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DYKTATOR 
Na podstawie sztuki Z. J. Michalskiego 

„Dyktator z przymusu" całość opracował 
i w roli marszałka Józefa Piłsudskiego występuje: 

Jacek Chmielnik 

muzyka: Henryk Wieniawski 



Zenon Janusz Michalski 

Główny zawód i pasja największa - nauczanie. W różnych szkołach, 
najdłużej jednak ponad ćwierć wieku, do dzisiaj - w Państwowej Wyżs:z;ej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 

Drugi zawód - dziennikarstwo. Kilkaset artykułów w większości poświę
conych naszej przeszłości, w tym ponad sto, o tradycjach niepodległościowych 
- głównie o. życiu i czynach Józefa Piłsudskiego . 

Trzy książki o Józefie Piłsudskiqi. Pierwszą - „Siwy strzelca strój" zaczął 
pisać w 1985 r. 

Było to tak. Rok wcześniej Teatr im. Jaracza wystawił „Gałązkę 
rozmarynu", która stała się przedmiotem ataków łódzkiej prasy. Po co - pytano 
- odgrzewać legendę Piłsudskiego . A ludzie szli do Teatru, płakali jak bobry 
i rzucali kwiaty na przedpiersia scenicznego okopu. 

Podjął „samojeden" walkę w obronie czegoś więcej niż sztuka. Artykuł 
„Radaje się serce, raduje się dusza", długo wisiałw foyer Teatru. Polemika 
w prasie była długa i zażarta. 

Wkrótce potem zaczął pisać książkę o Marszałku. Ukazała się w 1988 
roku - w ciągu kilku tygodni dwa wydania o łącznym nakładzie stu czterdziestu 

tysięcy egzemplarzy. 
Otrzymał list z Nowego Jorku. Bliski współpracownik Marszałka 

- profesor Wacław Jędrzejewicz pisał w nim: „Książka jest bardzo dobra i dobrze 
że się ukazała w Polsce". 

Potem była niewielka książka o Marszałku - „Kobiety, które kochał" 
a czeka na druk kolejna - „Królom był równy". 

Jest jeszcze jedna przygotowana książka - „Jak to w naszej Polsce ładnie" 
- najnowsza historia Polski w satyrze politycznej . Poprzedziło ją wydrukowanie 
ponad trzystu utworów satyrycznych. 

Wreszcie teatr. Zaczynał dokładnie czterdzieści lat temu - w 1955 roku, 
pisząc teksty dla Studenckiego Teatru Satyry „Pstrąg". Uczestniczył jako autor 
i aktor w pierwszych kilku premierach Teatru. Potem była długa przerwa, 
no i teraz „Dyktator z przymusu". Wszystko o czym się w tej sztuce mówi 
zdarzyło się naprawdę. Zgodne z prawdą historyczną są: osoba, miejsce i czas 
akcji, a także słowa przez Marszałka wypowiadane. 

Niniejsza premiera nie jest pełnym wystawieniem sztuki Zenona Janusza 
Michalskiego „Dyktator z przymusu". Dokonana adaptacja sprowadza ją do 
formy monodramu. 

I jeszcze jedna uwaga. To, że od odniesień do czasu dzisiejszego w sztuce 
aż się roi, nie jest ani winą, ani zasługą autora. 

Janusz Sołtyk 

*** 
Dyktator nietypowy 

12 maja 1995 roku minęła 60 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 
- człowieka, który całym swoim życiem służył Polsce. 

Przez długie lata sprawował władzę, okresami dyktatorską. Dyktatorem 
stał się w listopadzie 1918 roku, prawie bezpośrednio po powrocie z Magdeburga 
do Warszawy. Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej i Tymczasowy Naczelnik 
Państwa posiadał pełnię władzy, władzy dyktatorskiej . 

Chciał demokratycznej Polski. Stwierdzał publicznie, że „przedłużać stanu 
faktycznie dyktatorskiego nie chce i nie może" . Podkreślał, że „w Polsce XX 
wieku źródłem praw może być jedynie Sejm wybrany na· podstawach 
demokratycznych". 

Był konsekwentny. Już 20 lutego 1919 roku przekazał władzę Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej i w tym samym dniu na mocy uchwały sejmowej objął 
urząd Naczelnika Państwa. 

Gdy w 1921 roku uchwalono konstytucję, odmówił kandydowania na 
urząd Prezydenta. Praktyka parlamentarna wykazała, że interesy partyjne coraz 



bardziej rozbiegają się z interesami państwa, a Konstytucja wiązała 
Prezydentowi ręce. 

14 grudnia 1922 roku Józef Piłsudski przestał być Naczelnikiem Państwa. 
Mord polityczny dokonany na osobie pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej 
dopełnił miary goryczy - Marszałek postanowił usunąć się z życia państwowego. 
Zamieszkał w podwarszawskim Sulejówku i z rosnącym niepokojem obserwował 
wydarzenia w kraju. 

A działo się coraz gorzej. Galopująca inflacja doprowadzała gospodarkę 
do ruiny. Rosło napięcie społeczne . Na wzniesione w Krakowie barykady 'j 
szarżowali ułani . Reformy Grabskiego spowodowały istotną, ale jak się okazało I 
nietrwałąpoprawę sytuacji. J 

, Gdy w maju 1926 roku Wincenty Witos ponownie stanął na czele rządu ' 
Piłsudski uznał, że dłużej czekać nie można. Nie planował przewrotu 
wojskowego. Zakładał, że wystarczy demonstracja zbrojna i z takim zamiarem 
stanął na czele zgromadzonych w Rembertowie oddziałów. W Warszawie spotkał 
się z oporem sił wiernych rządowi i uznał, że ustąpić, to wybrać większe zło. 

Zwyciężył. Miał absolutną władzę w rękach. Był dyktatorem. 31 maja 
1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego prezydentem. Urzędu 
nie przyjął, ale uznał ten wybór za zalegalizowanie przewrotu. W 1928 roku 
społeczeństwo, które kilkanaście miesięcy wcześniej poparło wydarzenia 
majowe, teraz chociaż miała miejsce wyraźna stabilizacja, udzieliło poparcia 
lewicy. Zdominowany przez opozycję Sejm wszedł w konflikt z Marszałkiem. 
O zagrożeniu demokracji mówiły obie strony. Sejm - że grozi jej dyktatura, 
Piłsudski - że anarchia. 

Starał się do anarchii nie dopuszczać stosując czasem radykalne metody. 
Twierdzono, że ogranicza demokrację . 

Rodzi się pytanie - z upodobania, czy z uświadomionej konieczności 
wprowadzał takie czy inne ograniczenia demokracji. 

On sam mówił tak: „Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko ł 
przemocą i tyranią. Sprawiedliwość i wolność bez siły jest gadulstwem 
i .dzieciństwem" . 

Uparcie szukał złotego środka . Czy skutecznie - to już osąd historii. 

Zenon Janusz Michalski 



Marszałek sfotografowany we Francji w czasie Swego lam pobylu w r. 1921. 

Dlaczego napisałem sztukę o Józefie Piłsudskim 

Jest w narodowym charakterze Polaków coś, co każe szanować w sposób 
szczególny tych, którzy sprawie niepodległości Ojczyzny oddali się be:z;.,reszty 
i walczyli o nią z bronią w ręku . 

Takim człowiekiem był Józef Piłsudski. 
Żył Polską. W czasach niewoli budował w ludziach wiarę w przyszłą 

Niepodległą i do tej niepodległości riaród doprowadził. 
Żył Polską. Intelektem i szablą wyznaczał granice Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej. Łączył to co rozdarły zabory. Umacniał państwo . 
Żył Polską. Pozostał w narodowej pamięci jako człowiek, który nic nie 

brał dla siebie a z siebie dawał wszystko dla kraju. 

Pozostały po Nim zapisane w historii czyny, pozostała pamięć . 

O życiu Józefa Piłsudskiego mówią rozliczne prace naukowe, powieści , 
wiersze, czy pieśni . Zabrakło natomiast - choć sześćdziesiąt lat od śmierci 
Marszałka minęło - sztuki prezentującej rozdziały Jego życia. Wyjątek stanowi 
„Gałązka rozmarynu", ale choć jest tam mowa o żołnierzach Piłsudskiego, jego 
samego w niej nie ma. 

Podjąłem próbę napisania sztuki o Marszałku . O najtrudniejszym okresie 
Jego działania. O czasach dyktatury. Czy sprostałem zadaniu pokaże czas. Na 
razie mamy jeden fakt bezsporny - jest to pierwsza sztuka o Pierwszym 
Marszałku Polski. 

Teatr Nowy wystawiają w formie monodramu. Jest coś symbolicznego 
w tej właśnie formie, gdzie aktor samotnie staje wobec widowni na własne tylko 

11 zdany siły. 

• 

Tak właśnie samotnie zmagał się z ciężarem władzy i przeciwnościami 
losu On - dyktator nietypowy. Samotnie - bo taka jest sytuacja każdego dyktatora 
- ważył decyzje. Trwał . 

Gdy odszedł, pozostał chlubnie zapisany rozdział w dziejach narodowych, 
pozostała legenda. 

Zenon Janusz Michalski 

*** 
Józef Piłsudski i Łódź 
28 października 1899 roku Józef i Maria Piłsudscy zamieszkali w Łodzi 

przy ulicy Wschodniej 19. 
22 lutego 1900 roku Józefa Piłsudskiego, aresztowanego przy 

redagowaniu „Robotnika", przewieziono do więzienia przy ulicy Długiej 13 
(obecnie Gdańska). 

W Polsce Odrodzonej Rada Miejska miasta Łodzi, uchwałą z dnia 
6 sierpnia 1920 roku nadała Józefowi Piłsudskiemu godność obywatela 
honorowego. 

Wręczającym mu dyplom przedstawicielom miasta Piłsudski powiedział: 
„ ... Łódź jest miastem, bez którego państwo nasze byłoby pewnego 

rodzaju kaleką. W chwilach ciężkich jakie kraj nasz cały przeżywał, nieraz 
zadawałem sobie pytanie jak wybrnąć z położenia z miastem tak przemysłowym, 
a tak zrujnowanym, jak Łódź. Dziś z radością stwierdzić mogę, że Łódź zdała 
egzamin dojrzałości społecznej i obywatelskiej , że wyróżniła się pracą twórczą, 
spośród wielu innych miast w Polsce. To też dumny jestem bardzo z nadanego mi 
tytułu obywatela honorowego waszej Łodzi ... " 
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~ Ł6dź, ul. Jaracza 5, ul. Piotrkowska 309 
~ tel. 32·14-92 

Firma dostarcza na imprezy teatralne ciasta, torty i słodycze. 

FABRYKA DYWANÓW 
BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO COMPANY 

Jesteśmy jedynym krajowym producentem dywanów ekologicznych. 
Do ich produkcji używamy surowców naturalnych w postaci wełny , bawełny i lnu. 

Oferujemy bogaty wybór wzorów perskich , tybetańskich , azteckich i nowoczesnych. 

91-867 Łódź, ul. Porzeczkowa 23, tel./fax (042) 34-30-37 


