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~AKIETA DEKORACJI DO AKTU l,11 i IV SZTUKI JÓZEFA BAŁTUSZISA 

„PIEJĄ KOGUTY" 

PROJEKT i WYKONANIE: EDMUND i LEON GRAJEWSCY 

Pr agrn}c włączyć si9 w akcj populal'yzacj i sztuki Związku Radzieckiego w okresie Miesiąca Pogł.~bie· 
nia Przyj ażn i Polsko-Radzieckiej - postanowiJ i,'.;my sięgnąć do dorobku czołowego pisal'za i działacza kul
turalnego i·adzieckiej Litwy, .fńzrfo !Jalt 11 szisa. 

JÓZEF BAŁTL1 SZIS 
.Józef !Jcrlt11szis (prawdziwe nazwisko Albel't Juozenas ) Ul'Odzil się w i·oku 1909. Jest synem robotnika 

kolejowego, który wyemigrował z rodzinnej wioski z powodu braku ziemi. Podobnie, jak i wielu innych po
stępowych pisarzy litewskich, życie Bałtuszisa nie należało do łatwych. P rzez 10 lat pracuje jako pastuch 
i parobek u bogatego gospodal'za. Stąd więc, między innymi, doskonała znajomość realiów życia na ówczes
nej wsi litewskiej. W roku 1929 Bałtuszis zostaje woźnym wydawnictwa w Kownie. Jednocześnie uczy 
się intens~·wnie, a w roku 1933 koi1czy kurs introligatorski. W tym samym okresie drukuje pierwszą swoją 
nowelę pt. „Czcn!'o110/isl 11 c bll)'(lhi", uzyskując przychylną ocenę krytyki. Cenzura burżuazyjno-nacjonali
styczna reżimu Smetony ostro obchodzi $ię z następnymi utworami Bałtuszisa . Dopiero w roku 1940 uka
zuje się zhiór jego nowel pt. „Tydzień zaczyna się dobrze". Bałtuszis z miejsca zdobywa sobie uznanie i 
popularność sze1·okich rzesz czytelniczych na Litwie. Obejmuje stanowisko odpowiedzialnego redaktora 
Radia, oraz pi ma „Młody g-ospodarz". W czasie Wielkiej Wojny Wyzwoleńczej pracuje w Cen
tralnym Komitecie Radia w Z. S. R. R„ wydając nowy tom nowel pt. „Biała koniczyna". Powró· 
ciwszy po wojnie do kraju, zostaje prezesem Związku Literatów Litwy Radzieckiej do roku 1948. 
Obecnie jest redaktorem miesięcznika społeczno-kulturalnego, oraz delegatem do Rady Najwyższej 
Litewskie.i Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po woj nie Bałtuszis napisał szereg nowel, oraz sce-
1iariusz f i lmowy i sztukę ,,Pieją kognty", cieszacą się olbrzymim powodzeniem na scenach radzieckich i 
obcych. 

Także i w teatrach Polski Ludowej , sztuka Bałtuszisa znalazła zarówno doskonałych interpretatorów 
(Teatr Polski w Warszawie, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, i in .) , jak i życzliwą publiczność, 
mobilizuj <)c .iednocześnie do walki z bogaczem wie,iskim. 

I) . . 
·~ 1 ~ J ą k o~ 11 ty'~ 

Kilka tygodni zaledwie upłynęło od dn ia, w którym na mocy Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Lu. 
dowej i prawdziwie demokratycznej ordynacji wyborczej - glosowaliśmy wszyscy na kandydatów Frontu 
N a rodowego, na mających n as reprezentować w Sejmie najlepszych przedstawicieli ludności m iast i wsi. 
świadomi jesteśmy, że zjednoczywszy się we Froncie Narodowym, realizować będziemy jego wspanialy 
program dalszego potężne>go rozkwitu przemysłu, r olnictwa, oświaty i kultury w naszej Ojczyźnie, że tym 
samym wzmacniać będziemy siły światowego ohozu pokoju. Posiadając doświ adczenie iminionych 8 lat 
Polski Ludowej, lat odburlowy i umacniania zdobyczy klasy robotniczej i pracującego chłopstwa - wiemy, 
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PRZEKŁAD ANNA! LAU-GNIADOWSKA 

RUKIENIE, bogata chłopka 

ONUTIE, jej córka 

JONAS, jej syn 
POWIŁAS, narzeczony, później mąż Onutie, 

syn bogatego gospodarza . 

Eugenia Skorna 
J Halina Lubaczewska 
\Diana Łozińska 

Antoni Chęciński 
f ~.ieczyslaw Bielecki 
I Romuald Malkowski 

Reżyserfa i inscenizacja: ANDRZEJ UI1AMOWICZ 

Sufler: DIANA ŁOZrnSKA 

P1·acownia Krawiecka :\fęska: 
STEFAN WO~NIAK 

Pracownia Krawiecka Damska 
:l\IARIA DYBOWSKA 

O S Cl' B \ ' : 
Bl..AżYS, biedak wiejski 

MARYTIE, jego córka, później żona Jona><a 

ŁABUTIS, biedak wiejski 
ANIELIUKIE, komornica . . . 
NENIENIE, kierowniczka antyalkoholowej 

herbaciarni 

Wacław Judeyko 
I Magdalena Czar~k!\ 
\ Zofia Tarska 
Juliusz Dziemski 
Jad wiga Dobrzańska 

Helena Drzewiecka 

Rzecz dzieje sic na Litwie Północnej 

Asystent-dramaturg: ZDZISŁAW GiżEJEWSKI 

Kierownik techniczny: JóZEF POLEROWICZ 

Pracownia Fryzj. Peruk.: Brygadier Sceny 
PIOTR MARKIEWICZ STEFAN WICHNIEWICZ 

ANT ANU KAS, syn Labutis11 

CYGANKA 

PIERWSZY śWIADEK 

nRL'GI śWIADEK 

I Halina Luhaczewska 
\Zofia Tarska 

Józef Kaczyński 

Romuald Guzowski 

Scenografia: EDMUND i LEON GRAJEWSCY 

ln!'picjent: TEKLA WARGU:ł...OWA 

Pracownia Stolarska: światła: 
W. STRZELECKI LUDWIK SZAJDA 
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że „ni<' różam i usłane jest nasze życie", 7.e zwycięstwa osiągan e są w trudzie, w ogniu silnej walki k lasowej . Ta 
walka klasowa szczególn ie ostre formy przybiera dz i ś na wsi polskiej. W obliczu rosnącej sieci Państwowych 
08rodków Maszynowych , eoraz powszechn iejszego powstawania spółdzieln i prnduhyjnych, w obliczu postęuują
ce1<0 uświadomiE'nia szel'okich l'Zesz pracu j <}cego chlopstwa - liczna j eszcze warstwa bogaczy wiejskich, kułaków, 
chwyta się wszelkich sposobów odwleczenia terminu swojej ekonomiczne.i i społecznej zagłady, stosuj ąc najpr ze-
1 óżniej sze, a zawsze perfi dne i bezli tosn e formy szkodzenia w dziele przebudowy wsi polskiej na wieś socjalis
tyczną. - Rzecz jasna, że każde usiłowanie zakłóceni a praw i dłowego rozwoj u naszego ro1n ictwa ze st rony ku
laków skazane jest z góry n a niepowodzenie. 

Chłop polsk i bowiem dobrze pamięta, że obok obszal"ników, drugą zmor:::i wsi był kułak, wyzyskuj:::icy parob
ków, n1j'hująry przy pomocy lichwiarskich odrobków swyc:h małorolnych s:;:isiadów, usiłu j ący rozbijać tworzący 
s i ę soj usz robotniczo -chłopski . 

O czasach tych , choć n ie w pol~k i ej a litewskiej wsi się dziej ących , opowiada nam wystawiana dz i ś sztuka. 
I chociaż nie polskie S<} naz>viska i imiona występuj ących w n iej osób, to przeci eż oblicze kułactwa, a także i tych 
których ono gnębiło i tych, którzy z kułactwem walczyć z:oiczynają - j est identyczne z postaciami, jakie i w na
~zych warunkach przedwrześniowych egzystowały. Kułactwo bowiem jest wszędzi e j ednakie. „ ... żeby stać się za
mo:i:nym, t r zeba było krzywdzić sąsiadów, trzeba było od czasu do czasu wyzyskiwać, sprzedawać im drożej, ku
pować u nich taniej, nająć jakiegoś par obka, wyzyskać go porządnie, zebrać kapitalik i umocn iwszy się, wybić 
sir,: po tym na kułaka." (z przemówienia Józefa Stalina do kołchoźników). 

Chciwa, bezwzględna, i okrutna Rukienie, chytre i obłudne, unowocześnione metody wyzysku stosujący Po
wiłas, „na psie drogi" puszczony, chwiejny i upadający coraz niżej moralnie Jonas, wreszcie pozostająca niejako 
na uboczu kułack i ch machinacji, ale przecież w przyszłości napewno godny kompan swego męża On utie - oto 
~wietnie, w działani u pokazane typy wiejskich wyzyskiwaczy. 

Nieszczęśliwy, „przyrn ly do swego podwórka", ale jP.dnak przechodzący na pozycj e walki biedak wiejski Ła
hufo;, dobra 111aika $wiadomego robotnika, komornica Anieliukie i powodowana głównie szlachetnością serca, doj
r;wwająca w toku akcji Maryt ie - to ci, którzy w ciężkich warunkach ówczesnego burżuazyjnego systemu na 
LitwiP $tali ~ię w jednej ze wsi pierwszymi zwiastunami Rwitn i nowego jutra. 

Dzi~ wiem;· już, :i:e n ie tylko świ t , ale peł n y, radosny dzień nastał i to nie tylko na Litwie, ale i w PolscP i w 
innych krajach, wiemy że zwycięstwo Armii Radzic>ckiej nad faszyzmem otwarło nowy okres w walce ludów o 
wolność- społeczm) i narodowe}. 

Budując w p lanie 6-cio letnim zręhy Socjal izmu w naszym kraju, pamiętajmy j ak to dawniej było. Znajo
mość bowiem 1·zeczy dawnych, pomoże usprawniać nowe. Boć przecież wiele jest jeszcze do zrobienia; jakże często 
czytamy na ł amach prasy o złe j gos,>0darce w sklepach „Samopomocy Chłopskiej", opanowanych przez kułaków 
i irh kumofrów, o zdarzającym się j eszcze szantażu i wyzysku, o sabotowaniu dostaw płodów rolnych. Demaskuj
my wroga klasowego na każdym kroku, n ie pozwalajmy mu przeszkadzać w realizacji programu Frontu Narodo
wego, czy to na odcinku rolnictwa, czy przemysłu , czy jakiejkolwiek dziedziny naszego buj nego życia . 

Jeżeli po zobaczeniu przedstawienia utwierdzicie się raz jeszcze w decyzji likwidacji moralności opartej na 
krzywdzie społecznej, to znaczy, że sztuka swoje zadanie spełniła. Zdzisław Giżejewski 

floto. A. /rilmoutowiu/ 

W ramach Czynu Wyborczego zespoły Pnństwowego Teatru w Gnit•źnie dały 

~zereg specjalnych przedstawień i występów estradowych w Gnieźni" i oko
licy, dokumentując udziuł prnt·owników sztuki i kultury we Froncie Naro
dowym. - No zdjęciu zespół sztuki Al. Fredro .. Godzien litości'" w gościnie 

11 iołnierz) w Dniu W ojskn Polskiego. 
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