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BAŁTUSZIS

{prawdziwe nazwisko Albert J uozenas) ur. w 19 9 r .

w Rydze, jest synem robotnika kolejowego który wyemig rował z rodzin-

n j wioski z p wodu braku ziemi. Zycie B ałtuszisa układało ·ię tak, jak
życie wielu innych postępowych pisarzy litewskich . Bałtu szis przez 10 la t
prac uJe jako pastuch u bogatego gospodarza. Mimo, iż t en okres j s t bodajże najcięższym w jego życiu, przydadzą się po tym Baltuszisowi te doświadczenia.

W 1929 r. Bałtuszis przenosi się do Kowna, gdzie pracując jako woźny
w wydawnictwie, jednocześnie uczy się. W 1933 r. ko ń czy kurs introligatorski i w tymże okresie druku je p ierwszą swoją nowelę pt. „Czerwonolistne pastewne buraki". Ju ż pierwszy r ótki zresztą utwór zwróc ił uwagę
k ytyki na młodeg autora . Do 1940 r. Baltuszis druku je bardzo nie
wi le - większość jego utworów konfiskuje cenzura. Dopiero w 194 r .
ukazuJe się pierwsza k iążka Bałtuszisa, zbiór jego nowe1 z okresu
1933- 1940, pt. „Tydzień zaczyna się dobrze". Dawn y past uch , goni ci i troligator staje się od razu uznan y m i popularnym na Litwie pisarzem.
Ob jm uje sta nowisko odpowiedzialneg redaktora Radia, oraz m łodzieżo 
wego pisma , Młod y go podarz". W czasie wojny Bałtuszi s racuje w Cen
t ralnym Komitecie Radia w ZSRR. W tym okresie wydaje nowy t om n1•
wel pt. „Biała koniczyna". Po woj m e wraca do kraj u . Od 1946 r. do 1948 .
Juozas Bałtuszis był prezesem Związku Literatów Litwy Radzi cki j , oraz
dotychczas del gatem do Rady Naj wyższej LSSR, a także r edaktorem społeczn o-li tera cki ego m iesięcznika „Z wycięstwo".
Po wojnie napis l Baltuszis, poza licznymi nowelami, scenariu z filmowy
„Maria Mielnikajtie", oraz sztukę . Pieją koguty" . cieszącą sic; ogromnym
powodzeni .m n scenach itwy Radzieckiej oraz in nych k rajów Zwi ą zk u
Radzieckiego. Tak iak i we wszystkich swoich utworach pisze w ni j Bał
tuszis o wsi litewskiej, o życ i u chłopa litewskiego, o walce z ku łackim wy-·
zyski m bi dnych chłopów .
To klasowe sp j zeni n a wieś litewską jest w ie l ką zal etą i wartością
t wórczości B ałtuszisa, zapewniając ą jej pop ul arność daleko poz granicami ojczyst j Litwy. Także i u nas w Pol ce, w okresie zaostrzającej się
walki k lasowe j n a wsi, szt uka Baltuszisa jest szczególnie akt ualna i m obilizu je do walki z bogaczem wiejskim, wzb udzają c nienaw iść do jego żą
dzy pieniądza i wyzysku biednych chłopów. Sto unki opisane w sztuce B ał
tuszisa przy pomi nają częstok roć żywo sy tu ację i układ sił klasowych wsi
polskiej. Tu leży więc ist otny sen i s enizacji sztuki B ałt uszisa w obecnym okresie rozw ju wydarze gospodarczych i społecznych w n aszym
raju.

LITEWSKA LITERATURA WALKI
Tr zy lata temu na L itwie uroczyście obchodzono 400-lecie książk i litewskiej, pierwszy bowiem druk w języku litewskim został wydany w roku
1547 . Data ta rozpoczyna dzieje literatury litewskiej, która od tego czasu
zawsze była ściśle związana z życiem i walką narodu litewskiego. Charakterystyczną cechą postępowego piśmiennictwa litev. skiego, oraz całej postępowej kultury litewskiej, ·est lączność z narodem, z jego najliczniejsza
wars wą - z chłopem.
Początkowo język litewski był tylko j zykiem „pogpólstwa·• dlatego
to staje się on od końca XVIII wieku narzędziem walki o wolność ludu.
Jeśli sprawdzimy pochodzenie socjalne pisarzy litewskich przekonamy się,
że prawie wszyscy wybitniejsi są pochodzenia chłopskiego. Wszyscy ci pisarze pomimo, że nikt z nich nie uczył się w swym ojczystym języku,
zawsze wracali do niego i nie tylko do języka, lecz również do najżywot
niejszych, do naj bliższych ludowi spraw. Obce tradycje. jeżeli i pozostawiały na nich ślad, to jedynie zewn~trzny, formalny. Biorąc to pod uwagt;.
zrozumiałym staje się fakt, dlaczego postępowa li ratura litewska zawsze
szła w jedny
szeregu z większością narodu, dlaczego wiernie wyrażała
jego potrzeby, przeżycia i dążenia, dlaczego prowadziła lud do walki
o wolność, broniła jego praw do kultury.
W końcu XVIII wieku ukazuje się słynny poemat Krystiana Donełaj
tisa pt. „Rok" - jeden z najpoważniejszych utworów klasycznej literatury
litewskiej, w którym znajdujrmy wierny obraz dążeń i marzeń ludu litewskiego, a także jego cierpień i nędzy . Poemat ten jest protestem przeciwko pańszczyźnianej niewoli, przeciwko niemieckiej kolonizacji, jest wezwaniem do walki. Ze względu na S\ ój rewolucyjny charakter, utwór ten,
a także i wiele innych utworów takich pisarzy jak Dionizego Poszki, Antoniego Strazdasa. Antoniego Baranauskasa, ukazywały się wiele lat po ich
napi amu. Mimo t o, krążyły one w odpisach i były dobrze znane dużo
wcześnieJ, nim ukazały s ię w druku.
Ponieważ literatura litewska posiadała rewolucyjny charakter od swych
początków, ponieważ była bliska narodowi, a wroga feudalnej szlachcie
i burżuazji trzymającej, w swym ręku wydawnictwa, książki te czekały na
wydanie, dopók i, zdaniem wydawców, nie strac iły na aktualności - lub też
wychodziły drukiem zagranicą .
Połowa XIX wieku, ściślej - okres Wiosny Ludów, to okres szczególnie
ważny dla r ozwoju literatury litewskiej. Demokratyczne ruchu wolnoś
ciowe, walka burżuazji z feudalizmem i pailszczyzną, walka z obcymi
wpływami kulturalnymi, wszy tko to stworzyło korzystne warnnki dla
rozwoju życia społecznego i kulturalnego. Wówczas okrzepły i powiększy 
ły się kadry nowej, ludowej inteligencji, która dobrze znała i rozumi ała
potrzeby swego narodu . Ruch demokratyczny w Rosji i Polsce, a zwłasz
cza postępowe środowisko na uniwersytecie wileński m, sprzyja temu pro cesowi, kształtuje i wychowuje dzialaczy 1 pisarzy . Powstają pier wsze podręczniki szkolne w języku litewskim, mnożą się popularne wydawnictwa
dla wsi, zwiększa się liczba czytelników.
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W tym czasie rozwija się nie tylko literatura piękna, ale również histori a
Litwy, etnografia, archeologia, bibliografia - dotychczas zupełnie zaniedbane. Książka świecka coraz bardziej rywalizuje z religijną, docierając
do wiejskiego czytelnika. Lauryn Ivinskas wydaje pierwsze itewskie czasopismo pt. „Metskaitliei", zapoczątkowując nim litewskie czasop iśmien
nictwo .
Jakie znaczenie miała praca spok.czno-oświatowa takich pisarzy z okresu Wiosny Ludów, jak Szymona Daukanta a, Valiunasa, Niezabitausku-Zabićiu i in . okazało się dopiero po powstaniu 1863 r., lnedy to rząd carski
zabroni! wydawania i rozpowszechniania jakichkolwiek druków w język u
litewskim, łącznie nawet z modlitewnikami. Książka zeszła wówczas do
podziemia. a nieugięta postawa całego narodu, przygotowanego przez p przedni okres - - nie pozwoliła zahamować rozwoju kultury 1 literatury
litewskiej.
Co prawda książka zmieniła swój kszt ałt i format, stała się cieniutkin
zeszycikiem, łatwym do schowania, gdyż wlaścicie i owi groziła za jej posiadanie katorga. Wydawnictwa litewskie przeniosły się do Tylży i Królewca,
skąd przemycano książki i kolportowano przede wszystkim wśród ludu.
Ciekawym zjawiskiem tego okresu jest powstanie „zawodu" przemytników książek, rekrut jących się przede wszystkim spośród chłopów, którzy
pod pozorem żebractwa z całym poświc;:ceni m zaopatrywali kra· w książk i
w ojczystym języku. Pamięć o tych ludziach, tak zwanych „knygnesiai",
przet wala na Litwie do dzisiejszego d1 ia. Czterdzieści prawie lat podziemnego życia literatury litewskiej nie wstrzymało jej rozwoju. W tym
czasie powstały nielegalne, podziemne czasopisma społeczno - literackie :
,.Ausra" i „Varpas", oraz wlszli do literatury tacy pisarze, poeci i publicyści, 'ak J . Basnnavi ćius, V . Kudirka, J. Jablonskas,J. Tumas-Vaiżgantas,
którzy swoją twórczością podtrzymywali na duchu naród, wskazywali drogi i cele walki. Książki ich, czytane przy zamkniętych drzwiach w chatach,
uczyły kochać swój kraj, wolność, uczyły czytać i pisać po Jitewsku. Rząd
carski nie zdołał zabić ducha narod t, jego dążenia do wolności i pot rzeby
własne] kultury. Dojrzewała rewolucyjna ś iadomość walki, rozwijała
się demokratyczna literatura, która j uż wówczas głosiła idee socjalizmu .
Do najwybitniejszych klasyków ówczesnej realistycznej literatury liiewskiej należy czołowa pisarka litewska Julija Żymontienie, pisząca pod
pseudonimem żemajtie. Rola twórczości żemajtie polegała na zwalczaniu
resztek przesądów z okresu fe dalnego i wpływów kleru wśród chłopstwa.
Je j nowel ,,Jesienny wieczór", „Topylis", „Synowa" i inne są na j więk
szym. osiągnięciem iteratury l itewskiej XIX wieku. Zemajtie wychowała
cale pokolenia literackie - pisarzy rewolucjonistów. Przykładem pisarzadziałacza i bojownika jest Wincent y Mickevicius - Kapsukas, przyj aciel
Lenina, jeden z organizatorów i wybitny działacz rewolucyjnego ruchu r obotniczego, jeden z założycieli partii komunistycznej na Litwie, bezkompromisowy wróg caratu, nieugięty rewolucjonista. Jedną z najpopularniejszych j go powieści jest książka pt. „W carskich więzicrtlach". NaJWYbitniejszym poetą litewskim końca XIX wieku był Maironis, którego
poezja przyczyniła sic: w dużym stopniu do kształtowania się myśli rewolucyjnej wśród młodego pokolenia.

Rok 1905 jest datą częściowego wyjści a z podziemi lit raiury l'tewskiej. Ponieważ jednak większość lite ·atury ze względu n a ~\\ą treść pozostaje nadal nidE:galna, częściowo wciąż jeszcze drukuje się zagranicą.
W kra· u zaś powstają nowe robotnicze i chłopskie czas pisma· „Robotnik",
„ owa era" i inne. W tym okresie r zpoczyna swą działalność wybit pisarz rewol ucyjny Jonas Biliunas.
Po Rewol icji Październikowej pow taje L itwa Radziecka. Przed lite\vską literaturą otwierają się po raz pierwszy nowe, szerokie perspektywy.
Jednakże reakcyjna burżuazja przy pomocy niemieckich interwentów zagarnia władzę i usiłuje przerwać rozwój postępowej literatury litewskiej,
która znów schodzi do podziemi Znamiennym jest fakt, że prawie w&zyscy
wybit ru pisarze litewscy okres mi ędzywojennego należeli do ruchu rewolucyjnego. Rząd Smetany nie zdołał pozyskać ikogo. W ty1 czasie powstaje grupa postę powych pisarzy, tak zwany „Trzeci front", z Petrasem
Cvirką. Salomeą Neris, Antanasem Venclovą, Teofilem T ilvitisem, Jonasem Marcinkevićiu em i Józefem Bałtuszisem na czele, która w wych
świetnych utworach demaskuje rządzącą burżuazję, oraz głosi idee socjalizmu. „Trzeci front' to przede wszystkim szkoła postqpowego pisarza --pisarza-rewolucjonisty. Pisma wydawane przez grup „Tr zeci front" były
konfiskowane przez rząd, jednakże jej polityczno - społeczna działal ność,
tajne wieczory literackie wśród robotników i chłopów wychowały nowe
pokolenie pisarzy, które j t dziś trzonem litewskiej literatury radzieckiej.
Powojennej literat urze przewodzi nadal grupa pisarzy z „T1-ozeciego front u". Na miejsce zmarłych i tych, którzy zginęli w walce z hitleryzmem,
Lukasa Giry, Salomei Neris, Petrasa Cvirki, Witolda Mont wiły i innych,
przyszli młodzi : Edward Mieżelajtis, Vacys Reimer· , Vła as Mozml unas
i inni, kt órzy częściowo swą działalność literacką rozpoczęli przed wojną,
częś iowo już po wojn·e.
W warunkacl, jakie stwarza państwo radziecki pisarzom Litwy, osną
i rozwijają się kadry literatury litewskiej , które wierne postępowej tradycji swej ojczystej literatury, walczą o pokój i postęp, pomagaj. budować
nowy ustrój sprawiedliwośc i spoleczn J w swym kraj u. Należy też d nich
Józef Bałtuszis. autor sztuki .,Pieją Koguty".

Anna Lau-Gniadowska

Zakł.

Graf. RSW „Prasa", W-wa, Smoln.

10. Z 11.18„. 4 OOO. 8- I 17072

CENA 1

ZŁ.

