Williamsa i dobrze napisana humorous fantasy – a to już dwa znako-

mite powody, by wybaczyć Szczęśliwej godzinie w piekle znacznie więcej niż nieznaczne 

zawiedzenie pokładanych w niej oczekiwań.  

 

 

 

 


