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JÓZEF BAŁTUSZIS 
.Jozeł Bałtuszi (prawdziwe nazwisko Albert Juozenas) ur. w 1909 r. 

w Rydze, jest synen robotnika kolejowego, który wyemigrował z rodzin
nej wioski z powodu braku ziemi. Zycie Bałluszisa układało się tak, jak 
iyde wielu innych postępowych pisarzy litewskich. Bałtuszis przez to lal 
1 racuje jako pastuc~ u bogatego gospodarza. Mimo, ił ten okres jest bo
c'ajże najcięższym w jego życiu, przydadzą ię po tym Bołtuszisowi te do
'-wiadczenia. 

W 192q r. Bałtuszis przenosi się do Kowna, gdzi pracując Jako wożny 
w wydawnictwie, jednocześnie uczy się. W 1933 r. kończy kurs introli 
gatorski 1 w tymże okresie drukuje pierwszą woJą riowelę pl. „Czerwo
nolistn pastewne buraki' '. Już pierwszy krótki zresztą utwór zwróci! 
uwagę krytyki na młodego autora. Do 1940 r. Bałtuszis drukuje bardLO 
nie wiele większość jego utworów konfiskuj _ cenzura. · Dopiero 
w. 1940 r. ukazuje się pierwsza książka Bałluszisa, zbiór jego nowel 
'I okresu 1933 - t 940 .. pt. „Tydzień zaczyna się dobrzE- 0 

• Dawny pastuch, 
goniec i introligator staje się odrazu uznanym i popularnym na Litwie 
pisarzem. Obejm9je stanowisko odpowiedzialnego redaktora Radia, or<iJ". 
młodzieżowego pisma „Młody gospodarz". W czasie wojny Bałluszi-s pra
cuje w Centralnym Komitecie Radia w ZSRR. W tym okresie wydaje no
wy tom now el pt. „Bi ała koniczyna". Po wojnie wrarn do kraju. Od 1946 
roku do 1948 r: Juozas Bałtus_zis był prezesem Związku Literatów Litwy 
Radzieckiej , o raz dotychczas delegatem do Rady Najwyższej LSRR , 

• c1 także redaktorem społeczno -literackiego miesięcznika „Zwycięstwo". 
· Po wojnie napisał Bałtuszis, poza licznymi nowelami, scenariusz fil 
. mowy „Maria Mielnikajtie", oraz sztukę „Pieją koguty", cieszącą się 

ogromnym powodzeniem na scenach Litwy Radzieckiej oraz innych kra
jów Związku Radzieckiego. Tak jak I we wszystkich swoich utworach p1-
sz-e w niej Bałtuszis o wsi litewskiej, o życiu chłopa lit<>wsk iego, o w~l
ce z k ułackim wyzyskiem biednych chłopów. 

To klasowe spojrzenie na wieś l itews.ką jesl wie lk1 zaletą i wartości<! 
I wórczości Bałtuszisa, zapewniającą j ęj popularność daleko poia gramc<1 
mi ujczystPj Lilwy . Także u nas w Polsce, w okresi . zaostrzającej si, 
v.alki klasowej na wsi, sztuka Bałluszi'sa jesl szczególnie .aktualnd i mo
bilizuje clo walki z bogaczem wiejskim, wzbudzając nienawiść do jego 
i:ądz y pienictdza i wyzvsku biednych chło1 ,ów . Stusunk i opisane w szlu
< e Bałtuszisa przypominajq c1.ęstok roć ~ywo 5ytuacj~ i układ sil klaso 
wych wsi polskiej . Tu leży więc istotny sens insceniiacji sztuki Bałlu 
..,zi!:>ct w obeu yrn okresif' ro'/.\\oju w ydarz<>1"1 yospodrir<JL c 11 spoh1t/. -
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LITEWSKA LITERATURA W ALKI 

Osiem lat lemu na Litwie uro zyście obchodzono 400-lecie ks1ążk1 L1lew
skiej, pierwszy bowiem druk w języku litewskim został wydany w roku 
1547. Data ta rozpczyna dzieje literatury litewskiej, która od tego czasu 
zawsze była ściśle związana z życiem i walką narodu litewskiego. Cha: 
rakterystyczną cechą postępowego piśmiennictwa litewskieg_o, oraz ~~łe1 
postępowej kultury litewskiej, jest łączność z narodem, z 1ego naJltC'1'.
niejszą warstwą - z chłopem. 

Początkowo język litewski był tylko językiem „pospólstwil" ~ dld· 
tego to staje się on do końca XVIII wieku narzędziem walki o wolnos(' 
ludu. Jeśli sprawdzimy pochodzenie socjalne pisarzy litewskich przeko
namy się, że prawie wszyscy wybitniejsi są pochodzenia chłopskiego . 
Wszyscy ci pisarze pomimo, że nikt z nich nieuczył się VI swym ojczy
stym języku , zawsze wracali do niego i nie tylko do języka, lecz rów
nież do najżywotniejszych, do najbliższych ludowi !ipraw. Obce trady
.cje, jeżeli i pozostawiały na nich ślad, to jedynie zewnętrzny, formalny 
Biorąc to pod uwagę, zrozumiałym staje si~ fakt, -~aczego post(i)powa 
literatura litewska zawsze szła w jednym szer 9u z wi~kszością narodu, 
dlaczeg wiernie wyrażała jego potrzeby, przeZycia i dążenia, dlaczegtir 
prowadziła lud do walki o wolność, broniła jego' praw do kultury. 

W końcu XVIII wieku ukazuje się słynny po at Krystiana Oone-· 
łajtisa pt „Rok" - jeden z najpoważniejszych utwarow klasycznej lite
ratury litewskiej. w którym znajdujemy wierny obraz dążeń ł marzeń 
ludu litewskiego, a także jego cierpień i nędzy. Poen\at ·ten jest prote
stem przeciwko pańszczyźnianej niewoli, przeciwko niaiieckiej kokłni
zacji, jest wezwaniem do walki. Ze względu na swój rewolucyjny cha
rakter. utwór ten, a także i wiele innych utworów takieh pisarzy jak 
Dionizego Poszki , Antoniego Strasdasa, Antoniego Baranauskasa, uka 
zywały się wiele lat po ich napisaniu. Mimo to, krążyły one w odpisach 
i były dobrze znane dużo wcześniej, nim ukazały się w druku. 

Ponieważ literatura litewska posiadała rewolucyjny charakter od 
swych początków, ponieważ była bliska nrodowi, a wroga fedualnej 
zlachtie i burżuazji, trzymającej w swym ręku wydawnictwa, książki 

te czekały na wydanie, dopóki, zdaniem wydawców, uie straciły na ak
tualnośc i - lub też wychodziły drukiem zagranicą. 

Połowa XIX wieku, ściślej - okres Wiosny Ludów, to okres- szcze
gólnie ważny dla rozwoju literatury litewskiej. Demokratyczne ruchy 
wolnościowe, walka burżuazj i z feudalizmem 1 pańszczyzną, walka z ob
cymi wpływami kulturalnymi, wszystko to stworzyło korzystne warun 
ki dla rozwoju żvcia społecznego i kulturalnego. Wówczas okrzepłv 
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JÓZEF BAŁ TUSZIS 

PI EJ Ą KOGUTY 

RUKIENI . bogata chłopka 
ONA. jej córka 

JONAS. jej syn 

Sztuka w 4-ech aktach 

przekła d 

ANNY LA U-GNIADOWSKIEJ 

O S O B Y 

POWIŁAS , narzeczony, później mqz Ony syn bogatego gospodarza 
MARYTIE. córka Błażysa. później żona Jonasa 

ŁABUTIS. biedak wiejski 

ANIELUKIE. komornica 
NENIENIE. kierowniczka antyalkoholowej herbaciarni 
ANTANUKAS. syn Łabutisa, pastuch Rukierne 
CYGANKA 
PIERWSZY ŚWIADEK 

DRUGI ŚWIADEK 

TRZECI ŚWIADEK 

C ZW ARTY ŚWIADEK 

Kostiumy : 
ANDRZEJ PRONASZKO 

Rzecz dzieje się na Litwie północnej 

Asystent rezysera 
WŁADYSŁAWA SKWARSKA 

Reżyseria , mscenizacja i adaptac1a 
IRENA GÓRSKA 

WŁADYSŁAWA SKWARSKA 
KRYSTYNA SYREWICZ-MOSIŃSKA 

I WŁODZIMIERZ SAAR 
I ANDRZEJ SUCHAŃSKI 
JANUSZ CYWIŃSKI 
DANUTA MARKIEWICZ 
rSTANISŁAW WOLICKI 
IMAREK TALARCZAK 
HELENA STĘPOWSKA „ „ 

* 
* * * 

HANNA SZUMOWSKA 
WITOLD KONAR 

1ANDRZEJ SUCHAŃSKI 
I WŁODZIMIERZ SAAR 
KAZIMIERZ TREGER 

1MAREK TALARCZAK 
I STANISŁA W WOLICKI 

Scenografia . 
LEON KILISZEWSKI 
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KURTYNA SIĘ ROZSUWA.„ 

A zaczęło ię od lego , że w lutym Lego YOku Zdsiedli my w Uslc.t· , 
w pokoju hotelowym„z reżyserem Ireną Górską-D.amięcką. 

Otrzvmaliśmy egzemplarze sztuki „Pieją Koguty ·· otrzymaliśmy ról!:.> 
lrena Górska przystąpiła do prób z własną koncepcją sztuki _in ceniza 
oją i adaptacją . 

Część tych „grzechów" przypada w udziale nam. Próby anałitycznt• 
to okres, kiedy aktor „wchodzi" w atmosferę sztuki, zbliża się z ostroi.o
na do postaci jaką przypadło mu w udziale odtworzyć. Przeważnie z nie
ufnością podpatruje autora jak rozwiązuje dramat swoich bohaterów. 
Te próby decydują czy machamy ręką, czy aprobujemy. W dużym stop
niu decyduje sugestia reżysera . Porwał nas Bałtuszis swoim tematem . 
Rezyser umiejętnie podsycał. 

Rozgorzała dyskusja ... 

A chodzi o to, że sam autor nie postawił kropki nad „i ". Pierwszt• 
zakończenie sztuki przerobił i dał drugie. 

W pierwszym bardzo skonkretyzował Marytie, dał jej udział w roz
siewaniu pogłosek o Wajczjusie, aprobatę kradziezy pieniędzy, i "' 

czwartym akcie szantaż z pokwitowaniem za te pieniądze. 

W drugim upozytywni ł Mdrytie. Nic o niczym nie wie, pokwitowa
nia nie ma. Łahut i s na propozycję Powiłasa podpisania umowy (mówi-
my o czwartym akci ) odpowiada „nie ' '. Wygałsza króciutki referacik 
o sile kolektywu i o tym, że wyg1a. Marytie pod wpływem jego słów 
budzi się ze „snu klasowego" składa „rnałe11ką samokrytykę" i przyld
cza się do Łabutisa . Zespół podzielił się na dwa obozy: 

„Obóz Bałtuszisa " (drugie zakończenie) i „Obóz Marytie". Tempera
menty kipiały , głowy płonęły , a oczy błyszczały n i •bezpiecznie. Co 
chwila ktoś \ stawał. qrzmiał, qr mił . niszczył i przygważdżał przeciw
nika . 

Na pomoc woł ano wypowiedzi Lenina o sztuce, Czechowa, Gorkiego. 
Kruczkowskiego i wielu, wielu . Ten wygrywał kto umiał poruszyć nieb11 

i ziemię . Marytie nie może mieć w sprawie pieniędzy udziału , nie moż• · 

zantażować - t obrzvdliwel 
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Marylie budzi Łabuti siłą !owej ideologi i . .J ak W ry11sk i przemawid 
na procesie . Jak Dymitrow wygrał proce!"> - vrnldi'.O\\ at? --- nie! 

- - Zwyciężyła idea ! 

A.le Waryński 1 Dymitrow wyrósł w czyn ie. idea k lasy · bolniczej 
IWo~y się i rośnie w działani rewolucyjnym Oiyn I 'IOrzy rewolucjo
nistę a nie słowa. 

- Tu jest wąski .praktycy-z ! 

- Kotega ignoruje oddziaływania już istniejącej ideologii na człowie-
ka. A „List" Iwaszkiewicza do Prezydenta ! 

Kolega wulgaryzuje ! IwaszkiewicL napisał „List do Prezydenta" po l 
Wpływem dzialania Władzy Ludowej, a nie tylko słó". 

Jakżesz to widz ma uwierzyć w nagłe ni ztącl ni wwąd uświadomie
nie .Maryli i i w ten referat jaki do spółki z Łabutisem wygłasza . Mary
l.ie w akcji, w czynie stanie się bohaterem pozylywnym rewolucj i. Bę

dziemy wtedy mieli do nie zaufanie. 

Wid7. uwierzy. Zgadzają się z Bałtuszisern puddmy widzowi ciężk11 
'ilra.wn y schemat 

Socjalizmu nie budują nagle olśniewani ludz.ie - - Io słabe charakler-y. 

Nie chodzące referaty - takim nie wierzym . 

A ludzie żywi, swoimi błędami i doskonaloś i ami , a· przede w zy l
klm czynami. 

Idea sta je się własnością w I rudne j walce. Ten teatr jest dobry, który 
ludziom mówi ludziach . Ten uksLtałtu j e ideowo umysły i serca, który 
tęsknoty ludzkie, dążenia i walkę ożyw i na scenie l reścią, w której za
warta będzie prawda żyda, prawda ludzi. 

Tragedia Łabulisa budzi w ni m nienawiść do PowtłasÓ\\. 

Drogę walki jaką obiera zamiast parobkowa1 ia dyktuje mu niena
wiść i poczucie własnej k rzywdy , św i adomot.c tego, że trzeba zniszczyć 
PowiłasÓw. żeby on i inni nie cierpieli krzywd i poniżeń. Ma pewnośc' 
1.wyc ięslwa, bo Lakch jak on jest wielu - te wielka siła 

Maryli ? Pierwszy odruch buntu przec1 w hydzie metod Powiłasd 
i RukieniC' podyktowany jesl uczciwo!'.cią . Bun t żyw iolowy, ni !>Wiado · 

mv , rozpac.zliwy . Dopiero rh~t uratowania Łabutisa zmusza ją do wzię 
t ia akcji w swoje ręc"'. Wie całą p1awdę o pi nią.rlzal'h, n śnuerc.i A11ld-
11 11 k<1~.i. met kwil 1 używa szantażu, ho z Powiłasem inaczej nil> możnrl . 

Tl'ld Z Clllu uyktu1e warunki. 

Poµrzez czyn staje w j onym szeregu 'l l:.abul1sem. Ct.y jest j z swic1 -
' 01114 rPwolu< junislką? Napewnu ni t> . To lupiPro mnmenl, w klórvn1 
1 c1r :tv1 1c1 innl' ·i.yc ie>. 

IO 

r 
I 
~ 

Dopiero zac'l. nćl Wdlt Z\ t i Jeszc:ze 11ic. 11 ie wie, die kiec.I s, j uż nie sa
ma spotka się z Powiłasem i wtedy inaczej będzie wyglądać rozmowa . 
Z takich Io cJ sk.usj i, m vśłi, pobieżnie lu podan 1ch z1odziło się trzec11· 
zakończenie 

Adaptacja Ireny Górskiej udramalvzowdla I 1,ar<lzi»J związała z clkt'j ! 
·ceny cyganki i świddków. 

.Jak \·vidzimy „Obóz lan tie " zw ci~ż l. 

Jednak pracujem jeszcze ··nad zakończe n i em Bałluszisa . Bqdzieun 

urganizuwc1c d . skus •jrw speklaklt- z dworna zakońcumiaP1 i , 11d którvc 
1st I •c zn • s4cl I.ęclzil na l eżał do Was. 

~ I •rdl uw,1ga : kurtv na sie r<iz~uwa „ 

11 

Z upoważnienia zt·spolu ·pis 

Wł.OOZIMJER7 C.:,AA~ 



Inspicjent 

MAREK TALARCZAK 

Kierownik sceny 

JÓZEF DEK 

Oświetlenie 

SU TER LANGER 

Sufler 

ANDRZEJ SUCHANSKJ 

WLODZIMIERZ SAAR 

Prace stolar.skie 

JÓZEF KARBOWIAK 

Fryz"er 

"STANISLAW WOLICKI 

Prace malarskie i modelatorskie 

ZESPÓL PRACOWNIKÓW STO 


