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Recenzja książki „Dziewczyny z Portofino” Grażyny Plebanek 

 

Po książkę "Dziewczyny z Portofino" Grażyny Plebanek sięgałam trochę z obowiązku 

- jako zadanie na kolejne spotkanie DKK, i trochę z nastawieniem na kolejną smutnawą fikcję 

literacką traktującą o szarych blokowiskach i nie do końca sprecyzowanych postaciach 

snujących się między trzepakiem a klatką, i ich wątpliwych przygodach. Przeczytane przed 

rozpoczęciem właściwej lektury krótkie streszczenia innych czytelników sugerowały jedną z 

wielu książek, które się czyta, odkłada i zapomina. 

Rozczarowanie, bardzo miłe, nadeszło już przy pierwszym podejściu i trwało do 

końca.  

Cztery dziewczynki - główne bohaterki - narysowane słowem od początku bardzo 

wyraziście i precyzyjnie, "przyporządkowane" do określonych typów osobowości, szybko 

wciągnęły mnie w wir przeplatających się ze sobą i tworzących spójną całość historii. Lata 

70-te, w których świat tych dziewczyn ma swój początek, są mi znane jedynie z 

uszczerbionych przez czas opowieści rodziców i babci, jednym słowem - są mi właściwie 

zupełnie obce. Mimo to życiowe perypetie bohaterek w latach szkolnych wydają się być 

odbiciem lustrzanym codzienności mojej i moich koleżanek, mających swój czas po 1989 

roku, w XXI wieku nowych technologii, postępu cywilizacji, ogólnej dostępności wszelkiej 

maści dóbr i usług. I nawet to, że one miały swój trzepak pod blokiem w mieście, a my ławkę 

na zdewastowanym placu zabaw na wsi nie zmienia faktu, że ich dzieciństwo niewiele różniło 

się od mojego - beztroska, miejsca, do których nie powinno się chodzić, a ze strachem idzie 

się mimo wszystko, strach przed rodzicami, ene due rike ..., zawiści, kłótnie, wyzwania, 

wspólnie spędzany czas na nic nie robieniu, pierwsze miłości i zauroczenia. 

 Dlatego już na początku uwierzyłam autorce, że te historie są tak samo prawdziwe jak 

te dziewczyny. I wydarzenia, które działy się w tle ich życia. Dalsze losy bohaterek były dla 

mnie trudniejsze do ogarnięcia, tu "moje" czasy odcisnęły się mocno na podejściu do decyzji, 

które kiedyś po prostu się działy, a teraz wiążą się z ogólną krytyką i naganną oceną. Mówię 

tu w szczególności o aborcji, której temat został podjęty w książce i bardzo mną poruszył. 

Autorka o decyzji jednej z bohaterek o usunięciu ciąży pisze trochę jak o pójściu do sklepu po 

bułki, beznamiętnie, pozostawiając mnie - czytelnika przed suchym faktem. Miałam 

wrażenie, że fakt dokonania zabiegu bardziej wpłynął na mnie niż na samą bohaterkę. 



Poruszyła mnie łatwość i powszechność tego "procederu", opisana wprost i beznamiętnie. I 

porusza do teraz, gdy o myślę o tamtych czasach, w których żyła również moja mama. 

Książka Plebanek pełna jest wątków i historii, które układają się dla mnie w obrazek 

tamtych lat widzianych z perspektywy najpierw dzieci, a później młodych pozostawionych 

trochę sobie samym kobiet, szukających swoich ścieżek i dróg dalszego życia. Zakończenie 

książki, po wielu trudnych decyzjach, wypowiedzianych słowach i czynach, jest jednocześnie 

dla bohaterek kolejnym początkiem ich przyjaźni i pewnie dobrym materiałem na nową 

powieść:) Autorka zaciekawia na tyle, że chce się zajrzeć do innych jej autorskich projektów 

w beletrystyce. 

Polecam każdemu, kto lubi literaturę dobrą i na poziomie, ale nie trudną, poruszającą 

ważne tematy, ale w sposób przystępny, bez nadęcia i przesady. Plebanek ubrała prozę 

szarego osiedla w historie pozornie pospolite, a jednak poruszające, ciekawe i ujmujące.  
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