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Zimowa opowieść — czyli Nowy Jork XX wieku 

 jako sprawiedliwe miasto-maszyna 

 

Zimowa opowieść została napisana przez Marka Helprina w 1983 roku, a pierw-

sze polskie wydanie pojawiło się w 2014 roku w związku z promocją filmu o tym samym 

tytule, będącym oczywiście adaptacją powieści. Jednym z głównych bohaterów książki 

jest Peter Lake, który jako niemowlę przybywa z rodzicami z Irlandii do Stanów Zjedno-

czonych na początku XX wieku. Jednak ze względu na kiepski stan zdrowia urzędnicy z 

Ellis Island odsyłają całą rodzinę z powrotem. Rodzice nie poddają się łatwo i umieszczają 

syna w modelu statku City of Justice, którym przypłynęli, w nadziei, że ktoś miejscowy go 

znajdzie i zaopiekuje się dzieckiem, by zapewnić mu lepszy los. I tak Peter trafia w ręce 

miejscowych Przymorzan, mieszkających na bagnach naprzeciwko Nowego Jorku. Kiedy 

staje się nastolatkiem, ci odsyłają go do miasta. Tam trafia w ręce księży, prowadzących 

przytułek dla chłopców. Okazuje się, że Peter ma zdolności techniczne, trafia więc do 

grupy uczącej się obsługi maszyn i – za drobną opłatą – wynajmowanej od księży do robót 

na mieście. Wszystko kończy się jednak, gdy Peter staje się podejrzany o zabicie swojego 

mistrza mechanika. Chłopak zostaje zmuszony do ucieczki z przytułku. Następnie przyłą-

cza się do gangu Krótkich Ogonów i uczy złodziejskiego rzemiosła. Kiedy jednak szef 

gangu, Pearly Soames, przedziwny, okrutny człowiek z zamiłowaniem do wpatrywania 

się w obrazy (magnetyzm kolorów, jak to sam nazywa), postanawia zaatakować jego przy-

braną rodzinę na bagnach, Peter Lake porzuca członkostwo w gangu. Za tę decyzję jest 

zaciekle ścigany przez Krótkie Ogony, i właśnie w trakcie jednej z ucieczek trafia na wspa-
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niałego, białego konia Athanasora, który potrafi skakać nadzwyczaj wysoko i jest nieu-

straszony. Znajomość złodziejskiego fachu ma dla Petera nieoczekiwane konsekwencje – 

gdy postanawia włamać się do jednego z najbogatszych domów w mieście, zastaje w re-

zydencji Beverly Penn, przepiękną, mądrą i niezwykłą kobietę, która jest śmiertelnie 

chora. Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, jak jednak zareaguje na ich uczucie 

rodzina? 

Co istotne w przypadku tej książki, realistyczna fabuła przeplata się z nadprzyro-

dzonymi wydarzeniami – nieprawdopodobnie dalekie skoki Athanasora i fakt, że jest kimś 

w rodzaju anioła stróża Petera, niemal ponaddźwiękowej prędkości podróż saniami do 

letniskowej miejscowości Coheeries czy też powrót bohatera i konia z martwych – to tylko 

przykłady elementów realizmu magicznego w tej powieści. Również czas nie jest trakto-

wany do końca liniowo – są liczne retrospekcje, a opowieść toczy się od początku XX 

wieku, kiedy to poznajemy losy Petera, a potem na scenę wkraczają kolejni bohaterowie, 

urodzeni wiele lat po nim. Końcowe wydarzenia następują zaś 31 grudnia 1999 roku. 

Oprócz losów poszczególnych bohaterów istotnym wątkiem jest samo miasto – narrator 

prowadzi wiele rozważań na jego temat, mówi m.in., że miasto jest źródłem mechanizmu, 

który utrzymuje wszystkie rzeczy w porządku (s. 568), że ono żyje, a mimo bezprawia, 

brzydoty, gorączki jest ostatecznie sprawiedliwe i łaskawe (s. 542). Bardzo istotnym wąt-

kiem jest tu także poszukiwanie sprawiedliwego człowieka – i takie zadanie mają tajem-

nicze chmury, które zawsze nadciągają od strony bagien. Są przy tym bardzo niebez-

pieczne, bo można się w nich na zawsze zgubić. Następny znaczący wątek to tajemnicza 

maszyneria – znajdująca się m.in. pod redakcją gazety, w której pracuje kilkoro bohate-

rów. Gdy w końcowych rozdziałach do miasta nadciąga ognista apokalipsa, tylko ten jeden 

budynek jest bezpieczny, dzięki maszynerii i Peterowi Lake’owi, który powrócił z mar-

twych i potrafi ją obsługiwać. Jednak nie każdy mechanik jest pozytywną postacią, czego 

przykładem może być Jackson Mead, genialny inżynier i budowniczy mostów (m.in. Gol-

den Gate), podróżnik przez czas, który pojawia się na początku i pod koniec historii. Jego 

pragnieniem jest zbudowanie mostu z tęczy (symbol przymierza między Bogiem i 

ludźmi), który nazywa swoją drogą do przyszłości, aby połączyć się ze Stwórcą. Czy uda 

mu się ten bluźnierczy plan? 

Im bardziej rozwija się fabuła książki, tym więcej rozważań na temat sprawiedli-

wości i cnót, a także elementów nadprzyrodzonych. I mimo że lubię realizm magiczny, ta 

książka zupełnie mnie nie przekonuje, bo od pewnego momentu trudno dostrzec w niej 
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wewnętrzną logikę. Miasto, maszyneria, sprawiedliwość, nadprzyrodzone chmury, zmar-

twychwstający bohaterowie i nadciągająca nie wiadomo dlaczego apokalipsa nijak nie 

chcą się w moich oczach złożyć w spójną całość. Szukając sensownej interpretacji przed-

stawionych przez autora na 696 stronach wydarzeń, dowiedziałam się, że jest on konser-

watywnym dziennikarzem – i rzeczywiście, tę powieść można odczytać pod kątem sym-

boliki i wartości chrześcijańskich. Jeśli znajdzie się dziesięciu sprawiedliwych, Sodoma i 

Gomora nie zostaną zniszczone. Niestety, moim zdaniem tylko i wyłącznie pod tym kątem 

ta powieść nabiera sensu. I mimo starań nie potrafię zrozumieć, czemu to akurat Peter 

jest tym jedynym sprawiedliwym, a Mead zostaje czarnym charakterem. Do tego hasło 

reklamowe filmu, który 14 lutego 2014 wszedł na ekrany kinowe, to „romans fantasy”. I 

wszystko jasne… 

 


