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RUKIENIE, bogata chłopka 

ONUTIE, jej c6rka 
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Zaczynają piać koguty ... 

Na wsi litewskiej ze sztuki Józefa Bałtuszisa koguty jeszcze 
nie pieją. Panuje ciemna noc, noc wyzysku człowieka przez 
człowieka, noc chciwości pieniądza i zbrodni. 

Sztuka „Pieją koguty" ukazuje z jaskrawym realizmem sto
sunki na wsi litewskiej w okresie przedwojennym. Z przygnia
tającą niekiedy odwagą i brutalnością odsłania Bałtuszis sprę
żyny walki klasowej warstw wiejskich, walki między chłopem 
bogatym a małorolnym, walki o majątek, a nawet i życie. Brak 
jakichkolwiek skrupułów moralnych, żądza wzbogacenia się, 

żądza ziemi i władzy - doprowadzają do zbrodni i nowożytne
go niewolnictwa. Biedak wiejski zginie z głodu, jeżeli nie wy
żebrze od bogatszego odrobiny żyta choćby za cenę oddania wła
snego dziecka na łaskę i niełaskę zamożniejszej gospodyni. 
Przednówek na wsi - to zwycięstwo pełnych stodół i spichle
rzy, to nowe zadłużenie się biedaków u bogatszych, to bezlitosny 
wyzysk ludzi walczących o życie swoje i swoich dzieci. Ubogi 
chłop nie ośmieli się przeciwstawić wyzyskowi, bo wtedy wszy
scy bogacze zjednoczą się w wysiłku zniszczenia go. 

W charakterystyce „kułaków" na wsi litewskiej posługuje 
się autor całym bogactwem barw i odcieni. Od chciwości pie
niądza, przez morderstwo, podłość - po ostateczne pognębienie 
człowieka, któremu nie tylko zabierają życie dziecka, ziemię 

i całą chudobę, lecz także najcenniejszą własność - wolność 

osobistą. 

Nie znaczy to jednak, by w sztuce tej Bałtuszis przedstawił 
jedynie stosunki na wsi z bogactwem szczegółów rzetelnej obser
wacji. Litewski dramaturg rzucił problematykę sztuki na szer-



sze tło wiejskiej walki klasowej na fundamencie panującego 
ustroju. Czujemy, że poza chałupą Rukienie istnieje ustrój opar
ty o moc pieniądza, o \\<jejskiego „kapitalistę", a pomocny w wal· 
ce z „elementem niepewnym". Za sceną odbywa się sąd - po
zory sprawiedliwości - ale w sądzie tym zasiadają ludzie prze
kupni, którzy nie z nędzarzem „Łabutisem będą się kumać". 
Nawet na terenie jednej wsi wobec wspólnego wroga - bieda
ka wiejskiego - obserwujemy solidarność klasową bogatego 
chłopstwa, chociaż w innych okolicznościach każdy z nich wy

zyskuje bez skrupułów okazję wzbogacenia się kosztem dru
giego. 

Bałtuszis charakteryzuje więc stosunki wiejskie w oparciu 
o szersze horyzonty u:;trojowe. Nie ogranicza się wszakże do 
obrazu, i tylko obrazu ~połecznej „nocy", lecz wskazuje drogę 
wyjścia dla uciskanych, drogę walki równie bezwzględnej i nie 
przebierającej w .~ro<lkach, walki, która w tym ustroju musi 
posługiwać się bronią przeciwników. A za walką tą gdzieś, jesz
cze daleko, toją ma y robotnicze. Leninizm uznaje w szeregach 
większości chłop twa zdolności rewolucyjne i mówi „o obowiąz
kowym poparciu przez proletariat pracujących mas chłopstwa 
w ich walce przeciw 11iewoli i wyzy kowi, w ich walce o v.·yzwo
lenie z ucif;ku i nędzy". Józef Bałtuszis właśnie zwraca uwagę 
na pierwiastki rewolucyjne tkwiące w małorolnym (Marytie, 
Łabutis) i bezrolnym (Anieliukie) chłopstwie, a drogę do upra
gnionego „dnia" wsi litewskiej widzi w oparciu ruchu chłop-
kiego o masy robotnicze. o proletariat miej~ki. Hi. toria poka

zała, że tam, poza chałup~ Rukienie, w dalekim Kownie gotowa
ła się siła, która zmiażdżyła ostatecznie wi;1zy -tkie Rukienie 
i Powiłasów, przekupnych sędziów i fał~zywych świadków, 

zmiotła z powierzchni ten zatruty 'wiat kłamstwa, chciwo~ci, 
wyzysku i zbrodni. Zapiały koguty ... 

I u nas w Polsce, już koguty pieją ... lUoże jeszcze nie wszę
dzie, ale na w:i polskiej walka z kułactwem już trwa i jest o tyle 
łatwiejs:t:a, że bogacze wiejscy stracili oparcie o ustrój i władze 
państ' ro ve. I u nas kogut · już zapiały, tylko mrok nocy jeszcze 
przez chv.ilę walczy z jasnością nadchodzącego dnia... I.B. 

JóZEF BALTUSZIS 

Sztuka „Pieją lcoguty'' zwraca /!Wagę zwartością i tempem 
akcji, bogact1vem i lcot1sekwencją charakterów. Napięcie dra
matyczne, -nastl'ój i atmosfera, interesująca kompozycja fab11ly. 
a wreszcie oszczędność słowa i dy1wmika dialogu - stawiają 

autora w rzPdzie zdolniejszych pisarzy dram,atycznych nstat
nich lc.t. 

Józef Bałtuszis jest typowym przykładem samorodnego ta
lentu o ciekawej d1'odze 1·ozwoju. Byl on z1cyklym. introlignto-
1'P11l. ~4 gdy zn·rócil się z pierwszymi próbkami literackimi -
nowelami z życia proletariatu miejskiego i wiejskiego - do jed
nego ? czołowych pisarzy litell'skich, nie umiał nawet pisać gra
matyczJtie. Grono postępowych 7iteratów zaiutetesowalo . ię 
1vybitnymi zdol 1ościami Baltuszisa, który z ich pomocą. 011a1w

u:al zasacly jr;zyka i g)·amatyki ojczystej, aby wreszcie p1·zr.wuż
szyć swoich nauczycieli. 

W dorobku pisarskim Baltuszisa z11ajdzfom11 oprócz 11•sponi

nianych 1UJ1(,·el, kilka po1de.foi i sztuk teatralnych. Ca!ą .icgo 
ticórczo.~ć charakteryzuje bystm obsencacja i prawdziwy 1 ·:?a
lizm 1 rna1·ksistnwRkim 11jęci11 problematyki, dotyczącej 11aJ.':y-
u:ot niejszuch zagadnietl obecnej doby. 'ba. 
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