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Przeklęta dorosłość 

 

Czy Piotruś Pan  kojarzy wam się z wesołym, sympatycznym chłopcem? Pewnie tak, 

oczywiście o ile nie czytaliście książek należących do cyklu Chłopcy Jakuba Ćwieka. Autor 

przedstawia tam własną wizję historii opisanej w 1911 roku przez Jamesa Matthew Bar-

riego. I zdecydowanie nie jest to wersja dla dzieci, o czym możecie przekonać się już w 

trakcie lektury pierwszej części. W Zgubie Wieczny Chłopiec powraca, po raz kolejny sie-

jąc zamęt i niszcząc wszystko, co przeszkadza mu w dobrej zabawie. 

Trzecia powieść cyklu zaczyna się od wypadku, jakiemu ulega Dzwoneczek wracając 

z wakacji w Hiszpanii. Jego konsekwencje są tragiczne w skutkach – kobieta zapada w 

śpiączkę, z której budzi się dopiero wiele miesięcy później. Gdy tylko odzyskuje przy-

tomność, spada na nią kolejny cios. Jej Chłopcy zniknęli! A może nigdy nie istnieli? To 

właśnie usiłuje wmówić jej Luby, który podaje się za jej biznesowego partnera. Mężczy-

zna twierdzi, że Matylda Blaszka – jak nazywa Dzwoneczek – była tak naprawdę świad-

kiem koronnym w sprawie przeciwko członkom gangu motocyklowego, a  wspomnienia 

życia z Chłopcami są jedynie wytworem jej mózgu, który w ten sposób próbuje poradzić 

sobie z traumą. Początkowo wróżka nie wierzy jego słowom. Kiedy jednak okazuje się, 

że dawni znajomi jej nie rozpoznają, a skrzydełka, schowane w tajemnym miejscu, zagi-

nęły, kobieta poddaje się i uznaje słuszność Lubego. W tym samym czasie powraca Pio-

truś Pan. I rośnie w siłę… 

Tego, że ta książka będzie inna niż poprzednie, można było domyślić się po drama-

tycznym zakończeniu, zafundowanym przez autora w Chłopcach. Bangarang. Tych czy-

telników, którzy pokochali Chłopców za ich beztroskę, najnowsza powieść Ćwieka może 

zszokować. Nie jest to już zabawna historia o trzydziestoletnich facetach, którzy 

 
* Recenzja książki: Jakub Ćwiek, Chłopcy. Zguba, Kraków: SQN 2014, ISBN: 978-83-7924-278-8, ss. 349. 

 



2 
 

w niczym nie przypominają dorosłych mężczyzn. Teraz, byli członkowie gangu realizują 

się jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa: Kędzior został tatusiem, Kruszy-

na – ochroniarzem, a Milczek – psychoterapeutą. Nie w głowie im już bójki i całonocne 

libacje. Muszą przecież wstać do pracy! 

Chłopcy znakomicie odnajdują się w nowych rolach, a to, że nie pamiętają swojej 

przeszłości, tylko im w tym pomaga. Ich całkiem udane zmagania z rzeczywistością mo-

gą być dowodem na to, że dorosłość wcale nie jest taka straszna. Z drugiej jednak strony 

trochę przykro patrzy się na ułożonego, dorosłego Kędziora. Ten smutek towarzyszy 

nam zresztą przez niemal całą książkę, zwłaszcza gdy obserwujemy zmagania Dzwone-

czek, miotającej się wśród kłamstw Lubego. Tym bardziej drażniący jest zatem powrót 

Piotrusia Pana, który pojawia się gotowy do zabawy i – jak zwykle – skupiony tylko na 

sobie. O ile cechy te w przypadku Chłopców dodawały tym postaciom uroku, o tyle prze-

jawiane przez ich dawnego przywódcę sprawiają, że zaczynamy żywić nagłą sympatię 

do kapitana Haka. Poza tym ponowna obecność Piotrusia w świecie stworzonym przez 

Ćwieka nie zwiastuje niczego dobrego. 

Pomijając melancholijny nastrój opowieści, trzecia część Chłopców napisana jest 

w charakterystyczny dla Jakuba Ćwieka sposób. W książce pojawia się wiele wątków, 

które autor rozwija w przemyślany sposób, akcja toczy się szybko, zaś jej nagłe zwroty 

powodują, że czytelnik pozostaje w ciągłym napięciu i nigdy nie wie, czego się spodzie-

wać. Nie brakuje też typowej dla serii dawki przemocy. Jednak najmocniejszą stroną 

powieści są – jak zwykle – kreacje samych bohaterów: złożone, pełne sprzeczności, nie-

jednoznaczne… Po prostu ludzkie. To właśnie wielowymiarowość postaci sprawia, że 

nawet jeśli nienawidzimy ich z całego serca, pozostajemy pod wrażeniem pisarskiego 

kunsztu Ćwieka, a powieść zostaje  w głowie na długo. 

 


