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Twórczość Tada Williamsa ma w moim przypadku to do siebie, że po mniej więcej 

30-50 stronach dowolnej jego książki doznaję uczucia absolutnej imersji i budzę się do 

życia nie wcześniej, niż po dotarciu do ostatniej strony okładki. W przypadku Pamięci, 

smutku i ciernia (którego sequel Williams całkiem niedawno obwieścił) czy też niezrów-

nanej Marchii Cienia miało to tę wadę, że nieprzerwana lektura zabierała mi z życia kilka-

dziesiąt godzin, pozbawiając wyniszczony organizm kilkunastu życiodajnych posiłków i 

co najmniej tylu godzin kojącego snu. Z liczącymi ledwie 488 stron Brudnymi ulicami nieba 

(The Dirty Streets of Heaven) wydawało się więc, że będzie pod tym względem podobnie 

– jednakże próżne to były nadzieje, bowiem już po siedmiu godzinach lektury książka 

skończyła się nagle i niespodziewanie, a mnie przyszło znów spotkać się ze starym i znie-

nawidzonym znajomym, kryjącym się z trwogi przed gniewem rzesz czytelników pod ob-

cobrzmiącym pseudonimem Cliffhangera.   

W ten sposób już we wstępnej części recenzji rozprawiłem się z najbardziej irytu-

jącą cechą nowo wydanej w Polsce powieści Williamsa, a mianowicie z akcją urywającą 

się bezczelnie w kulminacyjnym punkcie fabuły i drwiącą sobie przy tym z ludzkiej po-

trzeby obcowania ze skończoną narracją w obrębie poszczególnych tomów najdłuższej 

nawet sagi. Zabieg taki tłumaczy jednak w pewnym sensie poetyka powieści detektywi-

stycznej, ku której ewidentnie ciążą Brudne ulice nieba, wprowadzające czytelnika nie 

tylko w odwieczny konflikt aniołów i demonów, ale również w środek spisków, matactw 

i krętactw, stanowiących subtelne tło walki o rząd dusz wśród niebiańskiej i piekielnej 

palestry. Protagonista powieści, Bobby Dolar, jest bowiem ni mniej, ni więcej jak adwoka- 
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tem: nieustającym w próbach ratowania z opresji dusz ludzkich podczas sądu ostatecz-

nego, niezaszczycanego, jak chciałaby eschatologia chrześcijańska, przez wszechwiedzą-

cego Najwyższego, lecz przez jego znudzonych przedstawicieli – nieroszczących sobie by-

najmniej pretensji do ferowania sprawiedliwych wyroków bez wysłuchania racji z oby-

dwu stron Odwiecznego Konfliktu. Stary to pomysł zapewne, jak sam świat – ale dzięki 

temu, że Williams decyduje się wykorzystać, oprócz konwencji prozy detektywistycznej, 

także sztafaż urban fantasy, czytelnik ma wrażenie obcowania z najnaturalniejszym obra-

zem wojny między niebem a piekłem od czasu His Dark Materials Philipa Pullmana. Wil-

liams unika przy tym częstej w literaturze angelo- i demonologicznej (i w ogóle kojarzonej 

z nią konwencją noir) tendencji do przedstawiania aniołów i demonów jako istot liminal-

nych, funkcjonujących w przestrzeni tranzytowej między ziemią, niebem a piekłem i speł-

niających się w ciągłym ingerowaniu we wszystkie nasze ziemskie sprawy.  

W Brudnych ulicach nieba tymczasem każdy z poszczególnych planów egzystencji 

ma uzasadnienie światotwórcze. Królestwo Niebieskie (zwane przez konfraternię 

Bobby’ego Dollara Domem), Pandæmonium, Czyściec, Ziemia, a także obszar między-

świata, w którym odbywają się posiedzenia Sądu Ostatecznego z udziałem zarówno pie-

kielnej, jak i niebiańskiej palestry – wszystkie te światy stanowi ważną i funkcjonalną 

część Stworzenia, istniejącą w zgodzie z postanowieniami kontrasygnowanych przez 

anioły i demony traktatów rozjemczych, w irytujący sposób ignorujących głos głównych 

zainteresowanych, czyli dusz ludzkich. Cały zamysł narracyjny Brudnych ulic zasadza się 

więc w efekcie na przerażającej dla obu stron konfliktu sugestii, że któremuś z ziemskich 

enfants terribles udało się w jakiś sposób ominąć postanowienia traktatów, ażeby szmu-

glować dusze ludzkie poza jurysdykcją eschatologiczną do domeny niekontrolowanej 

przez żadną siłę wyższą – co gatunkową hybrydę kryminału, urban i dark fantasy wzbo-

gaciło jeszcze o mutację dystopijną, inspirującą te same niewygodne pytania o motywy 

ukrywającego się przed wszystkimi Stwórcy, co przywołane już Mroczne materie Pull-

mana.  

Tad Williams nie byłby jednak Tadem Williamsem, gdyby Brudne ulice nieba nie 

zostały napisane z niesłychaną swadą, porywającą czytelnika od pierwszych stron w nurt 

potoczystej narracji, urywając się pod koniec w kaskadzie pytań o ciąg dalszy – jako się 

bowiem rzekło, książka bezczelnie kończy się w momencie, w którym wiadomo już, kto 

stoi za zagadką znikających pośmiertnie podsądnych i w którym połowę istotnych postaci 

zdaje się czekać los, który upodobał sobie gotować protagonistom George R.R. Martin. 
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Poza tą jedyną wadą powieść ma praktycznie same zalety: cieszy postmodernistyczną 

żonglerką cytatami (na czele z odsyłającym radośnie do Adwokata diabła passusem o pie-

kielnej proweniencji nauk prawniczych), zapewnia dobrą motywację postępowania pro-

tagonisty, miotającego się między lojalnością wobec swych eterycznych preceptorów a 

podejrzeniem niejednoznaczności działań ich piekielnych adwersarzy i wreszcie kipi od 

sarkastycznego, typowo anglosaskiego humoru, ostatecznie zaważając na mojej entuzja-

stycznej ocenie Brudnych ulic nieba i rokując w najlepszym możliwym stylu swej konty-

nuacji – Szczęśliwej godzinie w piekle (Happy Hour in Hell).  

 

 


