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Sławomir Łubiński 

- o swojej książce 
Czymże jest dla mnie „Ballada o Januszku"? 

Co mogę o tej książce powiedzieć, 
teraz, 

w przeszło dwa lata po jej ukończeniu? 
Pierwszą stronę rękopisu 

napisałem na makiecie gazety, 
w której pracowałem jako redaktor depeszowy. 

Tamtej nocy, 
numer zamknęliśmy dość wcześnie, 

na egzemplarze sygnalne 
trzeba było jeszcze trochę poczekać, 

zacząłem więc pisać. 

Tyle tylko, że nie miała to być powieść, 
ale reportaż 

i to reportaż oszukany, 
bo zmyślony. 

Pomyślałem, że napiszę o starej kobiecie 
- starej nie tyle wiekiem, 

ile zmęczeniem 
- której życie wypełnione jest lękiem. 

A kiedy zacząłem potem ów lęk motywować, 
zginął mi gdzieś pomysł 

na kilkunastostronicowy reportaż, 
a narodził się pomysł na książkę. 

„Balladę o Januszku" 
pisałem ponad trzy lata. 

Długo? 

Być może. 

Przestałem pracować 

jako redaktor depeszowy, 
próbowałem nawet odejść od dziennikarstwa, 

przez pewien czas 
byłem rzecznikiem prasowym, 

a potem kierownikiem 
jednego z klubów osiedlowych w Warszawie, 

kilka miesięcy pracowałem fizycznie, 
ale nic z tego. 

Moje talenty przystosowawcze 
gdzieś się wyczerpały, 

zaś zamiar, 
aby poród książki 

odbył się z dala od wyrobnictwa dziennikarskiego, 
okazał się zamiarem niedorzecznym. 

Wróciłem więc do gazety, 
już innej, 
tym razem tygodnika 
i to na szczęście, na pół etatu. 
Mogłem teraz podzielić czas, 
na pracę zarobkową 
i na pisanie książki, 
która wtedy była czystą loterią. 
Czy matka Januszka, Genowefa Smoliwąs, 
ma swój odpowiednik w życiu? 
Niema. 
Bowiem cała powieść 
jest literacką fikcją. 
Nie oznacza to jednak, 
abym kobiet podobnych do niej, 
nie spotkał. 
Spotykałem i to wielokrotnie. 
Trudno jednak, 
aby było inaczej, 
skoro konflikt, na którym zbudowałem powieść, 
jest konfliktem bardzo typowym. 
Język powieści 

także jest językiem wymyślonym. 
Tak się przecież potocznie nie mówi. 
Ale jeśli moja bohaterka 
miała opowiedzieć swoje życie 
- znaczy coś bardzo ważnego 
- musiała to uczynić 
w sposób wyszukany i odświętny. 
W moich zamierzeniach, 
miała to być więc dość szczególna zbitka, 
pewnych pozostałości wiejskich, 
języka podmiejskiego 
i żargonu zbiurokratyzowanych działaczy 
lub urzędników, półinteligentów. 
Myślę, że przynajmniej w części, 
zamierzenie to mi się powiodło. 
„Ballada o Januszku" 
od początku miała wiele szczęścia. 
Szybko zniknęła z półek księgarskich, 
na ogół pochlebnie 
wyrażali się o niej krytycy. 
Myślę, 

że spektakl na Scenie PREZENTACJE 
będzie następnym 

szczęśliwym zrządzeniem losu dla mojej książki. 
Warszawa, w marcu 1980 r. 



Parę słów 

o scenie PREZENTACJE 
Scena PREZENTACJE 
powstała w październiku ubiegłego roku. 
„Ballada o Januszku" 
to jej czwarta kolejna premiera. 
Uprzedziły ją „Białe noce" 
wg Dostojewskiego 
z romansami Jonasza Kofty 
i muzyką Jerzego Maksymiuka, 
„Heloiza i Abelard" Ronalda Duncana 
także z balladami Kofty 
i muzyką Maksymiuka 
oraz „Biesiada u Hrabiny Kotłubaj" 
wg opowiadania Witolda Gombrowicza. 
W tych przedstawieniach 
brali udział aktorzy tej miary co 
p. p. Wanda Stanisławska-Lothe, 
Hanna Skarżanka, 
Krystyna Janda, 
Magdalena Zawadzka, 
Mieczysław Voit, 
Andrzej Seweryn, 
Władysław Kowalski. 
Poza tym 
dotychczas na Scenie PREZENTACJE wystąpili 
- Jerzy Maksymiuk 
z Polską Orkiestrą Kameralną 
oraz z recitalami autorskimi 
Marek Grechuta 
i Jonasz Kofta. 

• 

Scena. Prezentacje 
- Społeczny Dom Kultury, 
Warszawa-Żoliborz, 
ul. Próchnika Ba 
Przedsprzedaż biletów codziennie 
(oprócz sobót i niedziel) 
w godz. 12-17 
tel. 33-35-75 
i na godzinę przed przedstawieniem. 
Przedsprzedaż biletów 
prowadzą także 

kasy SPATiFu 
- Al. Jerozolimskie 
oraz kasy 
„Syreny" 
ul. Krucza. 

W-wa, Żoliborz, ul. Próchnika Ba 
Kierownik Artystyczny: Romuald Szejd 
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