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Cóż powiedzieć o tej krotochwili? Gdybym miał wła

dzę przelania w czytelników przyjemności, jaką mi ona 
daje, tłoczyliby się do sali Teatru Narodowego, aby za
kosztować rzadkiej uciechy artystycznej. Byli po świecie, 

\V zakresie komedii, więk s i od Fredry twórcy; nie ma 
z pewnością większego odei1 artysty. Te „Damy i huzary" 
uchodzą raczej za jeden z pomniejszych jego utworów : 
a cóż za klejnocik czystej wody! Niby to drobne, niby to 
błahe; ale kiedy się wpatrzyć w misterne dzierganie nitek, 
kiedy się wsłuchać w rytm dialogu, kiedy się wczuć w to 
przedziwne zmieszanie sentymentu z humorem, doznaje się 

tego, co może wyrazić tylko jedno słowo, wytarte co praw
da p rzez nadużycie w mniej szlachetnych okolicznościach : 

słowo rozkosz! 
Odpowie mi jakiś subtelny smakosz literatury: „RDz

kosz jest, przyznaję, ale tę rozkosz to ja mogę mieć i sam, 
w łóżku: wezmę sobie Fredrę z półki i odczytam „Damy 
i huzary", to na jedno wyjdzie." - Nie, samotny lubież

niku, nieprawda, nie na jedno ; przede wszystkim inna jest 
rozkosz, kiedy się ją dzieli, a po wtóre, choćbyś zapłacił 

złote góry, nie będziesz miał w łóżku Kamińskiego, nie 
bc;dziesz miał Frenkla, Jaracza, którym Fredro do ucha 
zwierzył takie sekrety, o jakich ci się przy czytaniu tej 
komedii nie · śniło. Bo rzecz szczególna: czytałem w dzie
ci11stwie „Damy i huzary" tyle razy, że znam ich każde 

słowo; („.) a jednak dopiero mistrzowska interpretacja 
aktora wydobywa istotny ton wielu tych na pozór bladych 
słówek . .Test to jedna z tych fredrowskich komedyj, które 
na scenie dopiero grają wszystkimi barwami. 

Gdyby oceniać komedię Fredry z aktorskiego punktu 
widzenia, trzeba by dać im miano „bezogoniastych", co 
znaczy, że ze świecą nie znajdzie w nich ani jednego 
„ogona". Znana jest drażliwość aktorów na tym punkcie: 
otóż tu nie ma chyba ani jednej roli, którą by grający 

uważał sobie za dyshonor. Każdy ma coś: i Grzegorz swoją 
scenkę, i Rembo swoją kapitalną tyradę, i trzy pokojó
weczki ile wdzięku mogą rozwinąć! Jeden może porucznik 
jest upośledzony; ale w zamian w swoim kusym mundu
rze może roztoczyć takie powaby kształtów, że nazajutrz 
po premierze poczta przyniesie mu z pewnością całą paczkę 
gorących listów od entui.jastów obojej płci. („ .) 



Ilekroć pojawi się sztuka z dawnego repertuaru, sztuka 
kostiumowa - od Zabłockiego do ... Bałuckiego - nieod
miennie czyta się w rozrzewnionej krytyce dytyramb o zło
tych polskich scrc:-ich, zacnym obyczaju, prostym, nie
skomplikowanym życiu , ezystcj atmosferze etc. Nie obywa 
s ię też bez p rzycinków pod adresem naszej epoki, znie
pra wionej, Żmaterializowarwj, uiezdolnej do ideałów. Cie
ka wy psychologicznie fakt, świadcz<1cy, że ludzi w kostiu 
ma ch oglqda ·ię jakby innymi oczyma. Pospolita gąska 

ubr<'lna w organtynowq sukienkę staje się wcieleniem nie
winnoś t:i ; . s tary piernik ustrojony w tabaczkowy surdut 
z a k a mitnym kołnierzem ma Law. ze „złote serce". Prze
~złość ma w ~obie jakiś mis1 yc:z.ny czar, który wszystko 
oczyszcza. Gdyby na Starym Mieście odkryto za mtuz 
z XV wieku, przydano by mu konserwa tora. To rozumiem. 
Ale czyta liśmy wszak rozczulenia nad atmosferą „Domu 
otwartego", tego dokumentu najsmutniejszej, galicyjskiej 
kołtunerii sprzed lat zaledwie czterdziestu! Cóż dopiero gdy 
chodzi o takiego czarodzieja ja k Fredro, który słońcem 

swego humor u wszystko potrafi opromienić! Kąpiemy się 

w tym słoiu:u, zapominając na chwilę, że to życie, które 
ono ozłaca, nie ma w sobie doprawdy nic, nad czym by 
się warto było roztkliwiać. Jest to nieporozumienie, a nie
porozumienie to ci ąży niewątpliwie na stosunku publicz
no~ci - tej publiczności nowej, młodej, patrzącej nie
uprzedzonymi oczyma - do utworów Fredry i staje się 

ni pożąd am\ zapor4. Zaraz się wytłumaczę. Miłość dla Fre
d ry, której tylokrotnie dawałem wyraz, obroni mnie od 
złego rozumienia moich intencyj. 

Czym są „Damy i huza ry" w odczuwaniu licznych kry
tyków, którzy je świeżo oglądali na scenie? Dla jednych 
arcydziełem, dla drugich nie: ale prawie dla wszystkich 
uroczym obrazkiem życia rodzinnego, polskiego domu, pol 
skiej wsi, budzącym tęsknotę za dawnym obyczajem, da
jącym ch\\'ilę czystego wytchnienia po szpetnym, dzisie j
szym życiu. Dosłownie tak pisano! Otóż, jakkolwiek może 
się to wydać śmieszne, pozwolę sobie przypomnieć treść 

„Dam i huzarów". 
Pani Orgonowa , przybrawszy sobie dwie siostry do po

mocy, przyjeżdża stręczyć w małżei1stwo córkę swoją wła

snemu bratu a jej wujowi, starszemu od dziewczyny o lat 
blisko czterdzieści. Jedyną pobudką tych swatów jest ma
jątek majora. Panna kocha innego, godnego jej miłości, 

ale na myśl jej nawet nie przyjdzie, że mog1aby wyznać 
matce swoje niewinne uczucie. Przeciwnie, wie, że jeżeli 

nie będzie powolną rodzinnym kombinacjom, czeka ją 

związek ze starym, wstrętnym lichwia rzem. Trudno o coś 

bardziej oschłego ni ?. ten stosunek m, tki do córki. Córka 

czuje, ze znajdzie w matce lwardą ykonawczynię inte
resownych planów: matka widzi w córc jedynie narzę

dzie spekulacji. Ale sq c10 l ki: mogła by przecież im ię 

zwierzyć, prosić u radę, o wstawiennictwo. Cói znowu' 
Te ciotki są najwierniejszymi a liantkami matki: okrz. -
czałyl'y za wariatkę panni:; , która by przepuściła taki los. 
„Wuj rna dobrą wieś, Zosiu , bądź rozsądna, zresztą mieJ 
rozum, a po slubie będzie sz mogla zrobić z mężem, co z -
chcesz" ... Mó-_•:i siQ to praw ie wyraźnie. Przysi ęga? Sa kra
ment? - farsa r Interes dominuje nad w,t.y tkim, a racze] 
nie dominuje, ale je6t wszystkim. Rodzice wydaliby córkę 

za trupa, za kana lię , byle z workiem. Serca w tym wszyst
kim ani za grosz. 

Czegóż uczy się młoda dziewczyna w leJ szkole? To tru 
'1•1tko Zosia, którą podają nam za wzór naiwności i ni -
winności, kłamie jak z nut. Kłamie przed malk4, ukrywa 
j;:ic s woją znajomość z porucznikiem, dość daleko pos u
niętą. Kłamie przed majorem, udając szczerą skł()nnosć 

i kokietując starego wiarusa swą bierności :\ , byle zyska · 
na czasie. \.Vszystkir> drogi są dla niej dobre, z wyjątkiem 
proste j. Woli pdwięcić swoją miiość, skłamac przed ołta

rzem , niż zdobyć się no odwagę oporu. A por11cznik? K 0-
cha Zofię, ale tak dalece ma poczuci , ż e 1 a tym świecie 

człowiek bez pieniędzy jest niczym, że naw<o'.l n · myśl n i 
przychodzi mu, że mógłby walczyc o sl'.' ą miłość, że wresz
cie mógłby s ię zwierz ·ć z niej maj urowi, któremu L:ycie 
ocalił, który go kocha jak syna'. 

.Jeżeli to jest życie „nieskomplikowane", mcch że je gc;: 
kopnie! Mnie się ono wydaje diabelnie skomplikowane. 
I ani rusz nie umiem pojąć, na czym polega jegn „pogo
da", jego wyższość nad dzisiejszym, okrzyc1.:iny m l.yciem. 
Nie ma się na co oburzać: takie były obycwje : a le rnL

czulać siq, ale wzdychać do tego" 
Powie mi ktoś, że wszystko to, to jest kon wenc ja tea - · 

tralna, ze te rysy ob:(cza jowe sq po pro~ tu tradycy jne 
i przejęte ze starej komedii, ż.e stanowią one wątek wszy~t
kich utworów Moliera. Zgoda. Bo też la forma życia rn 
dzinnego, jaką widzimy u l\foliera, istniała nie tylko na 
scenie, ale w życiu. Pod tym względem k omedia była wier
nym jego odbiciem. Toi; samo za Fredry. Ten stosunek 
dzieci do rodziców, te pojęcia i obyczaje były czymś zu
pełnie potocznym; wystarczy wz1ąc do ręki pierwsze 
z brzegu współczesne pamiętniki. To są rysy wspólne i zu 
pełnie naturalne w epokach, gdy wszystko wspierało s1<; 
na posiadaniu. 

Chodzi o co innego. Francja kocha i wielbi Mohera 
Ale nikt nie czerpie w nim natchnienia do zachwytów nad 
starym obyczajem. Nikt nie rozczula się nad „złotym, 
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francuskim sercem" Grzegorza Dandin albo Pursomaka. 
Nikt nie widzi w tych komediach obrazów „zacnego, pro
stego, dawnego życia ''. 

Znów wiem, co mi ktoś odpowie. Jest ró.i:nica między 

gryzącą satyrą Moliera a niebolesnym humorem Fredry. 
Molier wypił w życiu wszystkie gorycze, oglądał świat 

z dołu, gdy Fredro, malując tę sferę, z której był sam, 
patrzy na jej obyczaj e z ukrytym, ale dobrotliwym ar
kazmem. Zapewne. I tu tkwi właśnie niebezpieczei1stwo 
rozdźwięku między Fredrą a dzisiejszym społeczei1stwem. 

Ze ten rozdźwięk istnieje, stwierdziliśmy nieraz; przewal
czyć go będzie największą chwałą naszych teatrów. Po
magajmy im w tym z całych ·ił. Ale boję się, że ten roz
dźwięk możemy raczej pogłębić, gloryfikując nie sam 
artyzm Fredry, lecz i ten obyczaj, który jest jego tema
tem. Boję si ę tego zwłaszcza w s tosunku do młodzieży. 

Bo młodzież ma pasję czynienia bardzo ostrych re\\>izyj 
konwenansu. Gdy jej zechcemy wmówić patriarchalne 
cnoty pani Orgonowej i anielstwo Zosi, zbuntuje się 

i ucieknie od Fredry. Raczej uczmy ją podziwiać potęgę 

i czar sztuki, która potrafi przemienić w piękno życiową 

lichotę. Wiem z doświadczenia, jak odwrotny skutek mają 
na młodzież tego rodzaju apoteozy. Dajmy pokój przeszło

ści! Niech śpi w pokoju. Dzisiejsze życie jest, mimo 
wszystko, o wiele prostsze, godniejsze i rzetelniejsze niż 

życie naszych pradziadków. Cnoty prababek też bezpiecz
niej nie ruszać. Boję się, powtarzam, że takie gloryfikacje 
staroświecczyiny odbijają się na skórze naszych najuko
chańszych pisarzy. 

T. Zeieński-Boy: „Obra
chunki fredrowsloe" . 
Ksiqżka i Wiedza, 

W -wa 1949, s. 188-194. 

PRZEDWOJENNE INSCENIZACJE . 
li DAM I HUZAHOW li 

Prapremiera „Dam i huzarów" odbyła się 18 X I 1825 r . 
na scenie lwowskie j, na benefis Tekli i Jana Nepomucena 
Nowakowskich. Sztuka spotkała się i bardzo pochlebną 

oceną „Rozmaitości", które z tej okazji określiły ją jako 
komedię „wesotq, trafnq i z wielkim upodobaniem od pu
liliczności przyjętq i mogqcą stanąć„. w rzędzie na3Lep
s2ych sztuk autora.". Co do wykonania, konstatowały je
dynie: „Gra aktorów była na ogół dobra" . Dlatego nie 
mamy całej, prapremierowej obsady. Zresztą, trzeba przy
znać, wówczas zwracano większą uwagę na sam utwór, 
podnosLąc na przykład: „Charaktery wojskowych, jak 
wszędzie i tu wybornie udaly się autorowi. Charaktery 
dam, po największej części. z ż ycia towarzyskiego brane, 
gdy zupełnie podobać się nie będą, nie jest to wina autora, 
ale raczej wina zakreślonych charakterów, jeśli obrazy zu
p lnie z natun1 wzięte, blędnymi nazwane być mogą" 

i przepowiadając, iż „dlugo zapewne nie tylko rozkos ze 
czytelników, aie i na scenie będq rozkoszą widzów". 

(„.) W Krakowie wystawiono „Damy i huzary" już 1!l IV 
1826, na benefis Wiktorii i .Józefa Winnickich. Reklamo
wano je wówczas jako „u:ca!e nowq, bardzo zabawna, ni
gdy tu jes:::cze nie wystawionq komedię". Z miejsca t eż 

zagościły na stałe na scenie krakowskiej, ijawiając ~ i ę 

w pierwsiym półwieczu swojej kariery raz lub dwa razy 
do roku i osiągając w sumie liczbę czterdiiestu przedsta
wień. W latach 1893-1911 grane były piętnaście razy. („.) 

(Recenzje) najczęściej dotyczyły („.) kostiumów, ujęcia 

postaci i jaskrawej, niezdyscyplinowanej gry. Rzecz cie
kawa, odnosiły się one przeważnie do odtwórczyń dam, 
które - w grze pewnych ówczesnych aktorek - były „to 
raczej przekupki, aniżeli uczciwe ziemianki". Istotnie, 
grały dość osobliwie, czego dowodem notatka Fryderyka 
Heckla z roku 1843: „Panie Morozowicz i Łozińska w swych 
ubiorach są nadal zupełnie nieodpowiednie do czasu sztu
ki..., a w scenie, zwady kobiet wystawiającej, osobliwie 
ostatnia, tak wrzeszczały, iż nawet z parteru wołać po
częto aby nie tak bardzo darły się". (.„) 

W 189:3 „Damy i huzary" zostały wystawione z ogro
mną s tarannością, rnrówno w oprawie jak i obsadzie, prze;: 
Tadeusza Pawlikowskiego. Huzarzy wystąpili wówczas we 
wspaniałych mundurach pułku Umińskiego. Po raz pierw
szy także komedia otrzymała wzorową, stylową oprawę, 

projektowaną przez znawcę militariów polskich, Wojcie-
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cha Kossaku. Z obsady owcze~ ne j wysun4ł s it:; n a p1en -
szy plan K azimierz Karmi1ski (Kapelan), któremu jedynie 
Karol Estreicher zarzucał, iż „za malo przejął żo/. niersko

.<ici od swoich towarzy.~zu broni, mało go czuć obozem . .::a 
d użo kapli.cq". ( ... ) 

\~T Warszawie premiera „Dam i hm:arów" odbyła się 

w Teatrze Narodowym 14 V 1826. ( ... ) „Kurier Warsza w 
s ki" przyznawał wówczas, iż komedi a „( .. . ) bardzo zaba
wiła obecnych. Aator jej, ju ż dowiód l.szu niepospolitego 
talentu w komediach u.Łożonych wierszem, również w ni
niejszej krotochwili ciqgle zajmuje słuchacza przez uklad 
scen i wyborną dykcję. Ta sztuka długo może należeć do 
rzędu dziel często przedstawianych. ( ... ) 

Na otwarcie sezonu Teatru Narodowego 18 IX Ul2. • 
z pietyzmem przygotował je reżysersko Kazimierz Kami!'l
ski, powierzając opracowanie scenografii Wincentemu Dra 
bikowi, Szczepanowi Kamińskiemu i Józefowi Wodyńskie

m u, a zaprojektowanie mundurów Janowi Rozenowi. ( .. . ) 
Oceniając to przedstawienie Boy pisał: „Kam ińs ki przy

stqpit do niego z pasją i mi!ościq: jak.żeby mia I nie ko·· 
chać tej szttLki, która ma dala jeclną z jego najświet. niej

szych, pr.::eslawnych ról! Z milym w zruszeniem ujrzałem. 

::nów tego samego Kapelana, którym delektowaliśmy s1ę 

przed laty w Krakowie . Satysfakcja oglądan ia Kamińskie

go potęguje się jeszcze w nieskończoność kiedy się go wi-
dzi razem z Frenklem: ( ... ) Niezupelnie na tym poziomie 
co hnzaru stały „damy" ( ... ) nie dostawalo im żywiolowego 
komizmu („.) Trochę przerysowane byly trzy pokojówk i , 
.::byt strojne, zbyt czelne może jak na skromny polsk i 
dworek. ( ... ) skoro ju ż mam11 szukać d ziur na cal-11m -
wszystkie rekwiz11i.y huzarskie zanadto lśnil11 nowością " . 

( ... ) Do strony plastycznej przedstawienia zgłaszali zas trze
żenia też i inni recenzenci. Może najostrzej ujął je Anto
ni Słonimski orzekając, iż były „dekoracje brzydkie, brudne 
w kolorze, kostiumy wedlug Rosena, wierne moie, ale 
kłamliwe z punk.tu widzenia sceny. ( ... ) 

Wiele hałasu wywołało w prasie i wśród publiczności 

wystawienie „Dam i huzarów" w Ateneum 12 stycznia 
1932 roku. W inscenizacji i plastycznym ujęciu był to 
pierwszy odskok od uświęconej tradycji, od aureoli mun
duru i jego właściciela. Koncepcja bardzo śmiała ( ... ) po
szła na zdecydowaną groteskę w konturach figur scenicz
nych, zdeformowanych kostiumem i przesadną charaktery
zacją. ( ... ) Miał to być - wedle zapowiedzi .Jaracza -
Fredro na wesoło, jako antyteza uroczyście celebrowanych 
poprzednio przedstawień. („.) Reżyserował sa m Jaracz, ko
stiumy i dekoracje - Jerzego Zaruby. Tego rodzaju ten
dencja do „odbrązawiania" komedii była obca jej powo-
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jc nn:vrn przcdstawiemom w Warszawie. Racze] traktowana 
była w pewnym sensie jako tzw. samograj nie przedsta
wiajqcy zbytnich trudności przy wystawieniu, za to ro
kujący teatrowi pewny niemal sukces i aktorom dający 
okazję do 7.ademonstrowania swych komediowych umie
jętności dzięki świetnie napisanym rolom, publiczności zaś 
możliwość rozkoszowania się fredrowskim dowcipem i hu

morem. („.) 

St. Dąbrowski, R. Gór
ski: „Fredro na sce
nie", WAiF, W-wa 1963, 

s. 62-70. 



ALEKSANDER FREDRO 
GŁOWNE DATY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
1793 -

1805 
1806 
1809 

Aleksand1: r Fredro, syn J acka 1 l\1ananny z do
rnu hrabianki Dcmbit'l skiej, pnychodzi na ·wiat 
w dniu 20 czerwca w majątku rodzinnym Su
rochowie w ziemi przemyskiej (nie wykluc1.one, 
i.e był starszy o dwa lata). W domu Fredrow 
chowa się dziewięcioro dzieci: trzy córki, sze
ściu synów. Wczesne dzieci11stwu upływa im 
w majątku ł3ei1kowa \Visznia. 
Pierwsza próba twórczości teatralne j: dliec1ęca 

komedyjka „Strach nastraszony". 
\V dniu 18 stycznia umiera Marianna Frcdro
wa. Mąż z rodziną przenosi siq do Lwowa. 
Szesnastoletni Fredro zaciąga ~ię jako ochotrnk 
do wojsk księcia .Józefa Poniatowskiego w 
Trześni pod Sandomierzem; 9 czerwca miano
wany podporucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 -- Kampania moskicv„·ska: 20 paźdz1erm 
ka odznaczenie Krzyżem Virtuti Milita

ri. Odwrót spod Moskwy i przejście przez Be
rezynę. Tyfu , w Wilnie, ucieczka w przebraniu 
t. niewoli do Lwowa. 

1813-1814 - Dnia 10 sierpnia przybywa Fredw do 
Drezna i przyhłcza się do Wielkie.i Armii. 

1815 
1817 

1818 
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Bierze udział w kampanii pruskiej i frnncu-
skiej w funkcji oficera ordynansowego sztabu 
generalnego: 30 października uczestniczy w bi
twie pud llanau. Dnia 15 kwietnia 1814 od
znaczony Legią Honorową. Wiosną na kwate
rze pod Paryżem, powrót do Lwowa w czer
wcu tegoż roku. 
Zwolnienie ze służby wn,Jskowei na własnij 

prośbę. 

Pierwsza - bez powodzenia - wysta wiona 
komedia (Lwów, 10 marca) „Intryga na pręd-

ce", napisana w Beńkowej 
wana przez pisarza. 
Pierwsza publikowana i z 
komedia „Pan Geldhab" 
szawa, 7 października 1821). 

Wiszni, nie publiko-

powodzeniem grana 
(prapremiera War-

1822 - Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu 
od przełomu XIV/XV stulecia w ramach akcji 
sprawdzania tytułów rodowych, uzyskuje od 
rządu austriackiego tytuł hrabiowski dla sie 
bie i rodziny. 

1824 - Aleksander jedzie do \Vłoch na wezwa n ie bra
ta Maksymiliana, który rad by go wyswatać 

z bogatą kuzynką żony. 
1826 Pierwsze wydanie zbiorowe „Komedii Ale

ksandra hr. Fredra", (Wiedei1 i Lwów 18'>6-
-1838, t. 1-5). 

1828 Smierć ojca. W dniu 8 listopada ślub w Kor·· 
czynie (pod Krosnem) z Zofią hr. Skarbkową. 

1829 W dniu 2 września narodziny w Beńkowej 
Wiszni jedynego syna, Jana Aleksandra, w 
przyszłości również komediopisarza. (Urodzeni 
w 1831, 1832 Gustaw i Jan Nepomucen umie
rają w niemowlęctwie.) Pisarz powołany 

w poczet członków \Varszawskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk. 

1831 W okresie powstania listopadowego pobyt z ro
dziną w Wiedniu spowodo\vany obawą przed 
epidemią cholery zawleczoną przez armię rosyj
ską. Bracia Edward Henryk biorą udział 

w powstaniu. 

1832-1835 - Szczytowy okres twórczości komediowej 
Fredry - „Zemsta" , „Sluby pan ień

1833 -

1835 

1837 

1839 

1842 

1845 --

skie", „Pan Jowialski", „Dożywocie". 
Fredro jako przedstawiciel stanu magnackiego 
wybrany deputatem do Sejmu Stanowego, obej-
muje w Wydziale Stanowym referat instytucji 
naukowych. 
W krakowskim „Pamiętniku Nauk i Umiejęt

ności" ukazuje się rozprawa Seweryna Gosz-
czyilskiego pt. „Nowa epoka poezji polskiej", 
uważana przez współczesnych za główną przy
czynę zamilknięcia Fredry. 
W dniu 21 maja narodziny jedynej córki, Zo
fii, późniejszej żony Jana hr. Szeptyckiego, ma-
larki i literatki. 
Decyzja zaprzestania twórczości pisarskiej (da 
ta podawana przez Fredrę w jego osobistych 
notatkach). 
Ataki na Fredrę w czasopismach krajowych, 
zapewne utwierdzające go w de>cyzji mtlczcnia 
pisarskiego. 
Umiera brat Seweryn. szwoleżer napoleoński, 

uczestnik ataku na Samosierr~. 
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1846 - Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Ga
licji Fredro składa pełnomocnikowi cesarskie
mu hr. Rudolfowi von Stadion memoriał 

„Uwagi nad stanem soc jalnym w Galicji". 
Umiera w Paryżu brat, J an Maksymilia n, b 
m< jor w wojsku Księ,twa Warszaw~kiego, utl 
znaczony w r. 1807 Virtuti Milita ri i Legi 
Honorową, adiutant ks. Józefa, póź niej cara 
Aleksandra I, kurator uniwersytetu warszaw
~kiego, literat tragediopisarz, miłośnik teatru, 
pośredniczący w wystawianiu kom edii brata 
w \Varszawie. 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

- Udział v wydarzeniach Wio n y Ludó w \ e 
Lwowie; uczestnictwo w dowództwie G \ a r d1i 
Narodowej. · redro, wybrany prezesem Rady 
Narodowej w miasteczk u powiatowym Rudki, 
wygłasza mowę przeciw biurokracji austriac
kiej: „należy przepędzit'.'. diabb w to owanym 
kapeluszu". 
Syn pisarza, biorący ud ział w powstaniu wę

gierskim, po jego klęsce uchodzi przez Turcję 
do Francji. 

- W styczniu pisarz wraz z żoną i córką przy
bywa do Paryża. Nawiązuje tam liczne znajo
mości wśród emigracji polskiej, m.in.. poznaje 
Mickiewicza, Lenartowicza, portrecistę Henryka 
Rodakowskiego. 

- Po grudniowym zamachu stanu we Francji 
Fredro wraz z rodziną pr zenosi się do Bruk
seli, w roku następnym powraca d o Paryża. 

- Ponowne rozpoczęcie twórczości - data pod a -
wana przez pisarza. 

1852-1854 - Oskarżenie.Fredry o zdradę stanu, spo-
wodowane 1ego mową w Rudkach w roku 

1848; proces umorzony na skutek interwencji 
bliskiego pisarzowi ówczesnego namiestnika 
Galicji, hr. Agenora Gołuchowskiego. 

1857 

1859 

1861 
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- W kwietniu powrót syna do kraju, Fredrti 
osiada we Lwowi w dworku na Chorążczyź
nie. 

- W lueym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk 
pisarza, Andrzej Maksymilian, syn Jaria Ale 
ksandra, równiei\ w przy'!lzłości literat wi r
szopis. 

- Fredro zostaje posłem większej własności z zie
mi ·amborskiej do pierwszego autonorniczneg 
Seimu Krajowego w Galicj i; po kilku m iesi -

1865 

1867 
1876 

Jadalnia na Chorążczyźnie 

cach ~ klada mandat. W paździt>rniku ~lub cór
ki. 

- Pisa rz otrzymuje honorowe obywatelstwo mia
sta Lv.rnwa i zostaje powołany do grona ezłon
ków Akademii Umiejętności w Krakowie. 

·- Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry 
pt. „Ost<1 t.nia wola". Umiera brat Henryk. . 

·- \V dniu 15 lipca Aleksander Fredro umiera we 
Lwowie w cztery miesiące po zgonie Goszczy1'1-
skiego, osiadłego na starość również we L\ o
wi e, naprzeciwko domu Fredry. Zwłoki zos taj:.i 
z łoi.one w grobach rodzinnych w ko~cicle pa
raiw lnyrn \ Hudkach. 

K. V\/ yk a: Alelc sar1 cler 
Fred ro. f'Wl\ , H -11•a 

1968, J-<;7. 
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