
 

 

Janusz Głowacki: Jak być kochanym. Warszawa 200  5

Najlepsze felietony mistrza gatunku, drukowane od lat 

60."Zanim powstały wydawnictwa niezależne, pełną swobodę 

wypowiedzi mieli w kraju tylko artyści zamieszczający swoje 

utwory na ścianach publicznych toalet" - wspomina autor, 

tłumacząc alegoryczność felietonów z czasów PRL. Metoda 

"zagłaskania kotka na śmierć", czyli przesadnego chwalenia 

absurdów, robi wrażenie do dziś! Od chamstwa w restauracjach 

przez przewrotne analizy sztuk "angielskiego literata" Szekspira, 

po terroryzm, wzruszającą opowieść o fenomenie Jana 

Himilsbacha i dylematy wrócić - nie wrócić do kraju po stanie 

wojennym. Nie zestarzało się nic. Przeciwnie - nabrało nowych 

znaczeń i smaczków. 

 

Janusz Głowacki: My sweet Raskolnikow. Warszawa 

1978 

Głowacki w swej prozie i dramatach, prezentuje różne sposoby 

na wyleczenie z kompleksu niższości. Jednym z nich, 

najpowszechniejszym i najbardziej dla cudzoziemców 

niezrozumiałym jest „ran rozdrapywanie”, swoisty mesjanizm, 

mieszanka Cepelii z pocztem królów Matejki, mieszanka 

wyższości i kompleksu - słowem lekcja z Dostojewskiego. 

Zbiorowym bohaterem „My sweet Raskolnikow” będą polscy 

naukowcy przebywający na stypendium w Paryżu. 

 

 

 

  



  Janusz Głowacki: Polowanie na muchy i inne 

opowiadania. Warszawa 1974 

Bohaterem książki jest skromny pracownik księgarni i niedoszły 

absolwent rusycystyki Włodek. Mężczyzna ten czuje się w domu 

całkowicie zdominowany przez swoją żonę i teściową. Nie mogąc 

tego znieść pewnego dnia, pod pretekstem kupna papierosów, 

wychodzi z domu chcąc go opuścić na zawsze. Przypadkowo 

poznaje młodą studentkę polonistyki Irenę, z którą nawiązuje 

romans. Irena jest przekonana, że jej ukochany posiada wybitne 

zdolności i powinien zrobić wielką karierę. Niemal wbrew jego 

woli usiłuje wylansować go na tłumacza, a nawet na pisarza. Jej 

wysiłki są jednak daremne... 

 

 

 

Janusz Głowacki: Z głowy. Warszawa 2004 

Barwna autobiografia. O swoim ciekawym życiu mistrz 

anegdoty opowiada w krótkich, zwartych epizodach,  

z ogromnym poczuciem humoru, ale i z bezlitosnym dystansem 

- do siebie i innych. Dziesiątki historyjek  

z rodzinnego PRL-u i Nowego Jorku, w którym mieszka od lat, 

powodują, że od lektury trudno się oderwać. Kapitalny porter 

artysty, jego wrogów i znanych przyjaciół na burzliwym tle 

ostatniego czterdziestolecia. 
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