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„Twój Charlie” 

  

Każdy potrzebuje przyjaciół. Czasem izolujemy się od nich niekoniecznie świadomie. 

Przerastające nas problemy kumulujemy w sobie. Któregoś dnia dochodzimy do momentu, w 

którym stwierdzamy, że to wszystko nas przerasta i wtedy otwieramy się na innych. 

  

Bohater książki pod nietuzinkowym tytułem „The Perks of Being a Wallflower” Stephen'a 

Chbosky'iego jest zdecydowanie taką osobą. Zamkniętą w sobie. Kiedy pierwszy raz 

zobaczyłam książkę i jej okładkę nie oczekiwałam wielkiego arcydzieła. „Charlie” to dość 

dziwne tłumaczenie tytułu, nieoddające w pełni jego głębi. Anglojęzyczna wersja mówi o 

korzyściach z bycia tak zwanym „cichym obserwatorem”. Człowiekiem, który potrafi 

poznawać innych nie poprzez rozmowę, ale przez słuchanie. Jest „przyjacielem z daleka”. 

  

Charlie od początku przedstawia siebie jako osobę wycofaną. W formie listów do przyjaciela 

przekazuje nam tajemnice swojego życia. Opisuje dobre i złe chwile. Nie pomija dosłownie 

żadnej z nich. Od pierwszego pocałunku przez narkotyki aż do płaczu nad grobem zmarłej 

ciotki. Kiedy czytałam tę książkę czułam jakby autor znał całą mnie. Każdy szczegół. Pokazał 

jakie problemy mogą mieć nastolatkowie. Nie chodzi tu o ocenę niedostateczną ze 

sprawdzianu czy zerwanie z dziewczyną. Charlie ma homoseksualnego przyjaciela, 

przyjaciółkę, którą kocha, siostrę bitą przez chłopaka. On przeżywa rzeczy, o których my 

staramy się nie myśleć. Czy to nie smutne, że wszystkim jest obarczony szesnastolatek? 

Znajomi, a nawet rodzina uważają go za dziwaka, jednak on stara się pomóc wszystkim 

wokół pomijając siebie. Bardzo podobało mi się wtrącenie wiersza „A person, A paper, A 

promise” Dr Earl Reum'a. Według mnie nadaje on tej opowieści niepowtarzalny klimat. 

  

Po obejrzeniu ekranizacji mogę pochwalić ścieżkę dźwiękową i aktorów lecz samo 

przedstawienie historii jest raczej „skąpe”. Reżyserem był sam autor książki, tym bardziej 

mnie to dziwi. Uważam, że stwierdzenie „Zanim obejrzysz film, koniecznie przeczytaj 

książkę!” jest jak najbardziej adekwatne do sytuacji. Gdybym miała wybierać, mój wolny 

czas zdecydowanie poświęciłabym książce. 

  

Reasumując „The Perks of Being a Wallflower” jest naprawdę warta uwagi. Od pierwszej 

strony wiedziałam, że będzie to moja ulubiona pozycja z listy przeczytanych dotąd książek. 

Chociaż nie lubię przekazywania treści w formie pamiętnika, to zaskoczył mnie sposób w jaki 

się ją czytało. Skłania do refleksji, ale jest napisana prostym językiem. Poleciłabym ją 

czytelnikom w wieku od 15 lat, ponieważ niektóre wątki mogą być nieodpowiednie dla 

młodszych osób. Bardzo się cieszę, że dzięki Dyskusyjnemu Klubowi Książki trafiłam na ten 

Bestseller New York Times'a. 
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