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OSOBY: 

Major 

Rotmistrz 

Edmund, porucznik 

Kapelan 

Pani Organowa 

Pani Dyndalska 

Pani Aniela 

Zofia, córka pani Organowej 

Fruzia 

Józia 

Zuzia 

Grzegorz 

Rem bo 

- EDWIN PETRYKAT 

- JERZY SCHEJBAL 

- TOMASZ LULEK 

- PAWEŁ OKOŃSKI 

- JADWIGA SKUPNIK 

- TERESA SAWICKA 

- GRAŻYNA KRUKÓWNA 

- ALDONA STRUZIK 

- MAGDALENA MOKRZYCKA (PWST) 

- ARLETA LOS (PWST) 

- GOSŁAWA BIERNAT (PWST) 

- ANDRZEJ WILK 

- JAN BLECKI 

Zespół muzyczny pod dyrekcją WŁODZIMIERZA SZOMAŃSKIEGO: 

- RAFAŁ DYNDA (klarnet) 

Korepetycje muzyczne 

Asystent scenografa 

Inspicjent 

Sufler 

Światło 

Dźwięk 

- KATARZYNA ĆWIERTNIA (wiolonczela) 

- RADOSŁAW GRUBA (wiolonczela) 

- ALBERT NAWARECKI (flet) 

- MARCIN PŁAZA (fortepian) 

- DARIUSZ WYKA (puzon) 

- ANDRZEJ GĄSIENIEC 

- BARBARA KOTYS 

- BAJKA TWOREK 

- ALINA STRÓŻYK 

- TADEUSZ TYBUCHOWSKI 

- TOMASZ ZABORSKI 

I Zbigniew Kuchowicz 

Portret wizualny 
Nie był wysoki , lecz średniego - jak na owe czasy - wzrostu, znacznie 

niższy od Adama Mickiewicza, wyższy wszakże od „małego" , jak sam 
powiada, Tadeusza Kościuszki. Wedle informacji syna i wnuczki miał wzrost 
więcej niż średni , bardziej jednak wierzymy postronnym, iż rzeczywiście -
jak powiadano - „mierny". Wszystkie relacje pamiętnikarskie , także materiały 

ikonograficzne świadczą, że był dobrze, silnie, również kształtnie zbudowany. 
Choć przytył w wieku 40-60 lat, nigdy nie stał się opasłym , co , jak wiemy, 
spotkało jego brata Seweryna. Przez całe życie zachował dobrą , mówiąc 

dzisiejszym językiem - sportową sylwetkę. Psuło ją jedynie pewne po
chylenie; od wczesnej młodości nieco się garbił. Ukazują to wyraźnie 

portrety, we wspomnieniach zaś wyznaje , że nie pomogły żadne ćwiczenia 
fizyczne , „bo się zawsze pochyło trzymał". Owo pochylenie z czasem 
pogłębilo się , nie przybrało wszakże nigdy karykaturalnych rozmiarów. 

Aleksander był autentycznym rudzielcem! Dotyczyło to pigmentacji wlosów, 
skóry, oczu. W mlodości glowę jego kryła bujna, gęsta czupryna koloru 
miedzi. Z czasem wlos mu ściemniał , stal się kasztanowaty, prawie czarny. 
Z latami mu się też nieco przerzedził , nigdy wszakże , podobnie jak bracia, 
Fredro nie ołysiał. Zwracał baczną uwagę na ten szczegół. W pamiętnikach , 

gdy charakteryzował wygląd zewnętrzny postaci historycznych , często podkre
ślał , że ten czy inny „był trochę łysy" lub nosił peruczkę. Jeśli się obserwuje 
jego fryzury na zachowanych portretach, widać wyraźnie, jak dostosowywał 
się w tym względzie do aktualnie panującej mody. Jako kilkunastoletni 
młodzieniec , a następnie młody oficer, nosił przez pewien czas fryzurę na 
wzór antyczny, puszczaną na czolo, układaną w loki. W pamiętniku wspomina 
swój : „Łeb rudy w loki , jak w zawijane zrazy, zafryzowany". Później , jeszcze 
w wojsku , zaczął czesać się „do góry", w tym czasie nosił też modne 
bokobrody a la książę Józef, poza tym golił zarost, nie zapuszczał wąsów. 
Niewielkie, podkręcane do góry wąsiki pojawiają się na jego twarzy po 
opuszczeniu wojska, w tym czasie też nieco skrócił baczki, włosy począł 
znów zaczesywać nieco na czoło . Później całkiem zlikwidował baczki, 
czesał się , jak się powiada, z przedziałkiem , na bok. [ ... ) 

Z. Kuchowicz, Aleksander Fredro we fraku i w szlafroku, KAW 1989 

,,Z osobistych względów wyjść najtrudniej". 
(A. Fredro, Zapiski starucha) 
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RECENZJE 
TEATR NARODOWY 
WARSZAWA 1826 

Wczorajsza nowa komedia Damy i huzary bardzo zabawiła obecnych. 
Autor jej (Aleksander hr. Fredro) już dowiódłszy niepospolitego talentu w 
komediach ułożonych wierszem również w niniejszej krotofili ciągle zajmuje 
słuchacza przez układ scen i wyborną dykcję. Ta sztuka długo może 
należeć do rzędu dzieł często przedstawianych. 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 
DAMY I HUZARY 

(Recenzja anonimowa. Kurier Warszawski 1826, nr 114.) 

Na kilka dni przed premierą udzielił dyr. Jaracz jednemu z pism wywiadu. 
Stwierdził w nim, że od trzydziestu lat ogląda na scenach naszych Fredrę 
i widzi publiczność, która„. ziewa. Im staranniejsze przedstawienie, im 
więcej pietyzmu , tym większa nuda. Celebruje się Fredrę od święta, mrozi 
się go jakąś nieokreśloną bliżej tradycją, jakimś tajemniczym stylem; kon
serwuje się wszystko - tylko nie wesołość . Otóż , Fredro bez wesołości 
nie jest Fredrą, choćby wszystkie uboczne okoliczności były najstaranniej 
zachowane. Jaracz postanawia tedy w swoich Damach i huzarach gwizdnąć 
na tradycje i dać - wesołego Fredrę. 

Zauważmy, że Jaracz nie mówił tego na wiatr. Otworzył, w zeszłym 
roku, swój teatr Zemstą, osiągnął największą ilość przedstawień, jakiej 
kiedykolwiek ta sztuka się doczekała i dał rzecz żywą, gdy niedawno 
wprzód, pierwsza nasza scena, zmobilizowawszy wszystkie niemal gwiazdy 
polskie , uraczyła nas (co się, oczywiście w recenzjach taiło) czymś w 
rodzaju wspaniałego pogrzebu . 

A oto plastyczny przykład trudności, które czyhają. Kiedy, przed kilku 
laty, Teatr Narodowy zamierzał wystawić Damy i huzary, zaczęto od tego, 
że wezwano na radę najtęższego specjalistę od historycznych mundurów. 
Wedle jego wzorów wykończono je na ostatni guziczek. Mundury lśniły od 
nowości tak, jakby nasze huzary miały je pierwszy raz na sobie; były 
absolutnie autentyczne i, z tym wszystkim„. zupełnie, w danej sytuacji, 
fałszywe, boć przecież żaden major na urlopie, u siebie na wsi, nie będzie 
od rana chodził w galowym mundurze. Mundur wysunięto na pierwszy 
plan, jako relikwię historyczną - mundur napoleoński! - gdy autentyczność 
jest tu dość obojętna, daleko zaś ważniejsze było wydobycie kontrastu 

między wygodnym i rozmamłanym negliżem, w jakim te huzary zażywają 
wywczasów na wsi, a przymusem opiętego uniformu, wynikłym ze zjawienia 
się dam. 

Toż samo z obyczajowym tłem Fredry. Tu sporo winy ponoszą krytycy, 
komentatorzy, prelegenci. Fredro pisał komedie współczesne; obyczaje, 
które pokazuje, były obyczajami jego widzów, wydawały się im naturalne. 
Ale kiedy dziś zachwalają nam - jak się to wciąż czyni - np. Damy 
i huzary jako jasny obraz przeszłości, gdy w sercach była poczciwość i 
wiara, życie proste i zbożne, po czym ujrzymy, jak trzy megiery, zahipno
tyzowane chciwością, stręczą młodą dziewczynę starszemu od niej o 
czterdzieści lat rodzonemu wujowi; kiedy widzimy całą oschłość, fałsz i 
obrzydliwość stosunków rodzinnych, mimo woli oblegają nas refleksje smutne 
a niepotrzebne. Teatr zatem, który - mniejsza o to, jakimi środkami -
potrafi uśpić w nas te refleksje, który potrafi nam wrócić beztroskę dawnych 
widzów, będzie może bliższy fredrowskiego stylu niż teatr, który klasyczno
komediowym ujęciem tę czujność w nas zaostrzy. I to legitymacja dla 
odrealnienia tej komedii, którą można pojmować jako usunięcie sztucznej 
zapory, jaką czas wzniósł między nami a Fredrą. 

To samo stosunek Fredry do żołnierzy, o którym tyle nam bają nasi 
fredrolodzy. Fredro był eks-żołnierzem; pisząc komedie współczesne, często 
wprowadza typ wojskowego ; czyni to bez specjalnego akcentu. Tych fre
drowskich żołnierzy obciążył z czasem cały kult przeszłości, urok napo
leońskich tradycji, narodowe podbijanie sobie bębenka; zmienili się znów 
w jakieś relikwie, zwierciadła honoru, rycerskości; skapły na ich mundur 
łezki różnych sentymentów. Kazano nam widzieć w nich nie tylko to, co 
w nich jest , ale i to, czego nie ma. [ ... ] Kiedy słyszymy liryczne wybuchy 
fredrologów na temat fredrowskiego żołnierza, mimo woli uważniej słuchamy 
słów, które padają z ust tych bohaterów. I co wówczas wychodzi? Rzeczy, 
na które nikt by może szczęśliwie nie zwrócił uwagi„ . Fredro brał te rzeczy 
zupełnie po prostu; wyrósł w atmosferze owego szlachecko-rycerskiego 
honoru, który dopuszczał niejednego świństewka, byle by się wyzwało na 
pojedynek tego, kto to świństewko zarzuci; ale złą przysługę oddają Fredrze 
ci, którzy za wiele cnót wmawiają w jego wojaków. I znów teatr, który by 
nam dał zapomnieć o tych obyczajowych dysonansach, ułatwiłby porozu
mienie z Fredrą. 

Tych parę przykładów - a można by je mnożyć - starczy na 
uprzytomnienie, że problem humoru Fredry nie jest tak prosty, jak by się 

zdawało. To tłumaczy poniekąd, czemu uroczyste, staranne, kapiące od 
pietyzmu przedstawienia bywają tak mało wesołe. Że zaś najważniejszą, 
jedynie może istotną tradycją krotochwili jest jej wesołość, tedy, skoro 
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zginęła, trzeba jej szukać. Szukanie zatem - eksperymentowanie - jest, 
jeżeli kiedy, to tutaj usprawiedliwione. Rozumiemy, że Teatr Narodowy nie 
byłby najodpowiedniejszym miejscem dla takich ryzykownych nieraz prób; 
może się natomiast puścić na nie teatr nieobciążony dostojeństwem, jak 
w tym wypadku „Ateneum". Nawet jeżeli w czym pobłądzi, błąd jego może 
być pouczający i może zdać się jako doświadczenie dla następców. [ .. . ] 

,,Ateneum" zaczęło swoją denaturalizację od strony zewnętrznej. Olbrzymie 
z włóczki robione wąsiska i czuby, mundur wzdymający potwornie junacką 
pierś Rotmistrza; nosy zwłaszcza, nieprawdopodobne nosy, dające cechy 
niewątpliwego pokrewieństwa Majorowi i jego trzem siostrzyczkom. Szarżę 
gry - zwłaszcza tych trzech siostruń i ich fraucymeru - posunięto jak 
najdalej. Rotmistrz, wypięty z przodu i z tyłu, kręcił kuprem wprost fanta
stycznie; mimo woli myśleliśmy sobie, gdzie on się tego nauczył: chyba 
nie pod Samosierrą? Grześ i Rembo, zarośnięci jak goryle, trąbili fałszywie 

na swoich trąbach, bawiąc się jak dzieci . Ruch, gwałt, rwetes, bieganina. 
Wedle Fredry, z początkiem aktu li huzary wyprowadzają mdlejące damy; 
tutaj, przez gorliwość, wynoszą je za nogi i za głowę ... 

Jedno trzeba stwierdzić : jeżeli celem było osiągnięcie wesołości, celu 
tego dopięto. Szczery śmiech rozlegał się na sali. Bawili się wszyscy. Nie 
zostawiono nam ani chwili czasu na melancholijne refleksje obyczajowe. 
Z brawurą wygrano wszystkie niewinne drastyczności zalotów Majora, które 
teatr uroczyście przystępujący do Fredry nie zawsze ma odwagę wydobywać, 
mimo że są one nader znamienne dla tego szlacheckiego humoru. Inteli
gentna reżyseria potrafiła ożywić nawet martwą rólkę Zofii, każąc jej 
komicznie recytować, niby wyuczoną lekcję, piękne maksymy, które zazwyczaj 
aktorka grająca Zofię wypowiada tak blado. I zaśmiewając się na tej 
krotochwili, w istocie nie myśleliśmy ani przez chwilę o Elsterze i o śmierci 
księcia Józefa, ani o śniegach pod Moskwą, co zarzuca teatrowi „Ateneum" 
jeden z krytyków; ale czy w istocie potrzebne jest abyśmy o nich myśleli? 

[ ... ] 

MIECZYSŁAW INGLOT 
UŁAN I DZIEWCZYNA 

(Ilustrowany Kurier Codzienny 1932, nr 17) 

[ ... ] Premierowa publiczność uznała perypetie dam i huzarów za typową 
krotochwilę, w której „układ scen" (czyli, jak wolno wnosić, rodzaj wydarzeń 
i sposób ich przedstawienia) oraz wartki i cięty język tworzyły wystarczające 
dla powodzenia atrybuty. Ale owa „krotochwilność" nie zawsze podobała 

się krytyce, co wiązało się w widoczny sposób z grą aktorów. ( ... ) Już w 
r. 1838 krytyka poznańska dostrzegała w inscenizacji tego utworu komedię 

posiadającą „cechę wyższego, szlachetnego ducha, daleką od gminnej 
płytkości". I ta tonacja z czasem zwycięży, ze skutkiem ujemnym dla 
komicznego efektu. W rezultacie krytyk teatralny omawiający krakowskie 
przedstawienie z r. 1871 postulował, by „Damy i huzary" „grać z większym 

nieco humorem". [ ... ] 
Nie troszcząc się o autentyzm historyczny, pisarz wprowadził wiele 

realiów obyczajowych, które zdaniem badaczy wiernie odtwarzały życie 
oficera - nie w czasie kampanii {jak w komedii okolicznościowej), lecz w 
okresie między wojnami. Oficerowie ci mogli należeć do 13 Pułku Jazdy 
Ks. Warszawskiego, do tzw. „srebrnego pułku" pod dowództwem Józefa 
Tolińskiego, w którym Fredro służył w latach 1809-1810. Stąd też zakładano, 
że ten okres mógł przypadać na lata między wojną austriacką a rosyjską, 
cztli · najpóźniej w r. 1810, i że majętność Majora znajdowała się pod 

Lublinem. 
Były to jednak szczegóły nie mające najmniejszego wpływu na przebieg 

akcji. Wiązała się ona natomiast najściślej z ziemiańsko-wojskową atmosferą 
„kawalerskiego gospodarstwa", które prowadzili bohaterowie na urlopie. Widz 
mógł oglądać wojaków rozprawiających o polowaniach, jeździe konnej, 
wojaków ćwiczących się w strzelaniu i grających w szachy. Były to czynności 
ewokujące cechy tzw. prawdziwego mężczyzny, utożsamianego z postacią 
żołnierza. Jednocześnie wszyscy byli ludźmi stanu wolnego, a większość 
podkreślała zarówno uroki kawalerskiego żywota jak i niechęć do kobiet. 
Temu ostatniemu rysowi, silnie rozbudowanemu u Majora, Rotmistrza i 
Grzegorza, towarzyszyła tradycyjnie komiczna wada: próżność. Mizoginizm 
z jednej a próżność z drugiej strony tworzyły zespół komicznych cech 
postaci. Te postawy i cechy kształtowały, zgodnie z zasadami budowy 
komedii , wewnętrzny, charakterologiczny element sytuacji dramatycznej -
wewnętrzny „imperatyw działania" . To właśnie cechy komiczne w połączeniu 
z określonymi wydarzeniami zewnętrznymi decydowały o rozwoju akcji. [ ... ] 

Zgodnie z ówczesnymi poglądami pisarza bohaterowie zostali wyposażeni 

w rysy uniwersalne . { ... ) 
Mieczysław Inglot, Komedie Aleksandra Fredry, Wrocław , 1978 
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Listy 
1. Od brata Maksymiliana Fredry 

29.Xl.1825 

Dwa dni przed chorobą S[eweryna] byliśmy na Twoich Damach i hu
zarach, które bardzo się podobały, z wielkimi oklaskami były przyjęte i 
widać bylo, że nawet tu we Lwowie można będzie tę sztukę często 
powtarzać. Ale że w każdej rzeczy krahwinklerstwo 1 tutejsze odezwać się 
musi, więc biednej Gołaszewskiej2 baby nabechtały glowę, że to ją wystawić 
chcialeś mówiąc o Prezesie, co się z młodą ożenił, a do której Sekretarz 
się podbiera. We łzach caly dzień przepędziła, lecz przecież jej wyperswa
dowano, że głupia. 

* * * 

2. Od pani Gołaszewskiej 

(koniec listopada - grudzień 1825) 

Panie Hrabio. 
Ponieważ rozmawialiśmy o Pańskiej sztuce, muszę uczynić Panu wy

znanie, że chciano koniecznie, abym uwierzyła, iż pragnął Pan dotknąć 

zlośliwie również i mnie. Znam jednak Pana, Panie Hrabio, za dobrze, 
abym przypuszczała, że ta aluzja choć odrobinę odnosi się do mnie. Od 
razu to sprostowałam, do głębi przekonana o czymś zupełnie przeciwnym. 

A. Fredro, Korespondencja [w: Pisma wszystkie, I. XIV, PIW 1976] 

1> Krahwinkel (niem.). oznacza małą, zapadłą dziurę . Tu określenie użyte w znaczeniu : 
małomiasteczkowość , zaściankowość . 

2> Antonina Gołaszewska, żona Bartłomieja , prezesa galicyjskiego sądu apelacyjnego. 
Wspomniany fragment komedii to se . 12 aktu li: „Właśnie niedawno pan prezes Radosław 
ożenił się z młodą osobą [„. ], tylko mówią, że jego własny sekretarz„. 

I 

J 
l 

I Jarosław Marek Rymkiewicz 

JAK ZAMKNIĘTA SZAFA 
( ... ) Nie lubił, to wiemy, komentować własnej twórczości. I uważał, że 

nie należy tego czynić. Ale kilka razy jednak to uczynił, określając dość 

wyraźnie swoje pisarskie skłonności i umiejętności. W roku 1860, układając 
na prośbę Lucjana Siemieńskiego autobiografię , zapisał takie zdanie : „Utwory 

· mojej myśli: Geldhab, Radost, Cześnik etc., etc. - dla mnie żyją, gdzieś 

ich widziałem , gdzieś słyszałem, gdzieś znałem. Pamięcią kopiowałem rys 
po rysie". W roku 1869, w rozmowie z Wójcickim, powiedział mniej więcej 
to samo i jeszcze wyraźniej. Tak: „Biorąc wzory z otaczającej mnie 
społeczności, przedstawiłem je w komediach". I jeszcze wyraźniej, a słowa 
te dotyczą postaci pana Jowialskiego: „Ja tę postać żywcem wziąłem z 
sędziwego staruszka Grzymały, którego blisko znałem" . Trzeba tu jeszcze 
przytoczyć fragment ważnego tekstu , w którym Fredro nie mówi już o 
sobie jako o pisarzu, ale po prostu jako o człowieku . Czas powstania tego 
tekstu jest nieznany i za życia Fredry nie został on opublikowany. Pigoń 

mniemal, że jest to nie wykorzystany brulion zapisu pamiętnikarskiego . We 
wspaniałym porównaniu ujęte zostało w tym tekście coś, co można by 
nazwać predyspozycją umysłu , która z Fredry uczyniła pisarza: „Zasta
nawiając się nad ludźmi, zastanowiłem się i nad sobą i przestraszyłem 

się, dostrzegłszy nigdy nie spoczywającą chęć czytania w duszy każdej 

zbliżającej się do mnie osoby. Nigdy powierzchownością i na kilka minut 
zadowolony nie byłem ( ... ) Dla mnie każdy stawał jak zamknięta szafa, 
którą pierwszą moją myślą było przejrzeć wewnątrz" . Wszystko jest chyba 
jasne. Stary Fredro mial się za pisarza, który czerpie z życia i przedstawia 
życie. Co więcej: miał się za pisarza, który inaczej czynić nie może, bo 
jest w nim coś, co mu każe wnikać w dusze ludzkie i otwierać je niby 
szafy. ( ... ) 

Jarosław Marek Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze, Warszawa 1977 
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GŁÓWNE DATY 
ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

1793-1876 

1793 Aleksander Fredro syn Jacka i Marianny z domu hrabianki Dembińskiej, 

przychodzi na świat w dniu 20 czerwca w majątku rodzinnym Surochowie 
w ziemi przemyskiej (nie wykluczone, że był starszy o dwa lata}. W domu 
Fredrów chowa się dziesięcioro dzieci: trzy córki, sześciu synów, Wczesne 
dzieciństwo upływa im w majątku Beńkowa Wisznia. 

1805 Pierwsza próba twórczości teatralnej : dziecięca komedyjka Strach nastraszony. 

1806 W dniu 18 stycznia umiera Marianna Fredrowa. Mąż z rodziną przenosi się 

do Lwowa. 

1809 Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako ochotnik do wojsk księcia Józefa 
Poniatowskiego w Trześni pod Sandomierzem ; 9 czerwca mianowany pod
porucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 Kampania moskiewska; 20 października odznaczenie krzyżem Virtuti 
Militari. Odwrót spod Moskwy i przejście przez Berezynę . Tyfus w Wilnie, 
ucieczka w przebraniu z niewoli do Lwowa. 

1813-1814 Dnia 10 sierpnia przybywa Fredro do Drezna i przyłącza się do 
Wielkiej Armii. Bierze udział w kampanii pruskiej i francuskiej w funkcji oficera 
ordynansowego sztabu generalnego; 30 października uczestniczy w bitwie 
pod Hansau. Dnia 15 kwietnia 1814 odznaczony Legią Honorową. Wiosną 

na kwaterze pod Paryżem, powrót do Lwowa w czerwcu tegoż roku. 

1815 Zwolnienie ze służby wojskowej na własną prośbę . 

1817 Pierwsza - bez powodzenia - wystawiona komedia (Lwów, 1 O marca} 
Intryga na prędce, napisana w Beńkowej Wiszni, nie publikowana przez 
pisarza. 

1818 Pierwsza publikowana i z powodzeniem grana komedia Pan Geldhab (premiera 
Warszawa, 7 października 1821 }. 

1822 Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu od przełomu XIV/XV stulecia 
w ramach akcji sprawdzania tytułów rodowych, uzyskując od rządu austriac
kiego tytuł hrabiowski dla siebie i rodziny. 

l 

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

1826 Pierwsze wydanie zbiorowe Komedii Aleksandra hr. Fredra (Wiedeń i Lwów 
1826-1838, t. 1-5) (nazwisko odmieniano ówcześnie : Fredro - Fredra). 

1828 Śmierć ojca. W dniu 8 listopada ślub w Korczynie (pod Krosnem) z Zofią 
hr. Skarbkową. 

1829 W dniu 2 września narodziny w Beńskowej Wiszni jedynego syna, Jana 
Aleksandra, w przyszłości również komediopisarza. Pisarz powołany w poczet 
członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

1831 W okresie powstania listopadowego pobyt z rodziną w Wiedniu, spowodowany 
obawą przed epidemią cholery zawleczoną przez armię rosyjską. Bracia 
Edward i Henryk biorą udział w powstaniu. 

1832-1835 Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry - Zemsta, Śluby 
panieńskie, Pan Jowialski, Dożywocie. 

1833 Fredro jako przedstawiciel stanu magnackiego wybrany deputatem do Sejmu 
Stanowego, obejmuje w Wydziale Stanowym referat instytucji naukowych. 

1835 W krakowskim „Pamiętniku Nauk i Umiejętności" ukazuje się rozprawa Se
weryna Goszczyńskiego pt. Nowa epoka poezji polskiej, uważana przez 
współczesnych za główną przyczynę zamilknięcia Fredry. 

1837 W dniu 21 maja narodziny jedynej córki, Zofii, późniejszej żony Jana hr. 
Szeptyckiego, malarki i literatki. 

1839 Decyzja zaprzestania twórczości pisarskiej (data podana przez Fredrę w jego 
osobistych notatkach). 

1842 Ataki na Fredrę w czasopismach krajowych, zapewne utwierdzające go w 
dezycji milczenia pisarskiego. 

1845 Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoński, uczestnik ataku na Samosierrę. 

1846 Po wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Galicji Fredro składa pełnomocnikowi 
cesarskiemu hr. Rudolfowi von Stadion memoriał Uwagi nad 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 Aleksandra I, kurator uniewersytetu 
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warszawskiego, literat tragediopisarz, miłośnik teatru, pośredniczący w wy
stawianiu komedii brata w Warszawie. 

1848 Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie; uczestnictwo w dowództwie 
Gwardii Narodowej. Fredro, wybrany prezesem Rady Narodowej w miasteczku 
powiatowym Rudki, wygłasza mowę przeciw biurokracji austriackiej. 

1849 Syn pisarza, biorący udział w powstaniu węgierskim, po jego klęsce uchodzi 

przez Turcję do Francji. 

1850 W styczniu pisarz wraz z żoną i córką przybywa do Paryża. Nawiązuje tam 
liczne znajomości wśród emigracji polskiej, m.in. poznaje Mickiewicza, Le
nartowicza, portrecistę Rodakowskiego. 

1851 Po grudniowym zamachu stanu we Francji Fredro wraz z rodziną przenosi 
się do Brukseli, w roku następnym powraca do Paryża . 

1852 Ponowne rozpoczęcie twórczości - data podawana przez pisarza. 

1852-1854 Oskarżenie Fredry o zdradę stanu, spowodowaną jego mową w 
Rudkach w roku 1848; proces umorzony na skutek interwencji bliskiego 
pisarzowi ówczesnego namiestnika Galicji hr. Agenora Gołuchowskiego. 

1857 W kwietniu powrót syna do kraju, Fredro osiada we Lwowie w dworku na 

Chorążczyźnie. 

1859 W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk pisarza, Andrzej Maksymilian, 
syn Jana Aleksandra, również w przyszłości literat wierszopis. 

1865 Pisarz otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Lwowa i zostaje powołany 
do grona członków Akademii Umiejętności w Krakowie. 

1867 Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry pt. Ostatnia wola. Umiera brat 

Henryk. 

1876 W dniu 15 lipca Aleksander Fredro umiera we Lwowie. Zwłoki zostają złożone 
w grobach rodzinnych w kościele parafialnym w Rudkach. 

(K. Wyka, Aleksander Fredro, Warszawa 1963) 

1. 

j Aleksander Fredro 

TRZY PO TRZY 
[ ... ] Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, wielu, 

wielu razami uderzone serce, serce zakrwawione, zbolałe, nie dozwalało 
pamięci rozpowiadać zdarzeń z onego czasu, w którym morze nadziei, a 
stawy kropelka czyniły życie istotnym życiem duszy - czyniły nas ogniwem, 
aczkolwiek drobniejszym, niż myśl sobie wystawić może, ale jednak ogniwem 
łańcucha, który wzruszał zardzewiałe zapory świata . Nieraz w rodzinnym 
kole stokrotne zapytania zbywalem krótką odpowiedzią. Chciałem jakby 
zamknąć już zapisaną pierwszą księgę mojej przeszłości, a zwracać tylko 
całą uwagę na tę drugą, co mi jeszcze białymi błyszczała stonnicami. 
Przeciwnie zupełnie dzieje się po wielu uptynionych latach. Białych stronnic 
niedużo a zapisane ciągną ku sobie. W podróży życia bywa jak i w każdej 
innej podróży. Póki idzie się ochoczo, raźno, póty rzuca się okiem tylko 
przed siebie. Każdy przedmiot jest celem nowej dążności; zaledwie go się 

dojdzie, szuka się drugiego i tak dalej, dalej.. . „Naprzód!" - hasłem 

wędrowca. Ale kiedy siły oslabną, kiedy wyszedłszy na wzgórek, odetchnąć 
trzeba ... otrzeć znojone czoło, wtedy zwraca się oko na przestrzeń, którą 

się już przebyło . Odległość, co przed nami, mierzymy podług tej, co za 
nami . A owe cieniste gaje, wonne łąki, srebrzyste potoki, których nie 
uważaliśmy w naszym biegu, jakże są piękne, jak lube w pamięci naszej 
wtenczas, kiedy droga coraz ostrzejsza, wiatr coraz chłodniejszy, niebo 
coraz ciemniejsze. [ ... ] 

Nie wszystko jednak w przeszłości da się wspomrnec z przyjemnosc1ą, 
a nawet i obojętnie. Bolesnym jest wspomnienie nieszczęścia, nie tego, 
co nas jak wzbierzona* fala porywa, skręca i o skałę uderza (myśl 

przebytego niebezpieczeństwa staje się poniekąd pociechą), ale nieszczęścia, 
co jak stojąca, zatęchła, zielona woda kałuży podtapia powoli. A takim 
nieszczęściem jest niewola, to nagłe strącenie z wyższego stanowiska, to 
zerwanie nadziei, to upokorzenie, to nareszcie położenie nowe, nieznane, 
nieprzeczute. [ ... ] 

Ach, ciuciubabka! Któż z nas nie grał w ciuciubabkę? bo któż nie byt 
młodym? Ileż to w niej wspomnień, od kolebki prawie, swawoli, guzów, 
śmiechu i płaczu!? [ ... ] 

Aleksander Fredro, Trzy po trzy, Warszawa 1976 
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DAMY I HUZARY 
W TEATRZE POLSKIM WE WROCŁAWIU 

Premiera 17 października 1946 

Reżyseria: Leonia Jabłonkówna 
Dekoracje: Aleksander Jędrzejewski i Wiesław Lange 
Kostiumy: Jadwiga Przeradzka 
Obsada: Major - Wiesław Zdanowicz, Rotmistrz - Władysław Lasoń, 

Kapelan - Antoni Odrowąż, Edmund - Janusz Grot, Orgonowa - Niuta 
Boiska, Pani Dyndalska - Irena Netto; Panna Aniela - Jadwiga Halkie
wiczowa, Zosia - Olena Królikowska, Fruzia - Stefania Waldenowa, Jóżia 
- Halina Nowiczówna, Zuzia - Łucja Burzyńska, Grzegorz - Mieczysław 

Ziobrowski, Rembo - xxx 

Premiera 20 lipca 1962 

Reżyseria: Artur Młodnicki 
Scenografia: Jadwiga Przeradzka 
Obsada: Major - Wladyslaw Dewoyno, Rotmistrz - Artur Mlodnicki, 

Edmund - Igor Przegrodzki, Kapelan - Antoni Odrowąż, Pani Orgonowa 
- Irena Netto, Pani Dyndalska - Emilia Ziółkowska, Pani Aniela - Halina 
Buyno, Zosia - Zofia Dobrzańska, Fruzia - Zdzisława Mlodnicka, Zuzia 
- Jadwiga Skupnik, Józia - Łucja Burzyńska, Grzegorz - Mieczysław 

Łoza, Rembo - Ludomir Olszewski. 
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Premiera 16 października 1982 

Reżyseria: Dariusz Miłkowski 
Scenografia: Jacek Zagajewski 
Kostiumy: Zofia de tnes-Lewczuk 
Muzyka: Zbigniew Piotrowski 

Foto: A. Hawałej 

Obsada: Major - Andrzej Mrozek, Rotmistrz - Andrzej Wojaczek, 
Edmund - Cezary Harasimowicz, Kapelan - Zygmunt Bielawski, Pani 
Organowa - Iga Mayr, Pani Dyndalska - Krzesisława Dubielówna, Panna 
Aniela - Mirosława Lombardo, Zofia - Katarzyna Gładyszek, Fruzia -
Halina Śmiela, Józia - Halina Piechowska, Zuzia - Jolanta Frachowicz, 
Grzegorz - Cezary Kussyk, Rembo - Grzegorz Górny, Wiarus - Bogusław 
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