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Dobra książka

Wyciska łez 
y głos w dyskusji o śmierci?

John Green to tydziestosiedmioletni amery-
kański pisa, który w swoich utworach podej-
muje tzw. tematykę młodzieżową. Sam uważa się 
za dziecko szęścia, gdyż dzięki swoim książkom 
zyskał pieniądze i sławę. Ostatnia z jego powie-
ści „Gwiazd naszych wina” została sfilmowana i 
polskie nastolatki, podobnie jak amerykańskie, 
popadły w nieulealną chorobę zwaną „greeno-
manią”. Na szęście wrocławskie wydawnictwo 
„Bukowy Las” od kilku lat wypusza na rynek 
„lekarstwo” na tę chorobę w postaci książek ame-
rykańskiego autora.

O ym jest powieść „Gwiazd naszych wina”? 
Najkrócej można by odpowiedzieć, że o umiera-
niu bądź walce z nieulealną chorobą nowotwo-
rową. Taką właśnie pypadłość ma Hazel-Grace, 
siedemnastoletnia dziewyna, która ma raka tar-
ycy z peutami do płuc. Nie jest w stanie sama 
oddychać, topi się we własnych płynach. Całymi 
dniami pesiaduje w domu i yta książki. Jej ro-
dzice twierdzą, że wpadła w depresję, dlatego też 
każą jej uęszać na zajęcia grupy warcia. Na-
stolatka broni się wszelakimi osobami, byleby 
tylko nie iść do Sanktuarium, w którym odbywają 
się otkania. Jednak jej mama nie chce odpuścić, 

więc Hazel, chcąc wreszcie mieć okój, zgadza 
się i jedzie na zajęcia. Na poątku wydają się 
jej nudne. W końcu nie robi się na nich nic poza 
pedstawianiem siebie, swojej choroby  oraz 
modleniem się. Podas któregoś z ędu otka-
nia do Dosłownego Serca Jezusa pychodzi obcy 
chłopak. Nazywa się Augustus Watres i od roku 
jest wolny od kostniakomięsaka. Niestety, musiał 
pypłacić tę wolność swoją końyną. Spotka-
nie zayna się tak jak zawsze – od modlitwy 
i pedstawienia się. Patric - prowadzący otka-
nia - pyta Augustusa, ego boi się najbardziej, 
a ten odpowiada, że zapomnienia. W Hazel zay-
na się gotować. Ku zaskoeniu innych, odzywa 
się poruszona niemalże do żywego. W ten osób 
wybucha dyskusja, jakiej ściany Sanktuarium 
jesze nie słyszały. Po zakońonym otkaniu, 
ped budynkiem, gdy Hazel eka na swoją 
mamę, Augustus próbuje zaprosić dziewynę 
na otkanie. Nie jest to randka, ponieważ jego 
zamiary są ysto pyjacielskie, pynajmniej 
na poątku. Dziewyna na wstępie odmawia, 
jednak po dłuższych namowach zgadza się i tym 
osobem otwiera się na nową znajomość, ped 
którą tak zaciekle broniła się pez ostatnie ty 
lata. 

Hazel i Augustus to wykreowani bohaterowie. 
Są inteligentni, błyskotliwi, ze swoimi pasjami, ale 
odebrano im możliwość normalnego życia. Żyją z 
piętnem raka. Żyją ze świadomością bliskości kre-
su, ale to nie zmienia ich poteb i pragnień. Są 
nastolatkami, targają nimi emocje, mają problem 
z rodzicami, któy paninie się o nich boją. Roz-
mawiają ze sobą normalnie –  o filmach, o książ-
kach, a także o tym, co następuje po śmierci. Boją 
się, ale chcą peżyć.

John Green w osób wzruszający, zabawny, 
ale zarazem mądry pedstawia losy młodych 
bohaterów zmagających się nie tylko z buą hor-
monów, ale pede wszystkim z ciężką chorobą, 
z którą adko się wygrywa. Pomimo ogranego 
motywu wykoystywanego już niejednokrotnie 
w literatue „Gwiazd naszych 
wina” jest istotnym głosem po-
kazującym, że nawet z piętnem 
śmierci można żyć na „wysokich 
obrotach”.
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