
Bon vivant? Oscar Wilde Polski Ludowej? Mistrz darcia łacha i król
rodzimego nudyzmu w jednym? Wybitny prozaik czy pisarz środowiskowy?

Piewca młodzieżowego undergroundu, a może fenomenalny felietonista?
Krytycy gorączkowo szukali porządkujących kategorii dla znanego i

familiarnie nazywanego – Głowy. Czegóż to nie przeczytał o sobie Janusz
Głowacki przez kilka dziesięcioleci pracy twórczej! Guru sfrustrowanych

artystów, mag i dzierżawca dusz – mówili jedni. Mistrz absurdu, emigrant z
sukcesem w kieszeni, amerykański pisarz o polskich korzeniach, dramaturg

światowej sławy – podkreślali drudzy.

Lista epitetów jest długa, Głowacki „sprawdził się” jako wrażliwy ironista, czuły 
szyderca, autor żartów powtarzanych latami, ale też jako cynik, skandalista, 
nihilista, moralista. Był specjalistą od ciągnięcia łacha, królem rodzimego 
nudyzmu, obiektem kobiecych westchnień, wyrocznią mody męskiej, ozdobą 
bankietów i premier... Mężczyzna hemingwayowski – podziwiano, pieszczoch losu 
– zazdroszczono, bohater anegdot – wspominano z łezką w oku...

Wszystkie powyższe określenia zaczerpnęłam z tekstów prasowych, co nie znaczy, 
że ich obfitość objaśnia pisarstwo Głowackiego. Od zawsze budzi ono skrajne 
emocje i prowokuje takież opinie. Podobnie jak osoba autora, niedoszłego aktora, 
dyplomowanego polonisty, który szlify literackie zdobywał jako reporter i 
felietonista warszawskiej „Kultury” czasów Janusza Wilhelmiego, a dzisiaj jest 
pisarzem tłumaczonym na kilkadziesiąt języków, który mieszka w Warszawie i na 
Manhattanie. Był znaną postacią w wielu kręgach towarzyskich, „księstwo 
warszawskie” opisywał z lubością, co – zdaniem wielu – miało świadczy o tym, że 
poza stołeczne kawiarnie nie wychyla nosa. W Nowym Jorku w krótkim czasie 
odniósł sukces, o jakim każdy polski twórca może tylko marzyć: deszcz 
prestiżowych nagród, zaproszenia do wykładów na najlepszych uczelniach, 
otwarte łamy „New York Timesa” i salony tamtejszych elit artystycznych, co, 
jak mawiał Henryk Bereza, tylko potwierdza realność absurdu. Głowacki jako 
twórca i jako tworzywo to stop niepowtarzalny, w którym prawda i zmyślenie, 
szczerość i kreacja zostały splątane w ciasny motek zależności. 

Pisarz o sylwetce koszykarza, uśmiechnięty z nonszalanckim wdziękiem,
zapewne dlatego uważany za dziecko szczęścia (chociaż sam nie podziela tego
zdania), od debiutu otoczony był podziwem i zawiścią, uznaniem i niechęcią,

szacunkiem i złośliwością. Z kłębka pt. Janusz Głowacki każdy ma prawo
wyciągać kolejne włókna i poddawać je analizie, bez gwarancji jednak, że
dostrzeże złożoną strukturę całości. Nieprzekonanych i tak nie przekona,

wiedzą swoje.



Ciekawe, że najpopularniejszym z określeń okazał się playboy. Nie mówię tu o 
prasie kolorowej, od której trudno wymaga głębi i gdzie każdy przystojniak 
występuje jako specjalista od kobiecej duszy. Skądinąd mało kto potrafi – jak 
Głowacki – mówić o płci pięknej tak dyskretnie i poetycko, unikając przy tym 
zwierzeń osobistych czy personalnych aluzji.

Ale to nie w „Gali” czy w „Życiu na Gorąco”, tylko w wydanym w 2014 roku 
leksykonie Sto najważniejszych scen filmu polskiego jego autor, Wiesław Kot, obok 
nazwiska Głowackiego umieszcza informację:

„Pisarz, playboy”. Nie „scenarzysta”, nie „dramaturg”, „prozaik” nie legenda
artystyczna... tylko „playboy”. Jakby taka kwalifikacja ontologiczna

(pozwólmy sobie na ironię) w jakimkolwiek stopniu objaśniała fenomen filmu
Marka Piwowskiego Rejs, do którego Głowacki przyłożył rękę jako

współscenarzysta i odtwórca epizodu aktorskiego. Ani autorowi książki, ani
redaktorom Wydawnictwa Poznańskiego nie przyszło do głowy, że łatka

uznanego krytyka filmowego jest tanim chwytem sięgającym czasów, gdy
młody Głowacki chodził po Krakowskim Przedmieściu w rozpiętej koszuli

ukazującej owłosioną pierś. Niekiedy, o zgrozo, zawiązywał jej poły w
malowniczy węzeł nad paskiem spodni, siejąc zgorszenie wśród towarzyszy i

towarzyszek z pobliskich urzędów centralnych, do których obowiązków
należało pilnowanie socjalistycznej moralności. Prowokował i obśmiewał

wszystko, co się dało oraz przekłuwał balon za balonem partyjno-
mieszczańskiej powagi.

Ze słowem playboy zazwyczaj kojarzy się życie intymne, najlepiej połączone z 
obyczajową niesubordynacją, ale w niniejszej książce proszę się nie spodziewać 
rozwinięcia tego tematu. Czytelników zapraszam w podróż nie po domniemanych i 
prawdziwych romansach Janusza Głowackiego, ale po jego sposobie rozumienia i 
odczuwania świata.


