
J O"F.F Sułkowski to jedna z cie-
kawszych, trochę sensacyjnych 

postaci po!skich żyjących u schyłku 
18-tego wieku. Przybrany syn jed
nego z najbogatszych magnatów pol
skich, wychowany w reakcyjnej at
mosferze rydzy1iskiPgo dworu, szcze
ry demokrata walczący o wolność 
swego narodu na polach bitewm1ch 
Europy i Afryki, wysłannik Reptibli
lti .Francuskiej do Wysokiej !',orty, 
emisanusz ambasadora Descorches 
do Kościuszki, przybor:zny adiutant 
Napoleona, bohater spod Zefo:.•y, Sa11 
Gi?rgio, Malty 1 Aleksandrii, przy
wodca powstania republikanów prze
ciw weneckiej Sir<noni, matematyk, 
in'-1mier, lingwista, badacz kultury 
Wschodu, a przede wszystkim patrio
ta, re:1:olucjonista. Napoleon nazy
wał go „genialnym Polakiem". Mi
n.i.ster wojnY, I Republiki, Carnot, 
miał się wyrazić: „gdybyśmy stracili 
Bonapartego, mamy gotowego wo
dza w Su!kows.'<im", Zginął w Kai
rv• w wieku 25 lat, a losy jl'go krót
kiego życia sa tak bogate w ważkie 
wydarzenia, że można by było ni
mi obdzieli~ z dziesięciu ludzi pel
n.ych. inicjatywy, rzutkich i przedsię
biorczych„. 

Wokół postaci Sulkowskiego czas 
osnuł róman._tyczną legendę. Adiu
t(lnl Napoleona stal się natchnieniem 
dla twórczości dramatycznej lerom
$kiego. Roman Brandstaetter, ze 
szczególnym zamiłowaniem specjali
zujący się w malowaniu scemcznych 
portretów postaci hcstorycznych wy
brał Sułkowskiego za bohatera s.wej 
nmN'j sztuki „Znaki Wolności". 

Brandstaetter zna potrzeby teatru 
i umie tak pisać na scenę, że jego 
bohaterzy, akcja sceniczna i dlugie 
nieraz . dial0g1 przykuwają uwagę 
widza. Trzeba z nim d11skutować o 
kilku nieścisłościach historyczn11ch 
„Zn.aków Wolności", o przejaskra
wieni'./. postaci N(lpolerJna i przero
mi'mtyzowaniu Sułkowski€go, o zbyt
nie/ stylizacji wielu scen! ale nie 

Nflsze recenz;e 
I 

Sułkowski - polski jakobin 
można Z(lprzeczyć tej sztuce duiych W roli tytulowej zobaczyliśmy 
warlofrt w zakresie dramaturgicz- Adolfa Chronickiego i BPrnarda Mi
rrego rzemiosła. Sułko:t:ski w „Zna- rhaiaka. Obaj byli bardzo interesu
koch Wolności" /rJ żołnierz uwolu- jqcy, choć o/Jaj diametralnie różni. 
rji, patriota, ktńry walc:!y o wo!ną Chronicki był szlachetny i roman
Polskf, o Polskę srrawirdli<.c!o.:ci I tyczny, pokrywał żar wewnętrzny w 
spo/cc;;onrj. Dro;zę do takiej Po!sh starciach z Napoleon.em opanowa
wid:!i Sutkowski :c• zwycięstwie rl'- niem, górował nad nim niewzruszo
wol11cji w ca!ej Europie. na pea•nością słuszności swoich idei, 

„Znaki Wolności" są pisane w 0_ ie.f!o b
1
ohaterstwo pod San Giorgio 

parccu 0 wzory dramatu epoki ro- 111e by.o wynrkiem ~druclm, ale. ca
m~ntyc:.ncj. Stąd szczet[ólnie in/en- 1:1. posla:cy z~c1owe1 •. a w scem~ z 
sy.,;.i/lP sp;ęcia dramatyczne, stąd też "~1fc1en1 de. f\ assau 1 P.esaro Z1f1Y· 
jednak i jei błędy polegające na nęzał ich .n!e f!walt~wnosc1ą gr?zb.y, 
przejaskrawirniaclz poslaci i sytun- ł.ecz pof!a1d~. Mam Jednak wrazence, 
cji, stąd mcfic. prawciopodobirństwo u Chron:rk1 zb~tnlo zasugerował 
san•/ :,tarcia Sułko~sk:e~o z Bona- ~1ę /!'f{endą otac.ca1ącq. postać Suł
partcm, „11iesamowllość'' finalowrj ko":~k1ego, przez co. !.eszcze pod
sce111/ II q,litu, stąd upozowanie ~ul- kres/ił „;omantyczno;ć brandstae
/10:,:J~kie:;;o na 11ieska!anego bohatera ttemwskiego bol.ntera .. 
romantycznego. ~1~łko<cvs.kt M1.cilalsk1ego jest . ba;-

dz1e1 krwcsly, 1ego czyny wy1tcka1ą 
Zasługą reżysera wrocławskiego z impt1/su, rewolucyjnoSć jest żarli

prudstawienia, U7i!ama Horzycy wa, na ochotnika pod San Giorgio 
jest to, że sfuszowal niektóre jaskra- z{!,lasza s;ę pod r.::rażeniem chwili, 
<::ości, złn[!odził melodramatyczne r- Lecz na skutek ta.kiego ustawienia po
pizody, i1•ydobywając w ten spo~ób staci w rozmowie z Bonapartem miał 
.:.•yraz'~lą 1 bardziej prawdopodohną prawo zariomnieć o dystansie jaki 
syfo.•ptflę St1lkowskie.~o. a zmienia- musial dzielić „wielkiego Napolio
jąc znled:::ie parę stów w ostatnich ni'" od skromnego adiutanta. 
kw!'sfiaclt s:!luki, zako.1czyl ją moc- f\'apoleon Andrzeja Polkocvskiego 
1111m akren tem rt.•inry w zwycię•two w11;.c:o!11je sprzeczne osądy. Są tacy, 
idri rewolucji. Mia/bum jednak za- którzy uważa;11. że Polkowski prze
s!rzeżenie ro. do 11s 1aw!enia ~ostaci ljoskra;dal gwałto:i•ność i popę~li· 
7 (lf)Olaka, ktora podlucslona 1eszcze wo~ć Bonapartego. Naszym zdamem 
charakterys!c1czną aparycją Ryszar- taka koncepcja postaci Napoleona 
da Michalaka, worowadzojqc nie- ijest do przyjęcia. Bo1:'lparte, który 
potrzebne mome'.:ty „rnsolości''. ~o f'Otrnf ił wpadać jak szaleniec do sali 
san z chłocamc, osłabia wraze111e \Pdzie prawn.!cy układali słynny „Ko
tych wafnych epizodó<J'. czc{!.n nic . rle1's Napoleona" i walić laską w stół 
mogła jr1ż zrówno;.;,•nż1.1ć opnno.:.·an(l 

1

1 żqdnjąc natychmiastowego rozwiąza
i pełna wyrazu gra Władysława De- ma zawiłych. kwestii prawniczych, 
woyno jako Wilgi. który pozował ra.z. na jakobina~ a 

drugi raz na Cezara, który z pola 
/J!few pisał, niczgm zakochany sztu
bak, czułe listy do Józefiny, mćgl z 
fo!~q wla5nie [<:<:altownością jak to 
pokazuje Polkowski obrzucać wy
zwiskami s~·.v.ch generałów, ciska( z 
:t'Sc1eklofrią lunetą o ziemię, a riiw
nocuśnie .r;iógl się ~e ~dobyć. na 1 
stan.owczosc ~·obec kaprysnej Joze-
f iny i zachowywać się jak kabotyn w 
czasie dyskusji z Sułknwskim, c::u
jąc, że tPn ceniony przez niego o,'i
cer domyśla się już jakie pobudki 
kisrnją jego czynami. 

Przy takim ustawieniu postaci 
Napoleona uważamy równ1ez za 
słuszną lwncepcję Horzycy, który u
kazał Józefinę jako przewrotną ka
f:otynkę, choć mo.~e w wykoncri11 
Małgorzaty Lorentowicz rechy le by-
ły przerysowane. I 
Spośród plejady oficerów otacza- ·1 

jących Napoll'o1w, 11apitalną postać 
cynicznego Capignaca, chama pozu
jącego na poetę, stworzył Ludwik 
Benoit. Z jego cyniczną brutalnością 
dobrze kontrastowała nicporadno~1: 
skomplikowanego wewnętrznie Ma
rifl.ana w wykonaniu Mieczysława 
Demoowskiego. 

Bardzo interesujący był l;.ror Ma
chowski w roli Augusta Sulkowskie
go, gdyż wydobył całą ohydę cha
rakteru jednego z najpodlejszych 
magnatów z okresu rozbiorów Pol
ski. Z dużego, kilkudziesięcio osobo-
1.l.'1Jgo zespo{ll należy wspomnieć 
jeszcze księcia de Nassau w wyko
naniu Jerzego Adamrzaka, Pesaro -
TadeuszQ Knlinowskiel(O, liryczną 
Zofię - Zdzisławy Mlodnickiej, An
gelicę - Ireny Hrechorowccz i Hali
ny JJzieduszyckiej, Bertier'a - Jana 
lopuszniaka, Wartoby także pody
skutować z Aleksandrem Jędrzejew
skim, który dekoracją n.ie podkreśla 
romantucznego charakteru sztuki 
Brandstaettera. 


