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Aleksander Fredro (Utoarnjin ... 1wturu nr. F11Jnnsa _ 18~12 ruku) 

iVlieczyslaw Inqlot 

O „l) A 1JAC'lf l 1 -fUZAR~AC'f-ł .. 
W celnych i dotychczas n ie prześcignionych wypowiedziach o „Damach 

huzarach" Tadeusz Boy-Żeleński zwrócił uwagę na dwojakiego rodzaju 
mylne tendencje w teatralnych inscenizacjach utworu. Pierwszej przyświe
cało pragnienie ukazania świata komediowego jako pogodnego obrazu szla
checkiej przeszłości „zacnością" i „prostot;)" przewyższającej amoralność 
teraźniej s zości, „znieprawionej, zmaterializowanej, niezdolnej do ideałów". 

Drugiej, ściśle z poprzednią związanej, towarzysz la idea przekształcenia 
ll'kstu w patriotyczny obraz napoleońskiej przeszłości, a żołnier .i:y w ry
cer zy, narodowych bohaterów. Krytykowanym tendencjom przeciwstawiał 

Boy dwa pozytywne, ale zarazem alternatywne rozwiązania. Pierwsze po
legało na „klasyczno-komediowym", czyli (jak byśmy dziś powiedzieli) sa
tyrycznym, odct.ytaniu utworu, w którym można byłoby podkreślić „całą 

oschłość, fałsz i obrzydliwość stosunków rodzinnych". Drugie - na po
traktowaniu „Dam i huzarów" jako krotochwili, c;,:yli groteskowej parady 
zabawnych figur i budzących śmiech perypetii. Tę ostatnią intPrpretację 

uznał krytyk za bliższą intencji Fredry i dlatego z uznaniem powitał in
'cenizację Stefana Jaracza w warszawskim TcatrlC Ateneum z r. 1931, pn•
gramowo zrywającą z patriotyczno-obrzędowym modelein więkswsci daw
niejszych przedstawiei1. 

Akcentując narodową „neutralność", a zarazem .,rodzajowość" i .,na
turalizm" Fredry w -ujmowaniu środowiska żolniers · iego, pro onując od
czytanie „dam i huzarów" ni jako komedii-satyry, lcCL jaku krotochwili, 
pojmowanej tutaj ja.k u gat u n oddający b z.intere · wną weso łość i bezt.ro
skę pustaci w formie widowiska nasyconego czys to sceni cznymi e fektami 
knm icznym i - dotykał Boy sedna problemow lnwar zy ~z<1cych dziejom re
cepcji t ej że komedii. ( ... ) 

Pn•m i rowa publiczność u znała perypetie dar :1 i h tL.arów za tyt)l)Wą 

krotochwilę, w której „układ scen" (c:L.yli , jak wolno wnosić , rodzaj wy
darzeń i sposób ich przedstawienia) ora z wartki i cięty j c:zyk tworzyły 
wystarcL.ające dla powodzenia atrybuty. Ale owa , .krutochwilność" nie 
zawsw podobała się krytyce, co wiązało s ię w widoc.rny spusób z grą 

aktorów. (...) Już w r. 1838 krytyka poznai1ska dostrzegała w inscenizacji 
tego utworu komedię posiadającą „cechę wyższego, szlachetnego ducha, 
daleką od gminnej płytkości". I ta tonacja z czasem zwycięży, zc skutkiem 
ujemnym dla komicznego efe ktu. \V rezultac ie krytyk teatralny omawia
jący krakowskie przedstawienie z r . 1871 postulował , by „Damy i hu t ary" 
. ,g rać z większym nieco humorem". 

Sądząc po skąpych wypowiedzi· eh podwyl.sl.l.lnie czy obniżanie tonacji 
w poszczególnych inscen izac j ~i ch prowadwło się do zagadn i n i.a s.tylu ,i 
związane było z niejednoznacznością gatunkową utworu. Jak pamiętamy, 
zarówno Pol jak i Kraszewski wysoko cenili tę komedię, uważając, że to 
utwór „genialny", przy czym ten osbtni miał FredrzP. z· złe obecność ele
mentów farsowych. Krytyka XIX-wieczna nie podejmowała natomiast, tak 
popularneg w dwudziestoleciu międzywojennym i w nasz.ej tera:lnie jszo
śei, problemu polskości „Dam i huzarów". Według wypowi dających się 

w tej sprawie „Damy i huzary" to ,,"eden z najbardziej kosmopolitycznych 
naszego mistrza utworów, który mógłby uchodz ić za lokalny obraz oby
czajowy wszędzie t a m , dzie istnieją huzary i kobiety". 

Wykrystalizowana dzięki inscenizacjom dwud1.iestolccia mi dqw innego 
teoria o narodowym charakterze „Dam i huzarów" okazała s i oporna na 
działanie kontrargumentów. Mimo dogłęhnej krytyki Boya odżyła ona w 
latach pięćdziesiątych na nowo i pouowm s ala ię obiektem krytycznej 



refl eksji - tym razem pod pwrem Pigon iu. W b itr badac 1.: s łusznie zwró
cił uwagę, że obecność patriotycznej intenc j i m usiabby zaowocować a lu 
zjami historycznymi. Tymczasem „autor umyślnie nie dbał o wierność 

i rzeczowość rysunku, jakby mu specja ln ie o tn ch od z ił o , by te pog łosy 

i związki historyczne wyłączyć z pn a widzenia, jakby ah i stor:,• cznuść w 
tym wypadku leżała w jego zamy:ś!c twórczy .. 1 ". \V reniltacie pow~ ta ła 
ponadczasowa, baśniowa opowie:ć i czysto ar tystyczny cel maj ąc:< ,.igra 
komediowo-fa r owa" czy t eż lekka „kr o ochwila", <J dmicnrn od „wy~o 

kich komedii". 

Na rod za j odbior u „Dam i huzarów" l:ickaw ! w i \ tło r z u c ił o pow~ .l !l ic 
komedii „Ułani" Jarosława Marka Rymkiewi 1.: za . K omedia ta, w nasLy m 
przekonaniu mieszcząca się w obr c;bie licznych utworów, wymierzonych 
przeciw sterotypowi bohater zczyzny, w mi t w ojny , l a nsow~rny m. in. przez 
piosenki typu „Jak to na wojence ładnie. „ ". LOSi<1l , pn:ez krytykc; odczy
tana (zgodnie z intencją autora?) jako żar tob liwy odp owiednik „Da m i hu
zarów", pamiętnika „Trzy po trzy" i F r cdrowski t:h obscenów. Tekst r eagu
jący (w naszym przekonaniu) na 1 gendę towarzyszącą dziejom odbi0 ru 
„Dam i hu zarów" odczytano zatem j::ik o pa rodię tej komedi i. K omedii, 
która została umieszczona na piedestale m ityc znego stylu odbi oru. p iede
sta le tak wysokim, że godnym antybohater ski e j kampan ii (. .. ) 

Nie troszcząc się o autentyzm historyczny, pisarz wprowad zi ł wi ec re
aliów obyczajowych, które zdaniem badac1.y wier nie od! varz·JJy życie ofi
cera - n ie w czasie ka mpan!i (j ak w komedii okoreznośc i owcj l, lecz w 
okresie między wojna m i. Oficerowie ci mogl i na! żcć do 13 Pułku .Ta r.ny 
Ks. W'ar szawskiego, do tzw. „sreb rncg pułku" p ci d dowództwem .Józe fa 
Tolińskiego, w którym Fredro służył w latach 1809-1810. Stąd t eż za kł::i

dano, że ten okres mógł przypadać na lata m :ęrlzy wojną au str i=Jcką a r <1-
syj ską , czyli najpóźniej w r . 1810, i i.e ma ' ęlność Ma jora znajdowała sir; 
pod Lublinem•. 

Były to jednak szczegóły ni e maj 4cc n<i jm nicj szeg \•: pły wu n i pr:.:c
bieg akcji. Wiązała sic; ona natomiast naj ś ci ślej z ziem iai1srl:o-woj:;kow:1 
atmosferą „kawalerskiego gospodarstwa", które prowad zili bohaterowie na 
urlopie. Widz mógł oglądać wojaków rozprawia jących o .olowa nia 1.:h , jeź
dzie konnej , wojaków ćwiczących się w strzelaniu i gra j ących w zachv. 
Były to czynno~ci ewokujące cechy t z:w. pra\ 'dziwego m~żuyzny, ut oisa
mianego z postacią żołnierza . . Jednocześnie ws zy~cy byli l ud źmi stanu wol
nego, a większość podkr eślał zarów no u roki kmval rskicgo żywota jak 
i niechęć do kobiet. Temu ostatniem u rysowi, si lnie r ozb udowanemu u 
Ma jora, Rotmistrza i Grzegorza, t owarzyszy ła tradycy jnie komiczna w:icb: 
próżność . Mizoi!in izm z jednej a róż no~ć z drugie j st rony t worzyły zes pół 

komicznych cech postaci. Te p ostawy i cechy k ształtowa ły, z"odnie z za
sadami budowy komedii, wewnętrzny, charak crol og iC?.ny elcinent sytuacji 
dramatycznej - wewnętrzny „i mpera tyw działania". To właśn ie cech 
komiczne w połączeniu z określonymi wydar zen.iarn i z wnętrznymi decy
rlqwały o rozwoju akcji. Przezwycięż nic ·e h i pnstaw k omicznych lp rzeY. 

J 

uświadomienie sobie ich bezsensu) przywróci w świecie tej komedii uprag
niony porządek i będzie demonstracją odprężenia, objawieniem ludzkich 

możliwości panowi.lnia nad konfliktami. 
Jak widać z ogólnej charakterystyki nieobecność napoleońskiej boha

terszczyzny była nie tylko widoczna, ale v.rręcz uderzająca. Zgodnie z ów
czesnymi poglądami p isarza bohaterowie zostali wyposażeni w rysy uni

wersalne. (.„) 
1\HcczysŁ<Lw Inglot, Komcdlc Ateksa·ndra Fredry, Wroclaw, 1918 

• ) Stanisław Pigoń w objaśnieniach do „Dam i Huzarów": . . 
(„.) wszystko to było możUwe podówczas w jednej tylko wojmc; wyprawie ar· 

mil Księstwa warszawskiego z r. 1809, uwle1\czonej zajęciem części zaboru austrlac· 
klego. Akcja kom~dii toczy sę w jakiś czas p6żntej, ale jeszcze przed latem 1812 r„ 
najpewniej w r. 1810, a toczy się na ziemiach uwolnionych spod przemocy zaborcy, 
na terenie Lubelszczyny, tzn. w okolicach, w których sam ł"redro wtedy v.1atnie 
bawll jako miody porucznilt huzarów. 

,'\. Fredro, Pisma u:nystkte, t. 111, PIW 1158 

Reżyser przedstawienia - Dariusz l\lilkowski; . . . 
Bvlo to mol.liwe także w jaltbnkolwlek innym miejscu na z1e1mach polskich I nieco 

póź;1icj - po roku 1815. Major i jego koledzy powrócili po . kli;scc Napoleona z 
f·rau c ji wraz z całym wojskiem Księstwa Warszawskiego, ktorc teraz Jako wojsko 
Króles twa Kongreso wego zostało oddane pod do wództwo \V. Ks. Konstantego. Jak 
wielu ich wspóltowan.yszy zostali jednak odsunięc i od służby czynnej - Ich urlop 

jest bezterminowy. 
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Jarosław Marek Rum/ciewic;:: 

.JAK ZAMKNIĘT .A SZAFA 

(.„) Nie lubił , t o wiemy, komentować wła snej twórczości. I uważa!, '.c 
nie należy tego czynić. Ale kilka razy jednak to uczynił, określaj<\c dość 

wyraźnie swoje pisarskie skłonności i umiejętności. W roku 1860, uklcidając 
na prośbę Lucjana Siemieilskiego autobiografię, zapisał takie zdani e ; 
„Utwory mojej myśli: Geldhab, Ra d ost, Cześnik etc„ etc. - d1. ~1 m n ie :::yj4, 
gdzieś ich widziałem, gdzieś słyszałem, gdzi ś znałem. Pamięci<1 k opiowa
łem rys po rysie". W roku 1869, w rozmow ie z Wójcickim, powiedział 

mniej więcej to samo i jeszcze wyraźniej. Tak: „Biorąc wzory z ot.acza.i<1cej 
mnie społeczności, przedstawiłem je w komediach". I jeszcze wyraź. niej, a 
słowa te dotyczą postaci pana Jowialskiego; „.Ja tę postać żywcem ·.vzią

łem z sędziwego staruszka Grzymały, którego bli sko znałem". Trwba tu 
jeszcze przytoczyć fragment ważnego tekstu, w którym Fredro nic mówi 
już o sobie jako o pisarzu, ale po prostu jako u człowieku. C;,a~ puwsbnia 
tego tekstu jest nieznany i za ż.ycia Fredry nic został on opuhlikowa ny. 
Pigoń mniemał, że jest to nie wykorzystany brulion zapisu pamić;tnikar

skiego. We wspaniałym parównaniu ujęte zostało w tym tekście c rJś, cq 
można by nazvrać predy spozycją umysłu, która z Fredry uczyn i ła p isarz,,: 
. , Zastanawiając się nad ludźmi, zastanowiłem .;ię i na d s bą i pn:estra
szyłern się, dostrzegłszy n igdy n ie spn czywa j ącq chęć cqt <i nia w dusq 
każdej zbliżającej się do m nie osoby. N i gd y puw ier lch uwności<\ i na kilka 
minut zadowolony nie bylem (. .. ) Db mnie każdy stawał jak zamknięta 
szafa, którą pierwszą mają myślą było przejrz ć wewnątrz". \Vszystko jest 
chyba jasne. Stary Fredro miał się za pisarza, k t · ry czerpie z życia i przed
staw ia życie. Co więcej: m ia ł się n p isarz.i:! . k tó r y inaczej czynić nie może, 
bo jest w nim coś, co mu każe wnik;.ić w dusze ludzkie i otwierać je niby 
szafy. ( ... ) 

( ... ) już komparatyści, którzy dobrali się do Fredry na pocz<\tku naswgo 
wieku, zaczęli się domyślać, że galicy jski hrabia n ie był takim nieukie m 
za jakiego chciał uchodzić. Był, trudno temu zaprzeczyć, samoukiem. Al e 
po powrocie do kraju z wojen napoleoóskich czytał dużo, piln ie, uważnie, 
a z tych lektur umiał wyciąga ć wni"ski. I w dowiedzeniu tego wielką ma
ją komparatyści zasługę. Od nich to bowiem wierny, że ten, jak go zwali 
polski Molier znał Moliera, Goldoniego, Racine'a, Schillera, a także wielu 
innych, przede wszystkim niemieckich i francuskich pisarzy. Z czego może 
i nie tak wiele - nie tak \Viele, jak sądzili komparatyści -·- da s ię wy
ciągnąć wniosków, które mogłyby dotyczyć kształtu Fredrowskich postaci 
i fabuł. Ale z czego z pewnością w 1 le i::nożna by wnioskować o stosunku 
Fredry do literatury europejskie j i do własnego pisarstwa. Nie można by 
chyba nazwać Fredry jednym z najlepiej uczytanych ludzi epoki. Nie czy
tał na pewno tyle, ile czytali Mickiewicz cq Krnsiil ski. Katalog bihliute-

I 
1 

ki, którą w Jatwięgach zgromadz:ił, zawiera zaledwie dwad.zieścia tytułów 
dzieł polskich i dziewiGtnaście tytułów dziel Irancuskidi. Na bmte L1t <1 
nie była to zresztą mała biblioteka. Ale nie ten jest lep iej oc <:ytany, kto 
wiGcej czyta, a ten, kto wolniej, a więc i głGbi e j czyta, i ktu wcią i'. kilka 
tych samych książek czyta, i wracając czyta. ( ... ) 

.T o 1osla1c I\·1ar('k Ryrnkte1ci.cz, :\leks(111d<'I' Fn 1'1 rn jc .q w z lu m hvm o r ;:c . \V11r.s .zaicu 19i7 

Aleksancdr Fredro (nutopor trct oł ó wkiem 2 uk. 1870 r.) 

„Z osobistych wzgl~dów wyjść najtrudniej". 

(i\. Fr cdru, Zapt.~kt starucha) 



Rękopis st1·ony tytulowcj (:::c zbiorów Btb!!otcld Osso!tneum) 

„Miłośnikom przyjemnej muzy Aleks. b r. Fredry donosimy, że ten autor 
na1>isał znowu dwie nowych si.t uk : „Od ludek i P oeta" tudzież „KOBIETY 
Z HUZARZAMI". Obie umieszczone hGd.ą w zbi rze jego dt:ieł, który już 
niezadługo zostanie wydany". 

Ga::eta Lwowska, nr 30 z 27. VII. 1825 

.·1leksander Fredro 

PAMIĘTA.JCIE! 

O Czasie! Ty okrutne Bożyszcze, ty ryjesz cora z głębiej piętna gorzkie
go cierpienia -- boleści duszy, zdajesz się je mnożyć, a ' lady rozkoszy 
i szczęścia tasuwasz, zaciemniasz, ściskast w punkcik ledwie dostrzeżony. 
Jakże dobrze pamiętam moje noclegi w moskiewskich zaspach! Jak pa
miętam ledwie nie każdy krok mego konia, pchanego w lody Berezyny. 
Jak pamiętam nędzę niewoli! Jakże mocnie wspomnienie pierwszej tam 
j;.iłmużny czerwieni jeszcze cwło moje. A pamięć chwil uroczych, chwil 
błogiego rozmarzenia, nadziei, zapału, wolności, życi ,1 młodego, szczęścia -
leży jak \•ięzeł splątana w głębi serca, a nie tn<l j uż s iły rozwinąć się w 
słowo ... 

Ach, gdyby głos jaki mógł przebiegać świat cały i wołać s zczę . liwym 
od czasu do czasu: Pa m i ę taj cie ! Może by te przerwy, jakby epoki 
przeciągały formę szczęścia dla przyszłej pamięei. („.) 

A. F redro , Trzy µo t r111, Wararatca l~TB 

Dworek na Cltorqżczyin!c 



GtóvVNE DATY 
ŻYCIA I T\VÓR(~ZOŚl'I 

179:J Aleksander Fredro syn Jacka i Marianny z domu hrabianki Dembm
skiej, przychodzi na świat w dniu 20 CZL'rwca w mai<1tku rodzinnym Su
rochowie w ziemi przemyskiej (nic wykluczone, że był starszy o dwa la
ta). W domu Fredrów chowa się dziesięcioro dzieci: trzy córki, sześciu sy
nów, \Vczesne dzieciństwo upływa im w majątku Ber1kowa Wisznia. 

1805 Pierwst:a próba twórczości teatralnej: dt:iccii;ca koml'dyjka Strac/1 Ha

straszony. 

1806 W dniu 18 stycznia umiera Marianna l'rcdrowa. Mąt /. rodzimi prze
nosi się do Lwowa. 

1809 Szestnastolctni Fredro zaciąga sit; jako ocl1otnik do wojsk ksi<;l'ia Jó-
1.cfa Poniatowskiego w Trzcsni pod Sandomicu cm; !J czerwca m ia nowany 
:1 odporucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 Kampania moskiewska; 20 p·1l,dz 1cnnka odznaczenie krzyżem 

'lirtuti Militari. Odwrót spod Moskwy i przejście prz1e1. BLTezyrH;. Tyfus 
\ V Wilnie, ucieczka w przebraniu z niewoli do Lwowa. 

1813-181'1 Dnia 10 sierpnia przybywa Fredro do Drezna i przyl<1cza :m; 
do Wielkiej Armii. Bien:c udział w kampanii pruskiej i francuskiej w 
funkcji oficera ordynansowego sztabu generalnego; 30 paździca-n ika uczest
niczy w bitwie pod Hansau. Dnia 15 kw il'l11ia 1814 odinaczony Legią Ho-
· 11rową. \Viosną na kwatel'l:e pod Paryż .m, p•Jwrót do Lwowa w czerwcu 
tegoż roku. 

1315 Zwolnienie w służby \1-ojsko\\'cj na własną prośbt;. 

1817 Pierwsza - bez powodzcma - wystawiona l omcclia (Lwów, LU mar-
ca) Intyg'a na prędcc, napisan<i w Beńkowej \Viszni, nie publikowana przez 
pisarza. 

1818 Pierwsza publikowana i z powodzeniem grana komcdw Pun Gcldlwu 
(premiera Warszawa, 7 października 1821). 

1822 Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu od przełomu XIV/XV 
stulecia w ramach akcji sprawdzania tytułów rodowych, uzyskuje od rzą
du austriackiego tytuł hrabiowski dla siebie i rodziny. 

1824 Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie brata Maksymiliana, który 
rad by go wyswatać z bogatą kuzynką żony. 

~B26 Pierwsze wydanie zbiorowe Komedii Aleksandra hr. Fredra (WiedE'ń 
i Lwów lR2G-18:łR, t. 1 --~) {nanvisko <>d1niPni~mo ówc/.t>Śnie: J''redru -
F'redra). 

1828 śmierć ojca. W dniu 8 listopada ślub w Korczyn ie (pod Krosnem) 
t. Zofią hr. Skarbkową. 

1829 W dniu 2 wrze~nia narodziny \I' Bef1kowej Wiszni jedynego syna, 
Jana Aleksandra, w przyszłości również komediopisarza. (Urodzeni w 1831, 
ll:l32 Gustaw i Jan Nepomucen umierają \I' niemowlęctwie). Pisar1. po
wolan,- w poci.et członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjuciól Nauk. 

lR:n W okresie powstania listopadowego pobyt z rodziną w Wiedniu, spo
w odow any obawą przed epidemią clwkry zawh'ct.0ną przez armię rosyj
~ką. R rnl'i a Edward i Hen ·y k bior;:i udział w powstaniu. 

18:l2-18:l5 St.c1.ytowy okres twórczośc i komedinwej FrPdry - Zemstil, 

Slubw pa11i<'i1skie, /'ew .Jowiulski, Do..;. 11wocie. 

]l}'.! :3 JiL«.'CT!'O Uko pr7.edstawiciel ~tarlU magnack ić~O wybr:my deputatem 
do St>jmu Sta1t0wego, otlt'jrnuje w Wydtiuk ~;li,mowym rł'i°<'rat instytul'.ii 
11 ~iukowych. 

u;:i5 W krakows kim „Pamiętniku Nauk i Urniejętnośei" uka1.uje się ro1.
pra wa Seweryna (;oszczyiiskiego pt. N n wa epoka poe;:;ji polskiej, uważana 

przl·z współczesnych za główną przyczynę zamilknięcia Fredry. 

1837 W dniu 21 m ja narodziny jedynej t:órki, Zofii, µ6źniej ~1. j i.011.Y 

.Jana łtr. Szeptyckiego, malarki i literatki. 

18:l9 DPcyzja zaprzestania twórn '. ·i p isursk i1•j (rJ a t ::i podun::i przc7 Fn•c:n: 
w jc'go osobistych notatkach). 

1842 Ataki n.a Fredrę \\" czasopismach krajowych, za p wne utw i e-edzające 

go w decyzji milczenia pisarskiego. 

1845 Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoi1ski. uc zestnik ataku na ::1:1-

1osierrę. 

184fi Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Galicji Fredro składa 

pełnomocnikowi cesarskiemu hr. Rudolfowi von Stadion memoria! U wagi 
11ac/ stanem socjalnym w Galicji. Umiera w Paryżu brat, Jan Maksymilian, 
b. major w wojsku Księstwa Warszawskiego, odznaczony w r. 1807 Virtuti 
Militari i Legią Honorową, adiutant ks, .Józefa, później cara Alek sandr~\ I, 
kurator uniwersytetu warszawskiego, literat traged iopi sarz, miłośnik lc«tll'll, 

pośredniczący w wystawianiu komedii brata w \Varszawie. 



1848 Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie ; uczestnict'-.\'O w 
dowództwie Gwardii Na r !owej . Fre łro, wybrany prez sem Rady Naro
dowej w mia tcczku po wia to\ ym Rudki , wy~>ła~za mowę przeciw biuro
kracji austriacki j: . T::l l cży p rzf'pqdz ić· diabla w stcrn\1·anym kapci u zu". 

1849 yn pi s, rza, bioqc udlial w p· \·~taniu w g icrsk irn, p'.l jego kię,;c.:L' 

uchodzi pu.cz T un;jc; do Francji . 

1850 W st) czni u pisa rz wraz z żoną i córkq p rz ·by vu do P ryi a. N:n;;iq .. 
z.uje tam liczne znnjomo~ ci w;ró em igracji pol~kicj, m. in. poznaje Mic
ki·. wie zn, Lenart•. \\"icza, portrccistr. Ro dakowskiego. 

1851 Po grudniowym zamachu stanu we Francji Fredro wraz z rodziną 

przi' nosi się do Bruks li, w roku n. :lępnym powraca do Pnryża. 

1852 Ponowne rozpoc:zc;c ic tw6rc1.0~c.: i - d: tci podawana przez pisar?.<1. 

1852-1854 Oskarżenie Fredry o 7.dradę stanu, spowodowaną jego mowq 
\\' Rudkach w roku 18-18; proces umorzony na skutek interwencji bliskiego 

i arzow i ówc?.csnego namiestnika Gcilicji hr. Agenora Gołuchowski go. 

1S57 W kwietniu powrót ~yna do k, aju, Fr cl o osiada we Lwowie w 
dworku na Chorążczyin ie . 

1859 W lutym \V Bci1kowej Wiszni rodzi się wnuk pisarz , Andrzej !\ila
ksymilian, syn Jana Aleksandra, równ ież. w przys~lości liter;:~ wierszopis. 

1861 Fredro zostaje posłem większej własności z ziemi samborskiej do 
pierwsLcgo autonomicmcgo Sejmu Krajowego w Gulicji; po kilku miesią
c:ich składa manda t. W p:i?.dziemiku ślub córki. 

1865 Pisarz otrzymuj honorowe obywatelstwo miasta Lwowa i zostaje 
powołany do grona człon ków Akademii Umiejętności w Krakowie. 

1867 Ostatnia napisana i datowana lrnmedia Fredry pt. Ostatnia wola. 
Umiera brat Henryk. 

1876 W dniu 15 lipca Aleksander Fredro umiera we Lwowie w cztery 
miesiące po zgonie Goszc.:zyi1skiego, osiadłego na starość również we Lwo
wie, naprzeciwko domu Fredry. :Zwłoki zostają złożone w grobach ro
dzinnych w kościele parafialnym w Rudkach. 

(K. Wyka, Aieksander J.'redro, Warszawa 1963) 
Dam11 l huzary 1946 

Dam11 t hu:zari1 1962 
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