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JÓZEF BAŁ TUSZ IS 
Józef Bałtuszis to pseudonim literacki znanego litewskiego pi

sarza Alberta Juozenasa. Bałtuszis urodził się w roku 1909. Jak 
większość postępowych pisarzy litewskich, Bałtuszis pochodzi z ro
dziny chłopskiej. Ojciec jego, biedak wiejski, musiał opuścić rodzinną 
wieś i zarabiał na życie jako robotnik kolejowy. Pochodzenie 
chłopskie pisarza i dzieciństwo spędzone na wsi pozostawiły trwały 
ślad w jego twórczości. Zwłaszcza dzieciństwo, pełne upokorzei'1 
i poniżenia, w okresie gdy przez 10 lat pracował jako pastuch 
u bogatego gospodarza, miało duży wpływ na ukształtowanie świa
topoglądu przyszłego pisarza. We wszystkich swoich utworach 
przedstawia Bałtuszis życie wsi litewskiej, piętnując wyzysk bie
daków przez bogaczy. Całkiem wyraźne echa dzieciństwa pisarza 
odnajdujemy w sztuce ,.Pieją Koguty", gdzie Bałtuszis pokazuje 
nam wiejskiego pastucha poniewieranego przez kułaczkę. Po tym 
najcięższym okresie swojego życia Bałtuszis przenosi się do Kowna 
i pracuje tam jako goniec w jednej z firm wydawniczych. Jedno
cześnie uczy się i podejmuje pierwsze nieśmiałe próby literackie. 
W roku 1933 kończy kurs introligatorski. W tym czasie ukazuje 
się w druku pierwsza nowela Bałtuszisa „Czerwonolistne pastewne 
buraki", która spotkała się z życzliwym przyjęciem fachowej kry
tyki. Ten udany debiut nie otwiera mu jednak drogi do kariery 
literackiej. W okresie międzywojennym postępowa rewolucyjna li
teratura litewska rozwija się w podziemiu. Baltuszis należy do 
grupy pisarzy ,.Trzeci front", która krzewiła idee socjalizmu i roz
wijała ożywioną konspiracyjną działalność polityczno-społeczną 

wśród robotników i chłopów. Nic więc dziwnego, że większość 

utworów Bałtuszisa. podobnie jak innych pisarzy z tej grupy, kon
fiskuje ówczesna cenzura litewska, pozostająca na usługach reak
cyjnej burżuazji. Dopiero w 1940 roku Bałtuszis drukuje tom no
wel pt. „Tydzień zaczyna się dobrze" i książka ta zdobywa mu 
od razu uznanie i popularność. Bałtuszis zostaje redaktorem pisma 
,.Młody Gospodarz" oraz obejmuje odpowiedzialne stanowisko 
w Litewskim Radiu. W czasie wojny przebywa w ZSRR. gdzie 
pracuje w Centralnym Komitecie Radia. W tym czasie ukazuje 
się nowy zbiór nowel Bałtuszisa „Biała koniczyna". Po zakończeniu 
działań wojennych Bałtuszis powraca do kraju, zostaje wybrany 
prezesem Związku Literatów Litwy Radzieckiej i godność tę pia
stuie do roku 1948. Obecnie jest delegatem do Rady Najwyższej 
LSSR oraz redaktorem miesięcznika literackiego „Zwycięstwo". 
Sztukę „Pieją Koguty" napisał Bałtuszis już po wojnie. Autor 
przedstawia tu życie przedwojennej wsi litewskiej i walkę bie
daków wiejskich z wyzyskiem kułaków. ukazując perspektvwy 
przyszłego socjalistycznego życia. Walory literackie i teatralne 
sztuki Bałtuszisa stawiają go w szeregu najlepszych współczesny .::h 
flramaturgów. 
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