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Dozwala si~ drukować, pod tym warunkiem, aby po 

wydrukowaniu, zło!one były w Komitecie Cenzury exem

plarze· Ustawami przepisane. Wilno i857 d. 24 Listo

pada. 
Cenr;or L. BoRowsxx. · 



O SZTUCE TLÓMACZENIA 
I ROZMArrYCH JEJ SYSTEMATACH. 

Po największej części tłómaczenióm jednej 
i·zeczy nie dostaje: życia i duszy, myśli autora 

ożywiającej. Zwyczajem jest oddawae same 
słowa, nie zaś duch pisma, zaniedbywać isto
tę jego żywotną, genjusz pisarza i narodu, 

Im przelaniu w nowe ciało, i to ma hydź tłó

maczenie'? prawda, do której. odkrycia (lubo 
i dziś jeszcze nie jest powszechnie uznana i 
pewna), potrzeba było lat sześciu tysięcy: tak 
to długiego czasu mniemania najprostsze do 

ustalenia się swego potrzebują. 
Zdaje się;iż nie daw~no-baczenia na to, że 

wyrazy nie malują tylko .genjnsz pisarza, ale i 
narodów, od których pocholłzą : wyrazy, zna· 
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ki dziwne, noszące na sobie piętna nietylko 

wieków i narodów, ale narodowości , oraz 
rozmaitych pokole1i ludzkich, najdobitniej od 
siebie 'odznaczo~ych. Możnahy z pewnością 
okazać, że wyrazy nirrdy nie są w stanie wy· 
dadź wszystkie odcienia myśli: jakoż dość 

jest porównać moc wzl'llszeń serca i liczne 
subtdne cieniowania pojęć ludzkich z zapasa~ 
mi jęz-yka, aby się przekonać, że te ostatnie 
jakkohviek są wielkie, niG'dY nie są zdolne 

sprostać myśli; lub uczuciu do oddania za
mierzonemu. Mowa Judzka, wyrażenie mate-· 

ryalne, znali żywy myśli i obrazów w nas 
rodzących się, zawsze, .mimo całej swej pię ... 
kności i mocy, jest tylko odbiciem obrazu od„ 
bitego, cii?nicm ciała. Zważyć tylko, ile to 
jest rzeczy ukrytych i nieoznaczonych w taje

mniczej naturze człowieka, jak trudno nam 

czasami a nawet niepodobna, wydadź to, co 
się w nas 4zieje, a każdy przyzna, że nun:va 
u wszystkich narodów, jest narzędziem nie
doskonałetu, zmiennem, sztucznem, zdolnćm 

dadź wyołuażenie niejasne i niedokładue na

szych uczuć, cierpic1i i uciccb. Ktokolwiek 
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doznał żywej boleści, kto przypatrywał się 

pilnie społeczności, zgłębia~ ją z uwagą, przy

pomni sobie, że nie jedno pojęcię w odcieniu 

swojem szczególnem, nie jedna myśl subtel

na i delikatna, otrzymała wyrażenie w które 

ją przyodziać chciano, niedokładne; dowolne, 
przyćmione. Jeżeli zatem to jest pewna, że 
wyobrażenia ludu żadnego, nie mogą nigdy 

wziąć na się Znflki zupełnie odpowiednie i do

skonałe, ka.źdego zaiste najmniej bacznego, 

zastanowić powinien wniosek ztąd dający się 

wyprowadzić. 

Przejście od myśli do wyrażenia, już po· 
trzehuje, że tak powiedzieć można, tłómaeze
nia pier~szego, w którem już cząstka myśli 

najważniejsza, najsubtelniejsza, zniknąć ko· 

nięcznie musi. Cóż kiedy przyjdzie do same„ 

go tłómaczenia t? to jest, biedy dwa instru„ 

menta równie niedoskonałe, różnie strojne, 

zechcą się z sobą zgodzić. Jeżeli Homer 

w mowie swojej greckiej, nie wydał tyle, ile 

sobie był zamierzył, jakże pocznie sobie En

n i u s tłumacząc H om e r a na łacińskie'? nie 

większe korzyści z własnej m_owy, jak tamten 
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ze s'vojćj zdolny wyciągnąć'? Oto musi lm
niecznie, więcćj się jeszcze oddalić od myśli 

pierwiastlrnwej, która nasamprzód u poety 
była po-wstała. Trudności powięl1szą się 

w miarę, jak obyczaje jednego ludu hardziej 
się różnią od obyczajów drugiego, w mial'ę 

jak moc wzruszeń, wyobrażenie i sposób żyeia 

ludów, do których oryginał, a tłómaczenie na
lei y, bąydzićj się od siebie oddalą. Biedna 
my~l · zatćm, która wnet już się była zatarła 

cokolwiek, stając się materyalną, traci tym 

sposobem coraz cząstla; złota, przeciskając się 

przez tyle ujść rozmaitych. Już Rzymianie 
niedostatecznie pojmują,, zaledwie oddadź mo
gą myśli homeryczne: ale jeszcze icb wią„ 
ie z Grekami węzeł wspólućj cywilizacyi: i 
oni mają niewolników, pojmują sławę, po ... 

tęa-ę, własność sposobem niezupełnie od gre„ 

ckic1i wyohraże1'i różnym. Ale u upadkiem 
panstwa rzymskiego, za wzniesieniem się By
zancyum, jakie stosunki już zachodzić mogą 
między Homerem a B yzantynami, kiedy 
wyobrażenia do wyrazów przywiązane caf .. 

kiem się już zmieniły'? Cóż dopićro za i1owsta-
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niem nowożytnćj społeezności, za pokryciem 

się. Etll'opy pomroką feudalizmu; za prze

kształceniem się zupełnćm niewolnictwa, któ

l'e tyle znaczyło u ludów starożytnych; za 

rozwinięciem się tylu indywidualności pod o· 

słoną Chrystyanizmu: zaledwo eie1'i Homera 
poz~stał, 'szkielet, widmo jakieś znikome. 

Ztćmwszystkićm tłómaczą go zewsząd nie-

wiedzieć jak; Pope przybiera go po angiel

sku, Ces ar ot t i po włosku, lrnżdy ohnaża 

go z charakteru jego, nikt go bowiem nie 

rozumie. Czynności i słovrn boliatyrów pe

lazg:icl~ich, ulegają przemianóm bez lrnł1ca, 

owszem wielu rozmija się całkiem z myślą 

nawet II om er a, ci miano nicie co nie znają 

zgoła stanu cywilizacyi czas~w liomerycznycb. 

'V net od pićrwsze1go '''iersza Iliady: 
Menin aeide Thea, Peleiadeo Achileos, 

daje się wylrnzać sposobem niezbitym, jak 

znaczenie słów tych poety, różne jest od te

go, jallie mu nowożytni nadają. lłienis, nie 

jest tylko gniew, ale najwyższe oburzenie, 

rodzące zemstę, żal ciężki, zabijający; zapal

czywo8ć gwałfowna, niezmożona czasu ho-
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liatyrskiego, barbarzyńskiego. Aoidai, nie są 

to śpiewy ludu, a tćm hardziej jeszcze, nie ta 

pospolita formuła dzisiejszych naszych epo· 

pei : Muzo śpiewaJ 1, są to śpiewy religijne, 
poświęcone, pieśni podań dawnych ku odma
wianiu w świątyniach, przy odgłosie liry i 

piszczałki. A chi Ił es syn Pelejowy, nie to 
prawdziwie znaczy, co Achilles Peliades. Pe· 
liadowie bowiem był to ród bohatyrski; naród, 
pokolenie synów Peleusza. Cały układ kast 

starożytnycb, w jednym tym wyrazie, albo 

raczej w jednćm tćm zakończeniu wyrazu, 
przebija jasno: my ludy nowożytne, zlania 

tego i barw! jednostajnej familii patryarcl1al

nćj nie mamy; codżieil hardziej zacierają się 
ostatnie jej s~cząt!:.i, a demokracya lvnet je 

za!>ewne do reszty pochłonie. Wystawić so

bie zatem, co to za zawód dla biednego tłu

macza, który pewny jest znaczenia przywią
zanego przez się do słów greckich , jakich 

tłómaczenie zamierzył. Przekład jego słolYo 
w słowo, jest·dłań rękojmią dostateczną wier~ 
ności najzupełniejszej z textem oryginału, a 

przecież ostatni wypadek tej wierności nie-
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woloiczej, jest rozejście się zupełne tłóma
czenia jego z tćm, co poeta chciał powiedzieć. 

Rzecz tak się ma ,z tłómaczeniem, jak 

z operacyami cłtemicznćmi, podczas Jdórycb 
istota sama przedmiotów poddanych analizie, 
ulatnia się, pomimo wszelkich usiłowa1i do jej 
tnvięzienia. Nie dawno temu, jak ·wiadomo, 
przez zbieranie wyziewów podczas pieczywa1 

chleba wydobywających się, odkryto sposób 

otrzymywania ze1i płynu jakiegoś alkooliczne
go. Piekarzowi jednemu londyńskiemu, bądź 
to szarletanizm, bądź niewiadomość, przyszło 
do głowy, wywiesić znak na piekarni swojej 
taki : lu się przedaje cltleb nfodystylfowany. 
Rozumiał hie,dak , albo chciał przez to dadź 

zrozumieć, że chleb dystyllowany, jak go na
zywał, tracił cząsthę. swojey mocy, że niedo
puszczając tćj operacyi, konsumentów. swoim 
dostarczał cbleha niesko1iczenie lepszego od 

innych. Ale niestety! w sztuce piekarskiej, 

tak jak w sztuce tłómaczenia, niepodobna za
pohiedz, by to co jest najsubtelniejszego, i że 
tak rzec można, najistotniejszego, nie uleciało 
i nie· znikło, c!hyha że to osobno zebrać po-
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trafisz ; ale aby wcielić to i zamknąć w suh
staucyi, z której ·wynika, o tćm ani pomyśleć 
się nie godzi. 

Jeśli autor do tłómaczenia wzięty jest poe- · 
tą, trudność wzrasta jeszcze hardziej ; narzę
dzie to słabe i niedostateczne zwane mową, 

nakłaniane jest ciągle u poety do wyrażenia 

niezliczonych odcieniów, mog<tC -im zaledwo 
wydołać. Wzywa poeta na pomoc rytm albo 
rym , zgodnobrzmienność łub zgodnogłosko

wosć; kraje, sieka, rod;łada i st.łada na nowo 

mowę dawną, mowę prawdzi'''ą, zmienia na 
nową mowę, rzuca się na ""szystkie strony,mu

zyka i malarstwo, harmonij a i obrazy, wszyst
ko to połączyć się, podadź sobie ręce, Im doko
naniu dzieła,co·bądź,to bądź powinno: to czemu 
metafora okazała się niedostateczną, onomato

pea może wydała i na odvvrot. Tym sposobem 
nieskoł1czonc subtelności· mo,-vy, powikłane 

trucłno8ci<lrni sztul•i wićrsza i wykwintnością 

miar, niepodobne pra\ivie staj(\ się do przeo
hraŻPni·a. Nie pomnę źlłdner,·o tłumaczenia poe

ty, któreby \vzol.·11 swego było ł~odne: miejsca 

niektóre H om c r a tłómaczcnia Cicer o n a, 
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poetów greckich, naśladowania Sc nek i, zu

pełnie odmienną od oryginału barwę przybra

ły; Rzymianie nic sami prócz tłómaczcil i na

śladow ał1 nie sprawiwszy, nie zdolni byli tłó

maczyć z pożądanym skutkiem. Piękność Me

n a n dra 'znikła-u Teren~yusza; attycyzm 
Rzymianina, pomimo twierdzenia kommenta

torów' nic zgoła nie posiadł tego powabu 

mięhlwści potulnćj i miłej, która oznacza ko

mików greckich. 

Grecy ZUOlVU chlubni swoją literaturą l•ra_ 

jową, nie chcieli nigdy się zniżyć do rzemio

sła tłómaczów, i lahą powzięli wzgardę do 

wszystkiego co było płodem obcego gcnjuszu, 

że nigdy nic przyszło im na myśl tłómaczyć 

jakiego pisarza rzymskiego, a tćm bardziej 

którego z azyatyd•ich. Ił er od ot i Tu cy di
d es nigdzie wzmianki żadnej o Rzymianach 

nie czynią; a co równie podziwienia jest gou 

dne , to to , że od D i o n i z y us z a z Halikar

nassu aż do Liban ius z a, nikt z krytyków 

grecl,ich nie raczył uapomkuąć nawet o Wir

g i I ius z u lub H O'r ac y us z u. 

R~ymianie poczytywali siehie za harba-
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rzyńców, a Grecy tyle cenili synów Romula, 

ile ci cenili sami siebie. Wszystko co było 

greckie' zasłngiwało u nich nietylko na na
śladowanie, ale na przyjęcie ślepe na sł~wo. 

Retoryka grecka była dla nich .wzorem; na 

wzór &'recki, układali mowy, poemata, dramy, 

tak jak u nas żaki składają temy i przerabia

nia, wedle wzorów podanych od nauczyciela. 

Tłómaczyli teź jedynie dla wprawy, nie zaś, 

jak my dzisiay, dla przyswojenia, mowie naro

dowej, myśli języka obcego; Cicer o sam był 

uczniem tylko, rzec można, i za takiego siebie 

poczytywał. Filozofowie i mówcy, autorowie 

dramatyczni i poeci, na t~ tylko pra~ę łoży

li, aby przy~woić sobie, ile możności, formy 

nauczyciel.ów swoich, tę z·najdując w tćm ko

rzyść; iż. uwalniali tćm siebie od ciężkiego 

nakładu tworzenia. Lupieztwo to literacl•ic, 

do tyla h!ło u nich wzięte, iż nikt zgoła się 

nie dziwił, że Eneida wyszła na jaw pełna 

zdobyczy z epopei grecl.icl1 , a Melpomena i 

Talia rzymska, nie była czćm innćm, jak do

kładnem, bez mała, fac-simile, sztuk Me n a D• 

dra i Sofoklesa. 
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Co się tycze owych myśli zupełnie nowo
czesnycb, rozszerzania przestrzeni pojęć ro
zmnu, wszczepienia literatury jednej w dru
gą, naturalizowania wyobrażeń i słów spo
łeczności jakićj, Rzymianie nigdy otem nie 
myślili. Względy te były zbyt liher~lne i 6-
lozo:6.czne dla nich; piękne zmyślenia Greeyi, 
widzenia napowietrzne i bohatyrskie Home-

n i Pin'dara nigdy w Rzymie praw oby

watelstwa nie osięgły; a co nadto podziwie
nia jest godne, że .ani jednego tłómaczenia 
łaciiiskiego Iliady i Odyssei nie ma. Ztem
wszystkiem język łaciński, pochodził hezpo
śrzednie od greckiego, związki mytologiczne 
.łącząc~ dwa narody, duch wojownic~y, któ

ry je ożywiał, powinny były czynić, w ich 

oczach, nader cennem dzieło harda lub bar
dów homerycznych. Grecy i Rzymianie byli 
synami Marsa, Iliada dla tych i dla owych 

powinna była zostać epopeją narodową. Ale 

nie chciano starego śpiewaka ~eonii przyo
dziewać togą latyńską; wolano raczej na czas 

u.dawać się na mieszkanie do Aten i przybierać 
chlubne nazwisko obywatela tej metropolii. 



16 

Wielu ludzi znakomitych wprawiało się w sztu

ce tłómaczenia,tak,jakmalarz'e wielkie wzory 

przenosić zwykli na nowe płótno; ale prawi

deł stałycli sztuki tłómaczenia, ducba jej, lite

ratura rzymska nigdy nie wskazała, nie poda

ła żadnego. 

Chrystyanizmu pierwszem dziełem, w li

teraturze, były tlómaczcnia wicin dzieł wscbo

-Onicb, czego dokonywano bez smaku, często 
l>ez pojęciadoMadnego, znaczenia i myśli. Czy„ 

tać rulgatę, żadnego pięh!a \iV schodu tam nić

ma. Co lnilłź, to bądź_, lu.dy się pomięszały, 
}Jozłewały z sobą: nad niesforne\ mięszaniną 

pojęć tylu, tmosih,ię, znakomiciej jak lioiedy

Jwlwicl•, wielki cie1ł starożytności, tłómacze

nie stało się koniecznie potrz~hue, niezbędne 
nawct_,ku '\Vzajcmncmu zrozumieniu się ludów, 

a nade wszystko Im zacho\'nmiu słaarbów sta~ 

rożytności od zupełnego zapomnienia. Jak 

tylko narody upodobanie jakieś zaczęły znaj

dować w p1•acacb umysłowyda, wnet prz-yjęły 

z wdzięcznością, wszelkie ułamki i szczątki 

dawne, jakkolwiek tlómaczone, przcrahiaue, 

naślalło·wanc. Pokazało się mi~óztwo tłóiua-
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czeli, ale ladaco. Francya, Anglia, Niemcy, 

Włochy zasypały się temi naśladowaniami 

niędołężnemi, istne nieumiejętnych mnichów 

roboty. Przestawano. wówczas na małem; 

najdrobniejsze usiłowania poczytywano za 

wielkie zdobycz~. Zajęło się jakieś up~dohaM 

nie szczególne w starożytnościach, jakiś smak 

dawnej cywilizac-yi, nad którą się unoszono. 

Wszakże aż do szesnastego wieku, nie po

stąpiono co dalej , jak w wieku dwunastym, 

a wielcy pisarze , translati ia lin9ua volga

re, tyle podobni byli do swoiclf oryginałów, 

jak ladaco wycisk na drzewie z rok~ 17 40, 
podobny jest do obrazu Rap li a e l'a. Chap

m a n w Anglii , szkoła Ro n s a rd'a we Fran

cyi, usiłowali podciągnąć systemat tłómacze

nia pod pewne prawidła, nadadź mu chara

kter bardziej naukowy i poetyczny razem. Od

tąd języki europejskie, wydały roje tłóma

czeń, po większej części niewartych. Chap

m a n kazał przemawiać Homer o w i języ

kiem stareg~ mnicha, następ.cy jego przyswo

ili mu na przemiany, nadętość czasów D ry

d en' a i wonną strojność królowćj A n ny. 
Poczet nowy. N. 21. 2 
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P op e zadał cios ostatni śpiewóm króla epo

pei, ustro.ił go w eacka i piękrzydła,. przybrał 
w szychy. i wstęgi różnobarwne. W spółcze
snym Pop e'a arey podobał się ów Homer 

nowy, Homer odmłodzony, wymuskany, 
strojny, na którym ślad żaden nie pozostał 

dawnego i potężnego majestatu. 

We Francyi toż samo nastąpiło ~ dziełem 
ciężkiej Pani D acier, sueh.ege i epigramma
tycznego La Mott e'a, nadętego i rozwlekłe
go Bi ta ub e, wyszedł na jaw u Francuzów 

H-omer fałszywy, maskowany, śmieszny. 

Każdemu pokazaniu się tych istnych parodyi, 

towarzyszyły oklaski- bez końca. Coraz uowi 
tłómacze wstępowali w szranki, i zawsze 
udawało się im wmówić, Że poprzednikóm 

ich, praca się była nie powiodła. X. D elille 

postrącał ze stolicy, którą byli osiedli, wszy

stkich tłuma~zów Geor9ik W i r gil i u s z a ; 
z zapałem przyjęte jego przekład. Wir gi
l i us z ów były zalotnik, Rzymianin ów 

dworny, fryzo~any; przyjaciel ów Augusta, 
zostawszy ahusie~ ośmnastego wieku, po

ciągnął wszystkich za sobą. W tłómaczeniu 
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D elill e'a, co tylko, było najpiękuiejszego 
u "\\r i r g i I i u s z a , znikło całkiem : dusza je

go prawdziwie rzymska, tęskność surowa i 
tkliwa. De I i Ile zaleca powaby pół, prace rol

nicze, w sposób pochwał parku angielskiego, 

lub wiejskiego ogrodu, głaszcze upodobania 
swojego ludu,i tem 'vygrywa sprawę .. Ten sam 

był los wszystkich tłómaczeit, zaleconycb wy

tw01•uością, sztuką lub mocą, jako to : Mo n t i, 

Annihal'a Caro i innycłi,pl'Zyjęte były zo

klaslrnmi, to jest, otrzymały tę sarnę, prawie, 

wziętość,jakąby były osięgły, gdyby nie były 

zgoła tłómaczeniami. Ku zapewnieniu im po· 
pularno.ści, musiano różnie obracać, zacifa·ać, 

albo puynajnmiej przetwarzać text oryginal

ny. Tym sposobem Macpherson, nadał po

stać zupełnie angielską wieku ośwnastego, 

bardowi Ossi a n'o w i, którego poezye gaeli

czne w swojej natarczywości i zwięzłości har

harzyiłskiej, aniby nawet zrozumiane hydź 

mogły. Tym sposobem Letourneur, pi

sarz zkądinąd nic bez zalet, ale tłómacz nie

wiel•ny, nadał Nacóni Young' a, pa.tent natura

lizacyi francuzkićj. 
2* 
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Możność wykonania tłómaczenia hezma

ła dokładnego,. każe przypuszczać, że cywi
lizacya czasów tłómacza, z którćj czerpa ma
teryały do stylu i myśli swoich, jest w sto
sunku prostym z cywilizacyą czasów samego 

autora. I tak filozofowie czasów An ton i

nów, daleko są dziś do tłumaczenia łatwiej
si, jak pierwsi poeci i dziejopisowie rzymscy. 
Naśladować· Home Nl , albo tłómacz-yć Bi

hliją, 
1 

stało się rzeczą prawie niep__odohną. 
Nie można temu przeczyć, że mowa póstępu

je za zmianami, ldórym ludy same ulegają. 

wysłowienie obrazowe ' metafory śmiałe, 
zwroty liczne, wyrzutnie częste , wyrazy, 
rzeczy, nie zaś oderwane wyobrażenia wysta
wujące , oznaczają pierwsze kroki w sztuce 

mowy. Wyrażenie, wyrazy, składnia i ohrot 

myśli Homer a i Bih~ii, są w przyrodzonym 
z sobą stosunku, nie mogącym ujść niczyjej 
uwagi. Ale między Homerem a nami, między 
Bihliją, anamijaka odległość! Wszelkie związ
ki są tu już zerwane, wszelkie powinowactwo 
ginie. Wieszcz grecki i pisarz święty, wielą 

jeszcze punktami z, sobą się stykają, a temi są: 
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zwyczaje patryarcbalne, nieznajomość zupeł
na metafizyki, niższość towarzyska płci żeń
s~ićj, potęga ~yobrażeń religi.jnycb. Praw
dać, że i tu już odcienia łączące się, przery
wa wiele farb ~niej przypadającycJ1, ale z po· 
stępem cywilizacyi, same analogije nawet ni-· 
]mą , nowe s~osunki zachod~ą i prŹedzielają 
nazawsze języki ludów pierwotnych, od ję
zyków ludów' hlizkich już swej zgrz!hiałości. 

Każdy łatwo zrozm::µie, że snadniej jest 
tłómaczyć Homera językiem L u.krecy u
s z a, aniżeli Petroniusz a, ie łoskot, krzy
·kliwa nota filozofa Seneki., którćj użył do 
oddania swych myśli, mniejby się podała, jak 
mowa suro.wa E n n ius a , na wyrażenia uro
czyste i wspaniałe Esc li y I a. Język francuz ki 
lubo nigdy przydatny nie był do epopei, styl 
jednak Joinville'a i Froissard'a, godzi 
·się Iepiejj.ak styl d'Alembe rt'a iD i der o t'a 
z mową panującą w diadzie. Autoróm Refor
my, należy się tłumaczenie Biblii w wieku 
szesnastym wierne i mo.cne ; barwy niektóre 
hehrajskie widocznie się tam zacl1owały. Je. 
śliby dziś przyszło kusić się o nowe jej tló· 
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1nacze11ie, nie wiedzieć w coby się obróciła ta 

prostota wspaniała, ta nagość wielka i górna. 

Nie żeby tłómaczenie tamto uważa~ się go

dziło za doskonałe, ma ono w sobie coś goły· 

ckiego i na poły feudalnego, przypominają

cego ~zasy, w którycb było dokonane' ale 

szczerość pewna wiary i pewna dzikość O• 

hyczajów w niem oddycha i nie cz-yni go zu· 

pełnie niegodnćm textu. Pe>równajże tę wersyą 
z przekladetn psalmów k1·óla Da w id a, na 

francuz kie p~zez Mar o t'a pazia królowej, dzi„ 

wacznym i śmiesztlym. Młody paź śpiewa 

chwałę BoGA na skrzypicy swojej szesnas~tego 
wieku. Arfa hebrajska zami'Cnia się w jego 

ręku na drumlę; gniew straszny .Najwyższego, 

żądza zemsty, zapał ponury króla ·żydowskie· 
go, oddane 'ą w sposób, tak trywil\lny, it 
zdaje się, źc dobry mieszczanin paryzki, takie„ 

~iby słowy zrzędził nad synem swoim lub 

córką, na notę wodewilłchv czasowycłi. Ile 

znowu tłómaczenie przekształcić jest zdolne 

autora, dosyć przeczytać kilka miej8c Holo„ 

f ernesa przez D _u b a r ta s'a : cała prostota 

Biblii , cudacką barwę 1przybrał" u pisarza 
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francuzkiego. Jest to parodya niechętna, a 
gdzie niegdzie profanacya prawdziwie g"Or• 
sząca. 

Jest w Europie jeden język, posiadający 
składnią tak giętką, taką potęgę nad w-yraza
mi, taką łatwość zbliżania ich do siebie, roz
dzielania, wiązania, spajania z sobą, qddala• 
nia 'od właściwego znaczenia, · zmieniania 
przydatkiem lub ujęciem jakiem, Że umiejący 
go użyć , może mu nadadź cł1arakter i piętno 
upodobane: językiem tym, jest język niemiecki. 
Właściwa to jemu, że. się podaje do wszyst
kiego, układa i przybiera .kształty wszelakie. 
Język prawdziwie uczony, poźno aż ustalony, 
nigdy prawd~iwie i zupełnie popularny, bo 
też język Voss'a, Schlegel'a, Jean Pau
l'a, nigdy takim hydź nie mógł. 

Łatwości tej , zgłę~ienia przez uczonych 
niemieckich, w nowszych czasach, ducha ję
zyków w ogoln~ści, hadanióm ich około roz„ 
poznania życia, obyczajów i wyobrażeń lu· 
dów obcych, prace, które do ludu tego este
tycznego wyłącznie należeć się zdają, win· 
niśmy niemało tłómaczeń niemieckich, zalet 
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nfepospolitych : albo raczej nie są to tłóma

czenia, ale sam oryginał przelany, oddany 
w kształtacb i barwach nieznanych zupełnie 

mowie germańskiej. I tak, kiedy bracia Sc hl e
g e Po wie tłumaczą poemata sanskryckie, 

.kształt i zwroty okresów, skład wyrazów, 

wszystko słowem jest sanskryckie u nich. 

W Homerze Voss'a, słowa poety oddane 
są wiersz w wićrsz, i wojownicy pięknego o
buwia; zachowują cały swój homeryczny przy

bór. Pomimo tej wierności jednak, zaprze

czyć nie można, te lvyniosłość i górność Ho
m er a, ociężała cokolwiek i sprościała pod rę• 

ką teuto{1ską V o s s' a , a -Ramaiana u :filo

zofa Sc hl e g e l'a, przejęło się i przesiękło 
zbytnim mistycyzmem. Tłómaczenie S hak
s pe ar e'a przez tegoż, jest daleko wyżs~e od 

wszystkich znajomych, jest najwierniejsze 

i najwięcej mające w sobie życia; niczego 
też tłumacz nie zaniedbuje, ślad w ślad idzie 

za· poetą, miary jego oddaje miarami, rymy 

rymami, a lubo niekiedy concetti szesnastego 
wieku wymykają się mu z pod pióra , wszak

że namiętność, cierpienie i boleść , surowość 
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lub smętność o~ób rozmaitych, nadspodziewa

nie wszelkie wiernie się u nieffO odbijają. 

Niektórzy z autorów nowoczesnych, do

czekali się także tłumaczÓ\V: wszyscy oni z Ża

lem powtarzali przysłowie włoskie: tradutto
re, traditore! Goethe, przejrzawszy tłóma
czenie Fausta przez lord~ Levis o n Go we r, 

napisał do jednego z przyjaciół swoich: <1przy-

znaję, Że ten autor Fau$ta przerobionego, ma 

talent niepospolity.» · B-y ro n drżał na wspo

mnienie, jak jego Childe Harold i don Juan, 

dzikiem i zabrzmieli tony, na starej gęśli tłó

maczów niektórych niemiecl~ich. I znowu, ja
kie zadziwienie objąć go musiało, kiedy poe
zye te swoje w ręku sonettierów włoskich 

tak okrutnie przekształcone widział, kiedy 

te dzieci swej Muzy, ujrzał przybrane w strój 

niesforny' pokaleczone, t~rze ich maskami 
najdziwaczniejszemi pokryte. W a I ter Scott, 

co tyle do tego przywiązywał, aby zacliować 

w mowie oryginalnej klanów skockicli i_, lo
wlandów, całą smakowitość szczypiącą a nie

lvinną, postrzegł:, z żalem. zapewne, jak cały 

ten wdzięk prostoty zniknął, kiedy tłumacze 



niezręczni powzięli myśl przefiltrować, że 

tak rzec można, tę mowę, nadadź jej całą płyn
ność naszej mowy tegoczesnćj , i jak Je n ny 

De a n s rozprawia pięknie na wzór poczciw~j 

Wiede1iki jakiej, lub Paryżanki dzisiejszej. 

Sztuka tłómaczenia zamieniła się w rze

miosło, stosunki i związki ludów europej

skich rozszerzone i pomnożone, rozprzestrze

niły też i znajomość języków n wielu, co nic 
'\-vięcćj nad to, nie umieją i niewiedzą. Jak 

tylko dziele jakie~znalrnmite wyjdzie za gra

nicą, rozparają je arkuszami, rozdają na pię

ciu lub sześciu rzemieślników, robotę swoję 

lotem pióra dokonywających, w których po
śpiech jest jedyną pracy zaletą. Piękna ta ro
bota, nie wiełe zaiste lnozołu kosztuje, ale o 

co też cLodzi 1- o to tylko, aby sens gruby i 

materyalny, mniej więcej, oddadź. Księgarz tę 

korzyść tu znajduje, że nie wielki położy wy
datek, a wyprzedzi swoich współbraci; publi

czność zaś nawyka do IadajakieGO języka i zu
pełnie mylnego nabiera wyobrażenia o pisa

rzach do tyla przekształconych. Podnieść tłó

maczenie do znaczenia sztul,i, jest dziś prawie 
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niepodobna; ludzie zdatni oddają pospolicie tę 

pracę, p1·awie mechan.iczną, na ręce ludzi mier~ 

nych; jeśliby zaś kto wziął przed się poświę. 

cić czułą pracę i ·czas na wytłómaczenie1 kil

ku dzieł znakomitych, przyszłoby do tego, że 

ani czytających, ani wydawcyby nie znalazł. 
Tym to obyczajem, tłómaczone zostały na 

francuzkie i angielskie, dzieła najpiękniejsze 

Go et li e'go. Nie ma co już oczekiwać do

h~ego tłómaczenia franc~zkiego S h a ks pe a

r e'a, jest już jedno Letourneur'a, które 

zajęło miejsce znaczące, we wszystkich biblio

tekach, wierzą w nie wszyscy, pomimo tego, 
że w wierności i piękności wiele rzeczy zarzu

cić mu można, i że nie daje żadnego wyobra

żenia przemian częstych , poruszci'i giętkich, 

zmiennych, rozmaitych, znamionujących styl 

tego wielkiego człowieka. Jedna z~ajwięk

szycłi trudności dla tłumaczów fr:mcuzkich 

Shakspeare'a, jest wiersz nierymowy o

ryginału, oddadź wierszem podobnym, ale har-

\monijnym miarowym. Próbka i kuszenie się o · 

to, niejakiegoś P. Br u gu ie re de S o rs u m, 

nie powiodła 1ię zgoła ; harmonija il wdzięk 
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niewymówiony oryginału, mierny i niesforny 
jest w jego tłómaczeniu. Odmienność prozo
dyi dwóch języków, taką przerwę stawi mię
dzy nićmi , iż naj ~dolniejsi przehydź jej nie 
potrafią. Język franc~zki, mało mający akcen
tu, w uhóztwie swojem, musi szukać ratunku 
na zgodności r!mów. Angielskiego postęp jest 

inny, ma u siebie -wiele jambów i trocheów, 
a rozdział miar tych różnych, nadaje wićr
szóm. jego h&rmoniją :rozmaitą, wy1•aźną. Cóż 

tu pocznie wiersz sześciomiarowy francuzki 

bez rymu, ,pasmo zgłosek zaledwo spadkiem 

jakim naznaczonych, niczćm się od siebie 

nieróżniących 'l 
Jęz?k ,francuzki, jest jęz-ykiem towarzy„ 

stwa i smaku. Daje się statecznie to postrze· 
gać, że w miarę jak mówiący nim, więcej się 

prz:yhliżą do w-yźszego ukształcenia towarz!

skiego, wi~cej wdzięku do współobcowania 
przyniosą, tym więcej zbywać im zwykło na 
rytmie i akcencie w wymawianiu. Tragarz, 
przekupka znaczą i i akcentują dość żywo swą 
mowę; czło,viek towarzystw iivyższycb nie ma 

rytmu; wyrazy jego płyną jak woda, jak fala 
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jedna drugą trącająca wrzece spokojnej, wol-

110 płynącej. Nic tam nie uderzy, nie ,wzbije 

się nad pozióm nvyczajny, żadnego akcentu, 

żadnego rażenia glosn; zgłoski nie są ani 
głuche ani brzmiące, ani krótkie ani długie, 

ale zlane w jedno , i do~końale jednostajne. 
Słowem , język zyskuje na ła~odności, na 

płynności to , co traci na mocy poetycznej i 
muzykalnej. 

Czem człowiek salo.nowy paryzki jest d~a 
reszty mieszkańców Francyi_, tern język fran-_ 

cuzki jest właśnie w stosunku innycli naro
dów; jest organem towarzyskości. Przy nim 
żywość mowy neapolitańskiej , moc pr~ery
wana, drgająca, dzisiejszej angielskiej, zagłę

bienie gardłowe i dzielność męzka hiszpań
skiej, wydają się prostackie i tchną rubaszno..: 

ścją jakąś gminną. Nawzajem, inne narody, 

które prz!jęły tę mowę, za mowę dworu, pa
łacową i toaletową, widzą ją słabą, jedno

brzmiącą i mało obrazową. Nie mając rytmu, 

głucha ustawnie napotykanem e niemem i 
zgłoskami nosowemi, musi uciekać się do 

wierszów rymowanych , które przynajmniej 
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uwag-ę jaką do siebie przywięzują, i powro

tem swoim raz po raz, całą zaletę wiersza sta· 

nowią, nakształt dzyvonka ostrzegającego słu

chacza, ,tętniącego mu ustawnie nad uchem: 

to są lViersze, wićrs~e! Każdy język eąropej

ski, wyjąwszy jeden francuzki, może się o· 

bejśdź bez rymu; owszem najpiękniejsze poe· 

mata biszpa1iskie,, włoskie, angielskie, nie• 
mieckiC', pisane są wierszem :Qierymowym 

czyli· tak nazwanym, białym. Wszystkie sztuki 

dramatyczne angielskie, z wieku szesnastego, 

także rymu nie mają. Język przetq, którego 

prozodya zasadza się na rymie, nigdy zdatny 

nie będzie do tłómaczenia poezyj nie rymo

wych. Są to dwa systemata przeciwne sobie, 

nie mogące nigdy jeden drugiemu wystarczyć. 

Są mowu języki, nadające poezyóm swo

im charakter tak szczególny, oryginalność tak 

odrębną , że nie· moina w nich smakować i 
l'Ozumićć, za granicą kraju., w którym się m·o

dziły. Zgodnogłoskowość Arabów, wymy

sły osobliwe Skandynawów, kadencye wifa•„ 
szowe Hiszpanów , nic w sobie takie~o nic 

posiadr.j«1, coby francuzkiemu, a nawet '"ło-
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skiemu w tym rodzaju, odpowiadać, w czćm

kolwiek , mogło. 

Znaue są oryentalistóm wiersze arabskie 

Hari-ri, w ojczyznie swojej wspominane 

z zaletą, w których nie brak myśli pięknych 
i dowcipu. Cały wdzięk tych poezyj, nad któ
remi mieszkańcy W sel1odu się unoszą, zależy 
na ciągłej zgodnogłoskowości, która by nam 

nietylko nie1lrzyjemna, ·ale nawet 'śmieszna się 

wydała. W tym samym wićrszu, ta sama gło
ska, powtarza się ośm do dziesiątka razy, na 

początku , we śrzodlm, na końcu wyrazów, 
słowem jest to rym, że tak rzekę, na wspak 
wzięty. Arabowie, zapewne, z równąbyponie
wierką mówili o naszych k01icacl1 rymowa

nych, jak my. o ich sposobie, w brew przeci
wnym naszemu. W poez~ach Hari r i, po
wrot głosek z wielką sztul~ą jest rozrzucony, 

a uczeni krajowcy jego, uważają te kompozy

cye za najcelniejsze w swym rodzaju. Naśla

dowanie wierne kil~u wierszów podobnycb, 

da zrozumieć, jakiby ta poez~'a skutek spra

wiła na ·uchu Europejczyka. 
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Konin piękny i wierny, szukaj l:ogo 

Coby cię polubił sobie, wiódł na boje, ~ 

Zdobyczą zdobił, rzędy dr,ogie wdziewał, 

Z rubinu, pereł, skórą tygrysią przykrywał. 

W poezyi perskiej, inne formy również 
dowolne przyjęte zostały, wzięte z samego 

języka, tak, iż kto nic zna. jego ducl1a, nie 
pojmie, jaki był ~el poety, i jaką prz-yjemność 
znajdować naród może w tęgo rodzajach pra
cach·. 

Inne zagadnienie przedmiotem nie.raz się 

stało żywych utarczek, to jest, czyli lepićj jest 
poetę tlómaczyć wićrszem, czy prozą. Jak 
wtem, tak i w wielu podobnych, dwa są punkta 
widzenia bardzo różne : jeśli poeta i tłómacz 
·talentem są sobie równi, to zapewne prze
nosić należy dobre. tłómaczenie poety wićr
szem, ale z drugiej strony trudność jaka się 
stawi przedsięhiercy, tak jest wielka, tak ma
ło pokładamy ufności w wierność tłómacze· 
nia, że wszystko skłaniaćhy nas powinno ra
czej do prostej prozy. Dobry prozaik bowiem, 
cliociaż zapomni o rytmie, miarach i rymie, 
dokłada usiłowania o zachowanie gruntu i 
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istoty myśli poety; wersyfik~or najbieglej
szy, powołaniem już swojem naglony, musi 
krąŻ!Ć około myśli oryginału, zastępować je 
innćmi równoważącemi, przybierać w ozdo
by sztuczne. Formy wiele znaczą w poezyi; 
dla niej gotów naśladowca poświęcić treść 
myśli i piękność rzeczy. Nie żebyśmy, jak 
niektórzy krytycy zdają się sądzić, cl1cieli 
wierZ!Ć W podobie1'istwo poematu prozą; łllO• 
wa najbardziej mierzona, najświetniejsza, 

najwięcej harmonijna, już tern samem nie 
zasługuje na nazwanie poezyi, że nie jest 
poddana pod prawidła prozodyi języl\a. Os
sian Mac p 1.t,e r s o n'a jakkolwiek jest nastro
jony, metaforyczny i silny, nigdy nie będzie 
poematem. Harmonija miarowa, muzyl\a je
dnćm słowem, jest częścią składową, inte
gralną każdego poematu. Dla tego tłómacze
nia prozą, przyjmujemy tylko z biedy, nie 
powiadamy, że są lepsze, ale tylko że mniej 
trudno jest w prozie osięgnąć pewien stopie{1 
doskonałości względnej. 

Tłómaczenie prozą może jest, poniekąd, 
podobne hardziej do ryciny, a tlómaczenie 

Poczetnowy. N.21. 3 
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wierszem dó kopii kólorowanćj. Któżhy prze
czył, że w tyńi processie, który nie oddaje 
lwlorytu i przestaje na podohie~stwie rysun
lm, żawsze jest coś niedostatecznego i upo
śledzającego, pod 'vzględem wrażenia. To 
tylko okaz·aĆ usiłowaniem naszem było' że 

metoda druga największym ulega nieprzy
zwoitościóm, i że cudu prawie potrzeba, aby 
tłómacz poety obcego, wierszem osięgnął sku
tek pożądany. 

Wszystkie języki europejskie, usiłują dziś 

pomięszać się pomiędzy sobą, wypuszczają 

z siebie, że tak powiedzieć można, promie
nie, którćtni nawzajem przejmują siebie. Nie 
ma mowy żyjącej, którahy się oparła odmia
n6m i działaniu czasu, którahy się zachowała 
w całkowitej pierwiastkowej prostocie swojej 

i nie poznała wpływu języków ohcyci1 na sie
bie. Wyrazy polityczne i parlamentowe kon
stytucyi angielskićj, weszły do użycia dzien
nego i w skład słowników francuzkich; my 
znowu pożyczyJiś1ny u tego kraju wiele wy
rażeń symholicznycb wykształcenia towarzy

skiego. Język usiłuje kształcić się na wzór 
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języków germa1J.skich i zostać, jak te, głębo· 
kim i żartkim w swej mocy. Tym to sposobem 
przekształcają się i przemieniają wszystkie 

poddziały mowy europejskiej. Dwa szczepy 
języków zachodniej EurÓpy, teutoński i gre„ 

cki albo łaciuski, miasto dawnego między sobą 
rozdziału, zaczynają nawzajem powinowacić 

się i łączyć. 

Godziłoby się może przewidywać clnvilę, 

w której Eur?pa posiędzie język swój euro
pejski, jak to przepowiedział Leibnitz; 
wówczas położenie tłóm;tczów znacznie się 
odmieni i przyj~zie się im ku W schodowi 
obrócić. ·Towarzyst~o królewskie w Oxford, 
już dało poznać Europie do trzydziestu dzieł 

rozmaitych arabskich, perskich, malajskich i 
sanskryckich, o których zgoła świat nie wie
dział: tem to zlaniem się myśli i pojęć wscho
dnich i europejskich, dopełni się, zdaniem na

szem, ostatnia epoka cywilizacyi rodu ludzkie
go. Przyszłości tej zdała przeświecającej się, 
nie chcemy przezierać i okrćślać , ale hacząc 
tylko na postęp pokolel1 ludzkich, przypatru
jąc się jak ogromne skarby ·wiadomości na-

3 • 
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szych wzrastały i szerzyły się w jedno roz
maitycli polwleń świata; jak Grecya objęła 
dziedzictwo po lndyi, Rzym po Grecyi, jak 

narody nowożytne korzystały razem ze spad
ków po wszystkich łudacl1 dawnych: wątpić 
prawie nie można o skutku, który uwieńczy 

ten wielki postęp cywiłizacyi nowożytnej. 
y 

(Edinbur9h Review.) 
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GENERAL ARNOLD I MAJOR 
~ANDRE('"). 

W OJNAStanów Ameryki z Angliją,nie przed

Jsta wiła sceny hardziej zajmującej nad potę
pienie i śmierć uieszczęśliwego A n dr e, ma· 
jora angielskiej służby, który. przeszedłszy za 

ameryka1łskie linije, uknował, za porozumie

niem się z jednym z generałów Stanów-Zje· 

(*) Wszyscy po "'' ,"'5zej czt:ści historycy, którzy usi

łowali wyjaśnić ten ustęp z wojny Stanów-aine

rykańskich, nie potrafili zdjąć zeń wszystkich Wl\t

pliwości i nie pewnych przypuszczeń. Potrz.eba by

ło, iiby nie mało upłya~o czasu' aby historyograf 

amerykański, oddany tego rodzaju hadaniom, Jared 

8parńs:, prietrzl\&nl\wszy arohiwll wielu prowincyj 
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dnoezonycb, spisek, przeciw tej rzeczypospo

litej. Oddadź królowi angielskiemu warowną 

pozycyją, która n_iogła stanowić o losie całej 

kampanii , na tem się zasadzał plan Ar n o 1-
d'a: zdrajca potrafił się ocalić, niewinny zgi

nął. Ar n o Id generał amerykański, umarł 

spokojnie, wzgardą powszechną okryty; A n

d re, który chciał okazać usługę swej ojczy

źnie i pozostał wiern:ym swym ohowiązkóm, 

skazany na śmierć, zginął na szubienicy. 

Benedxkt A rn ol d, potomek jednej z fa

milii osadników najwięcej poważanych, zo„ 

stawił imie przeklęctwem naznaczone w Ame-

i odwołujt\C sit do wspom~ień kilkn wsp6łcz.esnych, 

zdołał wystawić w zupełnem świetle wypadki tej 

charakterystycznej tragedyi. Oddaje on wszelką spra

wiedliwość dziełu w tymłe przedmiocie we Francyi 

ogłoszonemu przez P. Mar h ois i wyznaje, ii zdolny 

ten_ pisarz z wielką trafnością, korzystał ~e wszyst• 

kich faktów, jakie mu },yły znane. Dodaje wsze

lako, iż wielP szczegółów szacownych było mu 

l"łie211anych, oraz, ie papiery W a szyn g to n a i 

odpowied7.i p1·1.y iudagacyi Andre i jego spólnika 

Jo h n'a Sm i t h'a, mogły tylko dostarczyć hi1toryi 

objaśnie1i 1 na których jej dotąd schodziło. 
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rycc. Wtóry syn Be~edykta Arn ol d'a ku

pca bogatego z N~rwick w Connecticut, już 

w 1·annej młodości wykazywał 0,zl}aki chai~a

kteru, jaki wiuien był odróżniać całe jego 

życie. Krn~hrny, popędliwy, . niepohai:µo:wa„ 
ny, szukający uciech w wyrtądzaniu zł~ ze· 

goizm.em, którego nię z.giąć nie m.ogło, gdy 
go nadto , ani nagan.a, ani, p,ogarda J•iJ! .Sfl'a„ 

sz!ły, nie miał on żadu.ego . spółc.zucia (j.ak 

powiadali nie dawno jeszcz~ prze~zli wiesz„ 

kańcy kraju), ani dla. szczęścia., .a.ni dla ra

dości sobie podobnych. ;Drohiazg9we ane.g.do·· 
ty, jakie o nim z upodobaniem z~jel'a.no , od 
czasu, jak to imie przed tem 1Jie~~-;ine,, zaja
$nialo zgubną świetnością, wykazują niego

dziwą naturę duszy dziwnej i niepospolito

ścią rażącej. Matka jego nie wiedząc. co z niDJ 
począe, oddała go na naukę do .J.wóch apte„ 

karzy w towarzystwie swym się prz,emyslelll 

trudniących, nazwiskiem La tbr o P· Uciechą 

jego było rozrzucać na ulicy .do sz,~oły pro
wadzącej kawałki szyb i zbitych flasze~, aby 

dziatw~ tamtędy przechodząc kaleczyła sobie 

nogi. On zaś stojąc p-OZlil przedniemi drzwiami 
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kramu, ze śmiechem temu się przypatrywał. 

Jeżeli już w tym czasie, cierpienia jego współ· 

towarzyszów go bawiły, sam nie znał znu

żenia,. nie szczędził dla siebie przykrych ćwi

cze1ł i niebezpieczeństw najzuchwalszej śmia· 

łości. Nieraz widziano go, jak zawiesiwszy 

się na kole młynu wodnego , bystrym jego 

pędem rzucony, ponurzał się w pieniącej się 
wodzie, aby się ukazać na jej powierzchni 
ośw~ecanej promienmi słoi1ca • 

. Położenie ograniczone i spokojne , nie 

mogło bydź dogodnem dla człowieka, z przy

rodzenia duszy porywczej i za pędnej. Zbrzy

dziwszy wsz-ystko. co go otaczało, wzgar

dzony przez swych współtowarzyszów i 

starszycb od siebie, zaciągnął się do milicyi 

i opuścił miasto, mając lat_ szesnaście, nie 

uwiadomiwszy o tem nikogo. Matka jego by

ła wdową, i czując żywą boleść, z powodu 

zniknięcia swego syna, błagała .księdza kościo

ła prezhiteryai1skiego, do którego należała, 

aby się wstawił za nią i wyjednał jej po~~ót 
syna. Potrafiono zerwać to jego obowiązan,ie 

się, i młody Arnold został do matki Jd-
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p1·owadzonym. On ją opuścił znowu w rok 

potem, po,vrócił do wojska, i jako wojskowy 

z liczby żob:ii'=rzy garnizon składających, ko

lejno przebywał w Ticondero9a i w innych 

twierdzach pogranicznych ; potem znudzony 

życiem regularnem, którego ścisłość zbyt o
stro przepisywały prawa, powrócił do Nor
wick, gdzie PP. Lathro p przyjęli zbiega. 

Tym czasem matka jego, kobieta z sercem i 
wyższego umysłu, pr~ewidziała przeznacze

nia B en edykt a: ona umarła mocno strapio

na tćmi przeczuciami macierzy11skiej duszy; 

szczęśliwa może, iż zeszła ze świata i uwol
niła się. od widowiska łeffO zawodu ambicyi, 
tudzież głośnych czynów bez chwały, zuchwal

stwa bez powodzenia i niecnćj niemoralności, 

którą miała uwie1'iczyć wieczna sromota. 

Zaledwo utracił swą matl~ę, A r n o I d 

w charakterze aptelrnrza usadowił się w New

Haveu i wkrótce wdał się w najśmielsze 

przedsięwzięcia, jakich jego czynność i zu

chwałość niecierpliwie potrzebowały. On ku

pował o~ręty, podjął się przewozić towary do 

Indyj wschodnich, konie, rucbomość, wszę· 
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dzie obudził przeciwko sobie mnóztwo nie

przyjaciół przez zarozumiałe wynoszenie się 
i wrodzoną nieprawość; pojedynkował z pe
wnym Francuzem i zakończył swój zawód 
handlowy na bankructwie , które na dobrem 
jego imieniu zostawiło ohydne piętno. Zale

dwo o tem hanli:ructwie }Jodano do powsze
ehnćj wiedzy, on znowu wziął się do czyn
ności handlu i odznaczał się , równie jak 
przed tćm, przez swą zuchwałą zapędność, 

pogar.dzanie wszelką sprawiedliwością, przez 

ustawne zatargi z ludźmi, którzy z nim zo• 
stawali w stosunkacb, i przez swą bezczelną 

nieprawość. 

Ar n o l d posiadał przymi~ty równoważące 
jego występne zdrożności, a męztwo doró
wnywało jego gwałtowności. Pewnego dnia 

gdy prowadził Im okrętowi, na którym miał 

wyprawić trzodę wołów, koni i byków, jeden 
z ostatnicl1 prawie dziki, prżestraszony zape• 
wne bukiem wzbierającego morza, rzucił się 
w stnmę od trzody i począł uciekać wdłuż 
brzegu. Arnold dosiada konia, pędzi za 
bykiem, dosięga go, zsiada z konia, chwyta 
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rozsrożone bydlę za nozdrza, i gwałtem go 
·ciągnie aż do okrętu~ Jeżeliby zacność moral
na dorównywała męztwu Arnold'a, onhy 
wsławił swą ojczyznę, lecz sama tylko dzi
ka i niepohamowana siła panowała w jegG 
duszy: Ar n o Id hył tylko łotrem śmiałym i 
przebiegłym. 

Rewolucyja wybuclmęła i całą Amerykę 
opanowała. W roku 1775 Arnold jako do

wodzący kompaniją żołnierzy przybocznych 
rządźcy, zebraną w N e~-Haven , znajdował 
się na czele pięciudziesiąt ośmiu ludzi~ Bi
twa pod Laxii;igton dała hasło do wojny dło· 
giej; zaledwo o niej otrzy~ano wiado.mośe 
w New-Haven, uderzono we wszystkie dzwo

ny i Ar n o 1 d , którego odwadze i nadziejóm 
pochlebiał. ten .·wypadek , · zgromadził lud aa 
płaszczyźnie służącej za miejsce przechadzki, 
·obrócił się don z jedną z tych mów patryoty· 

cznych, które ~ą zwykłem narzędziem dzia
łania ludzi ambitnycli , i stał się naczelnikiem 
poruszenia rewolucyjnego swej okolicy. Ahy 
się w broń zaopatrzyć, potrzeba było zagro
zi~ urzęąnikóm wyłamaniem wrót magazy· 
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nów i zabraniem tej broni. U dano się co 

najprędzej do Cambridge, punktu śrzodko· 

wego i miejsca zgromadzenia milicyj amery· 

kańskich. Ar n o l d. wiedział, iż był plan U· 

łożony przez kilku obywateli z Hartford, dla 

zachwycenia twierdzy Ticonderoga: wszyst

kie szczegóły tego planu były mu wiadome. 

Chwytając myśl, która. nie była jego, on sta

-.vił się przed komitetem powszechnego bez
pieczeństwa prowincyi Massachussets,' obszer-

nie, z zapałem i siłą rozwinął rozporządze

nia, wskazał zasoby, które w jego były mo

cy, śrzodki, jakich użyć zamierzał i pozyskał 

wkrótce tytuł półkownika z poleceniem zacią„ 

gnięcia w prowincyach zachodnich żołnierzy 

do tej wyprawy potrzebnych. On był powi

nien zostawić nie wielką załogę w Ticonde„ 

roga, jak skoro ta twierdza wzięta będzie; 

pptem przywieśdź do Cambridge wszystkie 

działa i moździerze, jakich stanie się panem. 

Wojsko amerykańskie zostawało w naj„ 

większej potrzebie tej pomocy. Lecz zapał 

nowego pÓłkownika, jego ambicya i nadzieje, 

szczególniejszym sposobem/ńkazały się · 0 „ 
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m!Ione, skoro się dowiedział , iż je w tem 
uprzedzono. Górale z Berhshire, niektórzy 
z mieszkal1ców Connecticut' u i żołnierze gene
rała Eas'ton, jui W!rusz~li drogą ku jezio
ru Cbamplain, dla zajęęia Ticonderoga. Zu
chwała odwaga A1·nold'a wszystko przemo
gła; w towarzystwie tylko jednego służące~ 
go i nie mając jeszcze czasu dla zgromadze- / 
nia nowozaciężnyeh, on zdążył do głównej 
kwatery, ukazał dane mu polecenia i domagał 
się clowodztwa nad w°-jskiem. To żądanie 
będące skutkiem szalbierstwa, polegające je
dynie na przywłaszczeniu, nie ·mogło hydź 
przyjętćm. Arnold k01·zystając z zebranych 
przeze1J. wiadomości i z planu , którego prze

niknął tajemnicę, spodziewał się zostać na
czelnikiem wyprawy; lecz ta nadzieja wszy
stkich ohurz-yła. Górale składający większą 
część wojska, nadto b!li prz-ywiązani do swe
go dowódzcy E t ha n - A Ile n' a, aby znieść 
mogli, iż mu odbierano sławę, część jego 
władzy : wszyscy żołnierze opierali się iśdź 
za swym nowym naczelnikiem. Garnizon 
1>oddał s~ę z bronią i bagażami , Ar n o l d 
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wszedł do twierdzy prawie o jednym czasie 
z dowódzcą Ethan-Allen'em, jak gdyby 
przez to chciał okazać swe prawa i pozyskać 
ehwałę wydartą jego obrażonej próżności.Lecz 
zaledwie powodz~nie uwieńczyło wyprawę, 
on wznowił swe domagania się; non był, jak 
powiadał, oficerem, któremu wszyscy winni 
hydź posłuszni, sam tylko na mocy prawa 
10ógł wymagać posłoszei1stwa. ,, Uroczystem 
postano1vieniem wielkiej rady w Massachus
sets,. został potwierdzony w urzędzie do
wódzcy Ethan-All en. 

Niespokojność, potrzeba czynności i ią„ 
dza osiągnienia władzy, 'stanowiące cha
rakter A r n o I d' a, nanowo się rozwinęły. 
Protestował się on przeciw postanowieniu ra
dy, zaniósł formalną skargę do ciała prawo
dawczego w Massaclmssets; ·zebrał około pię
ciudziesiąt ludz~, mi~nował dwóch kapitanów, 
zabrał jeden schoner, uzbroił go, spuścił się 
jeziorem aż do Saint-Jean, za~hwycił zało
gę, wziął w niewolą dwunastu jeńców, spa
lił pięć statków angielsl•ich, zdobył cztery in
ne, skonfiskował wszystko co się znajdowało 
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w twierdzy i pow1·ócił z tćmi łupami do Ti
conderoga. Spotkał on na drodze półkownika 
Et ha n - A li e n'a , który miał myśl przedsię
wziąć tęż sarnę wyprawę, lecz poruszenie je
go nie tyle były bystre, tall, iż zdała nawet nie 
postrzegał twierdzy, którą jego spółzawodnik 
zajął. 

Początek rewolucyi sprzyjał zuchwalstwu 

i amhicyi Arno I d'a. Najodważniejszy i naj

śmielszy, w takich okolicznościacb, nie czeka 
taż mu o4dadzą władzę, on sam ją porywa. 
Przyszła myśl kapitanowi Ar n o l d' o w i, u· 
czynić się admirałem flotylli jeziora Cham
plain. Ze stem pięciudziesiąt ludzi, mając je
den szonner, szalupę i dwadzieścia do trzy

dziestu statków, zajął on stanowisko pod 
Crown-Point, mianował kapitanów, uzbroił 
swe okręty i jak zupełny władzca rozporzą· 
dzał śrzodkami, jakie pod swą moc zagarnął. 
Te usiłowania jego na korzyść powszeclmego 
przedsięwzięcia , nie nader były pochlebnie 
przyjęte przez jego spółziomków. Wszystkich 
najhardzićj obrażała jego granic nie znająca i 
dumna z~pędność , · lekceważenie karności i 
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hezc~elne śrzodki , jakich się clnvytał dla o

siąguieuia władzy. W Stanach-Zjednoczonych 

zawsze wyżej ceniono prawość cywilną, nad 

prze"'l\gę wojskową. Liczne ~kargi podawane 

do władz cywilnych, wystawiały Arnold'a 

jak zuchwałego przywłaszczyciela, człowieka 

nieznającego żadnych ścićśnień i względów, 
poświęcającego dobro publiczne lvłasnemu 
interesowi, chciwego, bez zasad, którego nic 
wstrzymać nie mogło. Od tego czasn na 

wszystkie domagania się Ar n o l d'a da wand 

tylko odpowiedzi zimne i prawie pogardliwe. 

Gniew , oburzenie i niecl1ęć, opanolvały tę 

mściwą duszę. Massachussets i Connecticut 

śpićrające się o zaszcz!t strzeżenia zdobytych 

stanowisk, uchyliwszy wzajemne zajścia, u

łożyły się nakoniec polubownie, aby pod roz

kazami jednego oficera mianowanego przez 

Massachussets , zebrać wojska przeznaczone 

na tę wypra·wę i wysłane przez Connecticut. 

A r n o l d widział tym sposobem wszysthie 

swe domagania się odrzucone, wszystkie na

dzieje zawie~zione. 

Wówczas niczmortlowanajcgo działalność 



powzięła myśl innego planu, któreg~ nie za

niechał przełożyć rządo1vi zwi<tzkowemu. Od

dawna zostawał 011 w stosunkach z Kanadą, 

.którćj dokładnie znał miejscowe położenie. 

Pięćset pięćdziesiąt tylko żołnierzy wojska an· 

gielskiego, pod dowództwem generała Car Ie· 
to n, było rozrzuconych po rozmaitycb sta
nowiskacl1. Ar n o Id zostając w związkach 

z wielą osobami micszlrnjącćmi w l\'.lontrćal i 
w Kwehcku, utrzymywał z nićmi stosunki: 

żądał on dwóch tysięcy ludzi dla opanowania 

Kanady. Nietylko przełożenia jego przyjęto 

obojętnie, lecz nadto trzem członkóm ciała 
prawodawczego Mł\ssaclmssets polecono zmu

sić dow.ódzcę Ar n o l d'a do zdania sprawy 

z ainunicyi, bagażów , broni, jakie zabrał, 
i n~jściślej rozpatrzyć wszystkie jego czyn

nośc~, i wydatki pieniężne ! Tak postanowio

no poętąpić z człowiekiem , ~tóry spodzie

wał się pokryć pozor,em dobra pt~hlicznego 
nieprawe kroki jakich się dopuścił, ·i przy

właszczenia do których h~ł pochopnym ze 

sweg(} cłiaraktem; z tym który miał nadzieję 

przemódz swych spółobywatcli i wszystko 
Poc:zeinow1'• N. 21. 4 
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zdobydź przetnocą ! On więc nie szczędził 

i nie miał żadnych względów dla członków 
tego komitetu rewizyjnego. 

<'Któż nmie oskarża? pytał icl;; z jakiej 
przyczyny roztrząsaeie moje postępowanie 'l 
Poszukiwania wasze przypuszczają krzyw

dzące podejrzenia, których nic nie usprawie
dliwia. Co do moich zdolności, one są do
wodami stwierdzone; czyliż nie uznano mię 
za godnego tyi.łu, do jakiego mnie wynie

siono 'l Wydałem na opędzenie kosztów służ

by puhlicznćj summę więcej jak ua tysiąc 
funtów szterlingów. Przyjąłem na si0bie u

ci;\źliwe zobowiązania się. Nie ścierpię po„ 

niżenia, aby dozwolić oficerowi młódszemu 
Dd siebie, zająć moje miejsce. Proszę o u
wolnienie. 11 Zezwolono na to i za powrotem 

do Cambridge , A i· n o l d otrzymał wypłatę 

summ, jakie niby przeze{1 zostały wyłożone : 
lecz nie jedJłO haniebne podejrzenie na nim 
"Ciążyło.· 

W ów.czas to przezorny genj usz W a
s z y n gt o n a, zapl'obował użyć wojennycli 

talentów· Arnold'a. Ten rodzaj lieroizmu 
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puszczaj•\cego się na wszystko, gwałtowny i 

śmiały jaki go odznaczał, nic powinien był 

zostać nieczynnym. Kiedy g·enerał amc1·yl•a1i

ski Sc hu y I er przedsięwziął zbrojną wycie

czkę do Kanady, Arnold na czele tysiąca 

stu żołnierzy w czynnćj zostających służbie, 

puścił się w górę rze1\ą Rennehcc, i przehy· 

wszy pustynią 'vscbodnią, skićrował się na 

Kweheh. Wyprawa hyla niebezpieczną; po

trzeba h!ło iśdź w gó1·ę bystrego potoku i 

rozemknąć drogę więcej jak dla tysiąca ludzi 

z bronią i bagażami, przez krainę dziką, spu

stoszoną, bez śrzodków pomocy, 'przeciętą 

wicią hystremi spadami 1vody. Jeżeli Ar no Id 

mało szczędził trudy i iycie swych żołnie

rzy, przynajmniej nie brakło mu na spraw no· 

ści, odwadze i przezorności. ])ostał on dzien

nik w rękopiśmie pewnego o.fice1·a francuz

kiego naz wisl{iem Mo n t r ć s or, l•tóry na pię

tnaście lat przetl tćm tęż sainę przebywał dro

gę. Brakło żywności w' dostatecznych zapa

s-ach, nie podobna było vosuwać się hez znu

~enia i największ!cb trudów, wszędzie spo

tykano niep,rzyjaznycb Indyan, 110trzcba było 
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iśdź wodą aż po kolana , i nieść ciężkie ha· 

gaże. Ał'nold pisał do Waszyngton'a: 

11 W ziąłb-yś nas za źwierzęta ziemnowodne, 

tyle potrzeba, tracić czasu, i łożyć usiłowań, 
aby się z wodą passować. » Te przeszkody nie 

oparły się wytrzymałej czynności Arnold'~. 

Siedm z liczby jego statków zginęło z całym 

'ładunkiem; lecz on przebył rzekę Św. Wa
wrzyiica bez względu na fregatę i szalupę 

angielską .. tam postawione dla zagrodzenia 

przejścia, potćm wdarłszy się na urwiska 

Poi1ite~Levy, małe wojsko Arnold'a, ujrza
ło się na przeciw Kweheku. 

Męztwo, wytrzymałość, przezomość, nie

zmordowane passowanie si~ ze wszystkiemi 
przeszkodami! oto jest co należy .słusznie po

chwałą wynosić w postępowaniu tego naczel

nika, który nim się stał -niecnym zdrajcą, był 

bohatyrem. Je_dnak połączenie się jego z woj
·skiem Sc hu y Ie r'a nie nastąpiło. Świeże 
wojska z Sorel i New-Founland przybyły do 
K webeku.: tysią~ ośmset żołnierzy broniło 
miasta. Skłonności mieszkańców sprzyjały-li 
Amerykanom? O tem wątpiono. Arno Id 
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wpadłszy na szczególniejszy sposób, posta
.wił w szyku bojowym swe wojsko przed mu
rami miasta; trzykroć okrzyki żołnierzy ścią. 
guęły uwagę mieszkańców. On się spodzie· 
wał, iż załoga otworzywszy bramy mił\~ta 
dla dokonania wycieczki, zostawi .w,olne pole 
obywatelóm, ldórzy. się połączą z oblegają
cymi; próżne nadzieje. Bramy. nie zostały 

.otwarte, a na okrzyki odpowiedziano wy

strzałami z dział. Mieszka1'icy K wehelm nie 
mogli bez przestrachu patrzeć na to szcze
gólniejsze wido,visko: oddział wojsł~ regular
nycl1 11rzyhywający z pustyni, zjawisko. ja„ 
kiego nadzwyczaj~ość przesadzał(\ hardz{~j 
jeszcze · imaginacya i w którćm icb zabobon„ 

ność zdawała się widzieć jawn·y z.nak pomsty 

bozkiej. 
Lecz przestracłi l'ZUC011y iuzez ludzi że

laznycli, jak ich zwali, nie trwał długo; 

mieszkal1cy Kweheku wł\rótce uspokoili się. 
Rzeczywiście wszystkie naboje małego. woj
ska były zamoczone,. większa część broni 
nie zdatną do użycia. Potrzeba było cof11ąć się 
ku Pointe aux 1lrembles, i oczekiwać przy· 
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bycia genei·ała ameryka1łskiego M o 11 tg om
m e r y, który się znajdował w Montreal. 
Śmierć Le o n id as a , tak wysławiana przez 
kłassyczuą starożytność, nie dowodzi szczy„ 
tniejszego i zupełniejszego poświęcenia się, 

nad poświęcenie się generała ań1erykał1skie„ 

go. Nie wchodzimy w opisy szczegółowe te
go napadu , rzecz tu idzie o życiu i działa

nfacb generała Ar n o I d'a. Kiedy kula ugo
dziła go w nogę, G'enerał Mo n tg om mery 
zginął pod Cap Diamant. Trzechset lub cztć„ 

l'Ccł~set Amerykanów wpadło w niewolą, ośm„ 
Rt tylko żołnierzy, licząc w to półk kanadyj
ski z Liwingstouu, który się połączył z woj
skiem aliierykal1skićm, 1n·zeszły pod rozkazy 
Ar n o I d'a, ł,tóry mimo ostrość zimy, upor
uie trwał 'w zamiarze blokowania miasta. 
Śnieg gęsty padał nieprzerwanie; ohlegają
cy in schodziło na wszystkiem, i jeśliby Ka
nadczycy żwawićj powtarzali swe na11ady, 

nie byłoby nic łahviejszego j'ak znpełuie zni„ 
szczyć to małe wojslw. 

Ar n o Id chociaż przez. swą wyniosłość i 
przyl;re obcłwdzcnie się, wzbudzał oburzenie 
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żołnierzy, okazał jednak niełitóre przymioty 

dowódzcy wojska: moc niezgiętą, śmiałość. 

JfonGress mianował go generałem brygady, i 
posłał mu nowe wojska opatrzone we wszy

stko, co tylim było niezhędnem dla zawa

rowania się od ostrości mroźnetro klimatu. 
W zniesiono wały z lodu· i ze zbjtego śniegu 
w kształcie ściany, zlano to wodą, która ścią

wszy się od zimna, stała się twa1·dą jak ka

miel1. Zaiste zważając na sarnę tylko wale

czność i sprawność, A r n o I d dobrze się 

zasłużył ojczyźnie. · Lecz wszędzie gdzie 

się on znajdował, słusznie się uskarżano na 

niewielką pewność w jego pQstępowaniu, 

na niesumniennQść w działaniacb i umowach. 

Dowodząc naczelnie w czasie oblężenia Rwe

beku, zmuszony. był złożyć swe dowódz· 

two ; w 1\lontrćal obarcza mieszl~ai1ców nie
prawnemi pbtrzehowaniami i generał Ga
t es bynajmniej go nie uniewinniając, o, 

świadcza tylko , iż człowiek ten przez swą 

nieustraszoność i biegłość . w działaniu, po

trafił stać się potl'zebnynI· Major Brown O• 

skarża publicznie A _1· 11 o l d' a o kradzież. i 
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przeniewierstwo, i Ar n o I d wystawiony na 

tyle napadów, stawszy się przedmiotem nie

nawiści swych spółziomków i spółtowarzy• 
szów, nle stai·a się usprawiedfoivić odwoła„ 

niem się do publicznego roztrząśnienia jego 

postępowania. Siła i powodzenie były wszy

stkiem o co zdawało .się, iż się on uhiegał, 

sława jego i dostatki, zdaniem jego winny 

się były zwiększyć wś1•zód powszechnćj nie
nawiś~i. Jego pogarda ludźmi, obojętność na 

opiniją powszechną, cierpka mizantropija, 

stawały się bardziej l'aŻące w miarę tego jak 

własne jego uchybienia zwiększyły powsze

chn~ zawziętość jego spółziomków; lecz na

czelnie dowodzący bronił tego człowieka, jak 

uarzę~zie potrzebne w ll'ylwnaniu , którego 

znał użyteczność w tak trudnycli okoliczno· 

ściach. 

"_Szło podówczas o wstrzymanie porusze1i 

wojsk angielshich natl jeziorem Champlain i 

o uzbrojenie n~ ten koniec flotylli. Jedna sza

lupa ;-:irzy szonnery i pięć gondol, połączyło 

się u Crowii·Point, }lod naczelnictwem Ar· 
1,1o1 d'a. Jciłyuą instrulwyą, jafot odebrał, by-. 
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ło, aby nie zachodził za wyspę pagórków 

(l'ille aux Te1·tres) , trzymając się na stano

wisku w wązkiej ciaśninie, gdzie wody były 

sparte przed ujściem do jeziora: tam gene

rał powinien hył mieć się obronnie i odbijać 
wszelki napad. Doszedłszy do Windmill-Po
int, on znalazł pomienioną 'wyspę zajętą przez 
nieprzyjaciela. Ar n o Id zatrzy~uje się u 

Windmill-Point, szylrnje swe okręty w liniją 

w po11rzek jeziora, ahy zagrodzić przecbód 

dla wojsk nieprzyjacielskich, jakiehy zbliżyć 

się mogły. W 1,ilka dni potem żołnierze 

przeze{1 na ląd wysłani, byli napadnięci przez 
gromadę Indyan, i Arnold 'czuł potrzebę, 

obrać inne stanowislrn, na którem mógłby 

pilnie strzedz porusze1ł nicpnyjaciela, sam 

nie będąc niespokojnym. Zarzucił więc koo. 

twicę, zrazu o ośm mil niżej, pod wyspą La

mottc , potem między wyspą /7 alcou'Jot i za

cbodnim brzegiem jeziora. On otrzymał po

siU;i; eskadra jego składała się ze trzecli szon

nerów , dwóch szalup, trzech galer i ośmiu 
gonclol .. Lecz wl1rótce nieprzyjacielska flota 

wyrus~yła i 1·ozstawiouc straże oznajmiły, i~ 
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zdała ujrzały jeden trzy-masztowy okręt, dwa 
szonnery, płyt, dn·ie gondole, dwadzieścia 

szalup kanonierskicb , cztery płaskie statki i 
cztćrdzieści cztery innycb z żywnością i wo

jennćmi potrzebami. Na okrętach angielskicb 
znajdowało się siedmset ludzi; taka nie1·ó

wność co do sił, obiecywała mało pon·odze

nia Amerykanóm, nie mającym za sobą, jak 
tylko waleczność i dogodność położenia. Po
tyczka była żwawą i bez względu na swą 

wyższość Anglicy sypiąc nieustanny ogie1i od 

południa do godziny piątej, zaniechali "'.alki. 

Ar n o Id pozostał . na pokładzie galery Kon-

9res mocno uszkodzonćj, która ze strzaska

nym masztem, porwanćmi linami, zaledwo 
wloliąc rozbite szczątki, ze wszech stron prze

ciekała. Nie w lepszym stanie była także ga

lera Pl7aszyn9ton; pierwszy lejtenant na nićj 

zginął, sternik i lrnpitanjćj byli ranieni. Jedna 
z gondol zniknęła, druga straciła wsz~stkę 

swą osadę. W braku kanonierów Ar n o l d 

sam celował wszystkie działa szonnera; liczba 

:ranionych i zabit~cb fryła przerażająca; lecz 

h1·oniono się zaszczytnie) z nąjwiększem męz-
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twem. Oficerowie zwołani na radę, oświad

czyli, iż ostrożność nakazywała cofnąć się Im 

Crown-Point. Przytćm jeszcze wypadało zho

cz-yć przed liuiją okrętów angielskich zajmu

jącą całą przestrze1ł między wysp~ i śrzod

]„iem jeziora. Ciemność nocy i silny wiatr 
północny, sprzyjały temu śmiałemu porusze

niu i nim na brzask się zabrało, -pokaleczo-

na galera Arno I d'a, składająca straż tylną 

_ pokruszonćj amerykańskiej flotylli, przeszła 

całą liniją angielską, puściła się, w górę je

ziora aż o, dwanaście 1nil wyżej od miejsca 

potyczki i stanęła' pod w~spą Scbuyler. 
Ol~ręty angielskie mniej szkody poniosły. 

Nazajutrz
1 

rano, generał Carleton, rozwi

nąwszy wszystkie żagle , doścignął galery 

Waszyngton, która po mężnej obronie mu

sia.ła się poddadź. Galera Kon9ress na której 

się Ar n o Id znaj dowal, wytrzymała przez 

cztćry wciąż godziny, z najwaleczniejszćm 

męztwem , ogiei1 okręłi1 od ośmnastu dział, 

szonnera od cztćrnastu i trzeciego statku od 

dwunastu. Był to tylko pokruszony złomek 

całkiem szczel'Diały, unoszący się niepewnie 
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na vowierzchui wody bez ~teru i przew-0dni
ka. Siedm nieprzyjacielskich statków oblega
ło .rozbitą galerę ; Ar n o Id nie tracił ducba, 

przeprowadził swój okręt i cztery ocalone 
gondole do niewielkiej zatoki, osadził je na 
mialiźnie i zapalił. I kiedy ludzie pod jego 

rozkazami będący rzucili się do wody, z mu

szkietem w ręku ciągle niespokójąc nieprzy

jaciela swym, ogniem, Ar n o Id ostatni na 
galerze, oczekiwał 

1

cłiwili aż nim ogiei1 wszy

stko ogarnie , i cofnąć się mu dozwoli. On 

opuścił nakoniec swe stanowisko i połączył 
się ze swymi żołnierzami, którzy stanąwszy 

na hrzeGn i zatknąwszy na nim chorągiew 
amerykańską, zdawali się jeszcze wyzywać 
do boju' nieprzyjaciela , co ich okręt zdru• 
zgotał. Mała flotylla była w płomieniach; 

ogień karabinowy nie przestawał się rozle

gać i ten zaszczytny odwrót można 1>yło 

poczytać za zwycięztwo. Od początku aż do 
końca w tej sprawie, Ar n o Id okazał nie
zaprzeczone męztwo, i jeżeliby dalsze jego 
życie odpowiadało tak chlubnym pićrwiast

l&óm, historya policz'Yłaby odwrót z pod wy· 
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spy Sclmylei; w poczet najpiękniejszycłi dzia

ła1ł wojennych. 

Atoli wszystlrn zważywszy była to prze ... 

grana: Arnol{ł przebył lasy, wrócił pod 

Crown-Point, z małą liczbą pozostałych żoł„ 

nierzy, uniknął szczęśliwie licznych zasadzek 

Ind yan , i przybył w tenże sam wieczór do 

Ticondero9a, gdzie zastał resztę swej Roty. 

Przedsięwzięcie chyhiło celu ; lecz h-yłaż to 

wina Arnold'a'? Mogło-li ono, powinno-li 

było udadź się'? Czyliż nie dosyć było tego 

dla przeświadczenia wojsk angielskich o wa

leczności i odwadze Amerykanów 1 dla po· 

kazania im , iż nowa rzeczpospolita nie da 

się zastraszyć żadnem niebezpiecze{1shvem '? 

Interes narodowy w tern się nie omylił; 

wziętość Ar n o l d'a wzrosła. Nie zjednawszy 

dla siebie szacunku, jakiego wady jego cha

rakteru go pozbawiały i przywiązania, jakiem 

zawsze gardził, wyniósł się on. w wojsku 

do stopnia poważania, na które rzeczywiście 

zasługiwały jego dzielność puszczająca się 

na wszystko i mężny opór przeszkodóm losu 

i przy~odzenia. On się przyłożył do podnie-
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sienia nadziei i ożywienia zapału swych 

spółziomków, i zawód jego od tego czasu 

byłby świetnym, jeśliby mógł przemódz prze

sądy powszechnie przeciw niemu panujące, 

pod względem prawości jego,jako człowieka 
i bezinteresowności jak żołnierza. 

W as z y n g to n , którego wzniosły umysł 

pojmował (!ałą wart9ść ludzi śmi.ałych i gwał
ownycl1, tali.ich, jakim Lył Ar n o Id, ht·onił 
go od jego nieprzyjaciół; lecz nie mógł u

sunąć zupełnie· śladów wielu jego kroków 

nierozsądn~·cłt, nieprzyzwoitych lub przestę· 

pnych , których 11amięć zachowała powsze· 

cłmość. W miesiącu Lutym i·oku 1777 Ar

n o 1 d, który od czasu wyprawy na I\anadę, 

podług rozkazów W as z y n & to n a, zostawał 

w Rhode-Island, z boleścią widział, iż kon

g1·ess pięciu nowych g:enerał-m,ajorów, mnićj 

od niego liczącyclt lat służby, wyniósł do 

1w~·ższego stopnia. Przykre uczucie jakieg-o 

z tego pPwodu doznawał, było do nieznie

sienia: jak wojownik miał on prawo powsta

wać przeciw oczywistej niesprawiedliwości; 

jak człowicl• obudził nieufność, pomszył nie-· 
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przyJazu 1 nie uniknął 1>0dejrze{1 najm!>cnićj 
honor jego l•rzywdzącycb. ~iglłzie tak , jak 
w Stanach-Zjednoczonych oskarżenie o nie
moralność 11ie jest zguhnćm; sława wojenna 
uie znosi ,tej zmazy, ldórą obyczaje puryta{1-
sl•ie potępiają jak trzykroć niesławiącą. On 
się uskarżał. Głos A r n o I d' a obrażonego 
był spokojny; lecz ta spolwjność okazywała 

głębokość nadzwyczajnego zażalenia. Nie pa

miętał on jak tylko o swych poświęceniach 
się, wy1·zucał niewdzięcznej ojczyźnie pu
szczenie w niepamięć przeszłych jego zasług; 
stawał się on l'V oczach własnych Koryola
n em Ameryki Północnej. Waszyngton 
prz,ewidywał moc takiego rozjątrzenia, sku

tki, jakie mógł wydadź gniew podobny. 
Pnezorna jego polityka nie chciała dadź się. 
rozwinąć temu zgubnemu nasieniu· wśrzód 
wstrząśniel1 Ameryki; pisał on do Ar n o 1-

d'a, aby go uspokoić, wstawiał się d~ kon
gressu, i otrzymał tylko niczćm zbywające 
odpowiedzi. Ar n o Id prosił o naz~aczcnie 
komitetu inkwizycyjnego dla roztrząśnienia 
jego postępowania, kiedy znowu nastręcŻyła 
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się inu spos()hność do okazania świetnych 

czynów, co najprędzej więc z niej korzystał. 

W oj ska angielskie po~ dowództwem Try o· 

n'a wylądowały w Campo, pod Fairfield, 
obróciły w perzynę miasto Banhury, i zni„ 

szczyły magazyny tego warownego miejsca. 

A r n o 1 d dowiaduje się o tćm, łączy się 

z generałami Sill ym an i W o os ter, rusza 

z nimi naprzeciw Try o.n'a, bierze na sie· 
hi.e dowództwo oddziału od pięciuset żołnie-

rzy, wznosi harrykadę na drodze Ri9field, 
i broni jćj, z męztwem prawdziwie hoł1atyr

skićń1. Anglicy zajmµją otaczające wyżyny, 

zkąd miotają na swycb nieprzyjaciół grad 

kul. Koń Ar n o I d'a jest· zabity, lecz jeź„ 

dziec nie pada, jeszcze trzymając się na sio· 

dle na swym martwym koniu, w'idzi zbliża· 

jącego się do siebie żołnierza z bagnetem 

na przód obróconym; on go oczekuje, kładzie 

trupem przez wystrzał z pistoletu, i rzuca 

siodło, aby się połączyć ze s"''Ćmi wojskami. 

Dwa inne konie były pod nim zabite w tej 
sprawie , w której on okazał najdziwniejszą 

kl'CW zimną i na,jszlaclietnicjsze męztwo. 
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Nic podobna hyło, aby nakoniec kongress 

nie, zwrócił uwagi na. tyle dowodów wale

czności. Ar n o Id został mianowany generał

majorem, lecz porządek co do mianowania 

tenże sam pozostał; on nie przeszedł aż po 

pięciu majorach w tym czasie do pomienio

nego stopnia wyniesionych. Było to zarazem 

zaszczytem i przyganą, podniesieniem i po

niżeniem. Ar n o l d nie czuł się obowiąza

nym do żadnej wdzięczności względem tych 

co go bał1hili, zaszczyt mu niby od.dając. 

Tak gromadziły się - w sercu Ar n o I d'a 

przyczyny i, zarody niechęci i nienawiści. 

Na próżno W as z y n g to n dla uspokojenia go 

i odwrócenia wszclkićj urazy, oddał mu wa

żne dowództwo nad wojskami stojącćmi nad 

rzek<t Północną; nie przyjął go i przybył do 

Filadelfii jednać o naznaczenie tego komitetu 

śledczego , o którego wysaclzenie usilnie się 

domag·ał, a co mu zostało odmówionćm : lw

mitet wojenny oświadczył tylim, iż postępo

lvanic generała Arno ł d'a wydawało się mu 

hydź zupełnie cz-ystćm i wolnćm od podćj
rzeii; lecz to głośne okazanie s}•rawiedliwo-

Poczet nowy. N. 21. 5 
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sc1, ukrywało tajemną nienawiść tem mo

cniej obrażającą Ar n o I d' a, iż było dla1ł nie

podohnem, tmi jej doścignąć, ani jawnie prze

ciw niej powstawnć. Głośno się więc usłmr

żał i na tem zakończył, iż podał kongressowi 

rachunki swye11 wydatków przcdsta,vujące 

zbyt znaczną summę, ze względu której sta

wał się on wierzycielem państwa. Zupełną 

zostawiano wolność rządzcóm i generałóm 

uowej rzeczypospolitćj, i Arnold jak· tylu 

innych ujrzał się, iż jest razem lrnmmissarzem 

woJennym, generał.em i podskarbim. Ta nie

regularność zależała od okoliczności, lecz tru

dno było wytłumaczyć, zkąd powstał taki o

grom summ, o jakie się domagał Ar n o Id~ 

niezwyczajny ogół wydatków, który nie zga

dzał się ani z poprzedniemi jego źrzódłami 

zasobów, ani z położeniem kraju. Gdzie, i 

.jak mógł się on zdohydź na summy, jakie 

przezeÓ niby zostały wyłożone'? Nie otrzymał 
ich zapewne dla swego hredytu, nie mógł też 

dowodnie okazać, iż one rzeczywiście zosta

ły użyte. Czyliż chciał przez nikczemną zem

stę skarać swój kraj, niecnie go okudając 'l 
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Mniemał-li sobie wynagrodzić za niesprawie
dliwości, na jakie się uskarżał! Uważał-li to 
łupieztwo pai1stwa za konieczne i naturalne 
następstwo tego gwał~ownego przesilenia'? 
Nakoniec jego patryotyzm nie był-li, jal• tyl
ko osłoną jego hezlvstydnćj chciwości'? Cóż
łmlwiek bądź roztrząśnienie podanych prze
ze1i spisów i rachunków, zwiększało nieu

fność, jaką obudził w swych spółziomkach. 
Komitet, którf,!mn poruczono tę sprawę, zda-
1val się bydź mocno z~kłopoconym trudno
ściami, i nie śpieszył się z wyjawieniem swe
go zclauia. Ar n o Id dumniejszy, jak kiedy
kolwiek bądź, nalegał o utrzymanie wypłaty, 

a nadewszystho o zajęcie stopnia swego star

sze1ishva w liczbie uowych majorów. Lecz je
go ponaniane nalegania bynajmniej nic mia
ły skutku i bez. wątpienia porzuciłby stopień 

mu dawany i służbę wojskową, jeśliby W a

s z yn gt on nic mianował go do wojsha Pół
nocnerro, które źmierzało na spotkanie gene
rała Bo ur go y n'a i jego sil straszliwycb. 
Ar n o 1 d sposobniejszy może lło szlacł1etno· 
ści błyskotnie zadziwiającej , jak do ścisłćj 

;.) ~ 
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należytćj sprawiedliwości, udał się na we
zwanie W as z y n gt o n'a, zgodził się działać 
pod dowództwem Saint - Cl a i r'a, jednego 
z pięciu majorów nadei1 przenie~ionych, i o
świadczył, iż cierpliwie oczekiwać będ~ie 

chwili, kiedy s1nawiedliv\1J)ŚĆ narodu okaże 
mu wynagrodzenie, na jahie zasługiwał. 

:Pod koniec Lipca Ar n o Id dostał się . do 
twierdzy Edward i poł~ę~.się z genera
łem Sc hu y Ie r. Amerylrnnie gotowali się 
spuśdć w dół Hudsonem, i podług rad Ko
ściuszki, obrać miejsce dla stanowiska u 
zatoki niewielkiej Moyżesza. Wojsko skła

dałG się ze dwu oddziałów~ z których jeden 
oddany był pod dowództwo Ar n o I d'a. On 
się niemało przy.łożył do szczęśliwego sku
tku wyprawy przez ohrót wojenny, jaki zmu
sił Anglików do odstąpienia od ohlężenia 
twierdzy Scltuyler, mężnie bronionej , lecz 
hlizkiej poddania się dla braku żyvmości. 

Pewien mieszkaniec Cu y Ie r, człowiek dość 
bogaty i poważany w kraju, był użyty za 
szpiega przez Anglików: czynności zawsze . 
prawie zgubne, które przedstawiały wówczas 
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dla ludzi cl1ciwycl1, nadzieję wielkich i uie
hezpiecznych zysków. Gener.lł angielski S a
i n t-Lćger dociskał oblężonych, i ledwo nie 
zmusza do poddauia się, a siły Ar n o 1 d'a nie 
były dostateczne dla wykonania . znaczącćj 
dywersyi. Cuyler szpieg Anglików został 
schwytany i przyprowalłzony przed Ar n o 1-
d'a. Ostatni obiecuje mu przebaczenie, życie 

i' nagrodę, jeśliby dał się znowu pojmać tym 

co go wysłali, i przesadzonćm doniesieniem 

oszukał nieprzyjaciół Ameryki: Cuyler zrra
dza się na to. Jeden z·dzikich obecny tej roz
mowie, podaje plan i szczegóły tego wybiegu 
z tą bystrością w pomyśle i trafnością w kom
binacyach' jakie cliarakteryzują ludzi jego 

plemienia. Wszystko się stało jak przewi

dział. Cu y Ie r rzeczywiście został zatrzyma· 
ny pl'Zez pierwsze czaty angielskie i wybiec: 
ten miał pożądany skutek. Drugi szpieg tuż 

za nim zmierzający, potwierdził prawtłziwość 

jego doniesienia i generał Saint Lćger nie 

wątpił', iż posiłki przysłane dla wojsk ame
ryka{1skich, gotowały się go oskoczyć. Od· 
stąpił więc pośpiesznie od oblężenia, zosta-
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'vując za sobą część swyclt bagażów i namio„ 

tów, jakie A 1'11 o Id zabrał. Generał Gates 

rad z teg·o postąpienia A r n o I d' a , powie„ 

rzył mu dowództwo ważnego stanowiska koło 
hrodu Loudon. Wkrótce nyhrzeże Belimus 
stało się miejscem znacznej potyczki, do któ„ 

l'ćj same tylko 1'\'ojska A rn ol d'a pod je&o 
wodzą należały. Przez dziwną zawiść, której 

Ar n o Id nie mógł Jlrzebaczyć , Gates nie 
chciał mu pozwolić osobiście tam się ukazać. 

Lecz wojska amerylm'iskie już się poczęły 

cofa.ć, kiedy A:ru old puściwszy się czwa

łem , za"''ołał : 

<t Ruszam je zwrócić na dobrą drogę i 
wszystko wkrótce zostanie skoi1czoućm ! 11 

Gates wysyła za nim adjutanta; l;tóry 

go nazad przyprowadza. Rozgniewany i nie 

w siłach dłużej się miarkować, on głośno 

wynurza_ swą niechęć i wkrótce jawne nie„ 

11orozumie11ie między nim a geue1•ałem zacJio„ 

dzi. Niechęć ta butlziej się jeszcze wzma. 
ga, kiedy Gates w swym raporcie zanie. 
chał namienić o Arnold.zie i jego woj

shacl1. ((I jahże ! zawołał ostatni, o wszvsthich 
, " 



71 

oddziałacb wojska zaszczytnie wspomniano, 

a o moich , które rozstrzygnęły los bitwy i 

najdzielniej się przyłożyły do otrzymania 

zwycięztwa zapomniano w waszym rappor

cie ! )) Gates odpowiedział ze zwyl.łą sobie 

wyniosłością. Nastąpiło dosyć długi~, krzyw

dzące, pełne uszczypliwych 11apomkniei1 po

rozumiewanie się pl'Zez listy, z jednej , ,du

mne i gwałtowne z drugiej strony i na tem 

się sk01'1czyło, iż Ar n o 1 ll dmna~ał się o da

nie mu glejtu dla powrócenia do W n$ z y n g·· 

to n a, na co bez zwłoll.i zezwolono. 

Lecz gotowano się do bitwy. Opuścić 

wojsko w tćj chwili„ wydawało się niepo· 

dohnćm dla dowódzcy amerykańskiego. Po

został lvięc bez zajęcia się i dowództwa, 

pełeu gniewu, zmuszony ulegać rozkazóm 

zwierzchnika, szukając wszekich śrzodków, 
aby się mógł zemścić i zagoić rany zadane 

jego honorowi jako żołnierza. 7 Październi

l\a znowu wszczyna się bitwa na wyżynach 

Behmus. Od poranku widziano Arnold'a.. 

wsiadającego na koń, przebiegającego miejsce 

potyczki we wszystkich kierunkach i wielkim 
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cz wałem pędzącego na pole bitwy. Major 
Armstrong otrzymuje rozlrnz, aby go na
zad przywołać; lecz Arnold przewidując 
jego zamiar, spina lrnnia ostrogami, puszcza 
się w zegzak kilka razy po równinie, wpada 
na pagórek, zjeżdża zc1ł, nuży ;\Vysłanego 

za nim w pogoń i nakonicc rzuca się w zgiełk 
bitwy, wbrew rozkazóm, których nie otrzy· 
mal, lecz jakich się domyślał. Tam się on 
okazał prawdziwie jak szalony i hol1atyr. 
Wszędzie, g-dzie miał jakiekolwiek do dania 

roz~azy, wszędzie, g·dzie bitwa wrzała zapal
czywie, on przywodził porus~eniom wojsk; 
nadstarczał wJasną przezornością, lliezdolność 

i niedoświadczenie generała naczelnie dowo
dząceGo, zastępował miejsce oficerów, wy

bierał stanowiska najniebezpieczniejsze i po
trząsaj~lC orężem, zhićrał rozproszonycb i 
zno,'VU prowadził do bitwy Ż?łnierzy. Njgdy 
może w żadni~j bitwie, oficer nie otłegrywał 
podobnćj roli : bez rozkazu swych nacr;elni
ków, nie m'ając poruczo11ego sobie do,vódz
twa, on na stronę swych wojsk przeważył 

~zalę zwycięztwa. Ojczyzna jerro temu za· 
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pędowi wyłamującemu się z karbów ścisłości 

wojskowej, '"inna była wygraną jednej z naj

znaczniejszych bitew kampanii : on to kie

rował Ś\'Vietnie wykonanym obrótem, jaki 

zakoi'iczył bitwę i pociągnął za sobą zupełną 

porażkę nieprzyjaciela. On brał szturmem 

haterye l1eskie, l~iędy kula udo mu przeszyła: 

odniesiono go z pola bitwy ciężko ranneg·o. 

Czemuż nic zakmiczył życia'? umarłby jak 

hohatyr ! 
Potrzeba było, aby sam G at e s oddał 

sprawiedliwość jeg() waleczności. Konr;ress 

na przedstawienie W as z y n gto n a, dał mu 

stopie1)_, o jaki tak d~ugo się dopraszał; W a

s z y n gt o n przyłączył do·mianowania na 

stopic11. zaszczytny list od siebie i parę epo0 

letów z Francyi mu przysłanych. Zawód Ar

n o I d'a począł najświetniej się przedstawiać. 

Kiedy został posłanym do 1\łiddletown i New-

. Haven , mieszkańcy wyszli na spotkanie, i 

przyjęli go z oznakami żywej radości, i ze 

'wszelkiemi zaszczyty, jakie się należały 

dzielnemu wojownikowi. 

Skoro tylko wojska angielskie opuściły Fi-
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lad~Ifiją, W as z y u ł~ to n tJOwicrzył dowóclz
two w tem ważnćm miejscu Al' n o Id' owi, 
przesyłając mu rozporządzenia lwngrcssu, za
kazujące do pcl!nego czasu w-ywóz i przedaż 
wszelkiego rodzaj u tow a1·ów. Lecz Ar n Ołl d 
wykonywał te rozkazy z t~k ścisłą srogością, 
iż obywatele byli obrażeni. Przyciyną zaś 

oburzenia się Ar n o I d'a nietylko było to, có 
on nazywał pogardą jego, rządów i swych 
spółohywateli, lecz nadwerężony stan jego 
majątłm przez zbytek i uierozsądne wydatki. 

Już. to zamyślał on wdać się w spekulacye 
mniej lub więcej niepewne i niebezpieczne, 
już mówił, iż. zamierzał kupić i uzbroić okręt 
własnym kosztem. Wielce się go lękano, 

lecz bynajmniej nie okazywano mu szacunku .. 
Wielka rada Pensylwanii z niecl1ęcią patrzała 

na san1owolną władzę, jaką przywłaszczył i. 
przekroczenia za jej granice, htórycb stał się 
winnym. I w tym razie, jak zawsze, zamiast 
tego iżby łagodził i ochraniał, hardziej się 
jeszcze narażał przez swą bardość i pogardę. 
Oskarżony przetł kongressem i pozwany 
1irzml są(l wojenny, ii nadużywał dochodów 
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puLlicznych, obrócił na własną l~orzyść wła„ 
sność osób prywatnych i postępował niepra
wnie w w}elu okolicznościach , widział jak 
ta sprawą brała kierunek c~łkiem dlał1 nie
przyjazny, bez względu na wstawienia się i 
opiekę Waszyugtona. Obrona jego była 
trafna i śmiała aż do bezczefoości. Dowie
dziano się poźuiej ile było matactwa i sJ,ryto
ści w jego postępowaniu. W cbwili właśnie 
l\iedy powstawał z największem oburzeniem 
się przeciw prześladowcóm swej niewinności, 
kiedy wyzywał icb dowi_eśdź zanoszone nań 
oskarżenia; kiedy głośno dawał poznać swą 
hezinteressowność i poświęcenie się .z poczy
nionych ofia1• ojczyźnie; tajemnie listąmi zno

sił się ze stro.rmichvem angiclskićm: gotował 
się tym sposohelll do zdrady, ł;tórćj myśl 

powziął, przewidując tylko jej cel, :nie szcze
góły. .Niepodobna było zebrać potrzebnych 
dowodów\ dla potępienia go co do wszystkicł1 
zaskarże1ł : przez czas długi badano świad
ków i roztrząsano dowody. 

Bieg proccssu nie b-ył 1 jeszc~e skmiczo
ny, l•iedy-- warunlii służby wojskowćj, JlO-
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wołując pod chorągwie członków sądu lvo

jennego, opoźniły wydanie ostateczneg~ wy

roku. Powolne i nieznośne męki clla Arno I

d' a, który musiał pozostać w Filadelfii, hez 

dowóclztwa , bez tytułu i charakteru , a do

pićro nieszczęśliwy i ponury, tak był żnie

nawidziany przez obywatelów, iż pewnego 

dnia .Pospólstwo poczęło nal1 rzucać kamie1'i

mi. Pisał on do kongressu uskarżając się na 
tę wyrządzoną 'mu zniewagę; i znowu nie 

trafnie poczynając~ całą tego winę zwalił na 

wi~lką ralłę Pensylwanii i tym sposobem ścią

gnął nowe wymó,'Vki kongressu. 

Uznany nalwniec za winnego co do dwóch 

zaskarżei1, usprawiedliwiony z dwóch innycł1, 

musiał uledz urzędowie mu oświadczonej na

ganie naczelnego wodza W as z y n g to n a, 

który postąpił w tej okoliczności z umiarko

waniem, bacznością i i·ostropnością, godne

mi jego ch~raktern. Nic szlachetniejszego, 

przyzwoitszego, nic hardzićj nie ma stoso

"''niejszego do okoliczności, nad słowa, 
w jakie przemówił W as z y n g to u do wi

nowajcy. 
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11 Stan nasz (powiedział do/1 wódz naczel

ny) jest najczystszy ze wszystkich: cieli naj

mniejszego uchybienia, kazi najświetniejsze 

nasze czyny. Tę życzliwość powszechną tak 

trudm1 do oh·zymania, można utracić przez 

jeden krok nierozmyślny. Strofuję ciebie, bo

wiem zapomniałeś, iż umiarkowanie wzglę

dem spółobywatełi, było dla ciebie powin

nością odpowiedną \V aleczności w bitwach 

okazanej ' waleczności' która cię uczyniła 

straszliwym dla naszych nieprzyjaciół. Daj 

nowe dowody tych niepospolitycb przymio

tów, jakie cię postawiły w rzędzie najzna
mienitszych naszycb generałów. O tyle, ile 

będzie w mojćj mocy, nie zaniedbam ni

czego, aby znowu zjednać dla ciebie sza· 

cuneh' na litóry zupełnie niegdyś zasługi

wałeś. 1> 

Duszę szlachetną poruszyłoby to pełne 

szlacł1etności i wyrozumiałe postępowanie 

W as z y n gt o n a; lecz Ar n o l d już na za

wsze obrał dla siebie drogę. Od młodości, 

głucha na wszystko nienawiść wzmogła się 
·' • 1 w Jego· sercu. Amerykamc zJJyt wysoko ce-
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nili prawość obywatelską i zbyt mało zasługi 
czynów wojennych, aby on im nie oddawał 
pogardy za pogardę, nienawiści za niena• 
'lviść. Od tego czasu był to pojedynek na 
życie i śmierć między uim, a jego rodzinnym 
bajem. Ciągle odn·łckano wypłatę summ za

ległych, o jaką się domagał. Naglony okoli
cznościami, udał się on do P. de 1 a Lu zer
n e , posła ł&róla francuzkiego , i usiłował o
deń otrzymać zasiłki pieniężne, polecając swe 

usługi mocarzowi zag1·anicznemu. Poseł fran

cuzki odpowiedział, <~iz rzadko poddani je
dnego pal1stwa, otrzymują pomocy od żagra ... 
nicznego mocarza, aby się nie stawali albo 
jego szpiegami, albo niewolniliami, co zawsze 
jest ukłatfem zarówno poniżającym, tak tego, 
który kupuje, jak tego co się przedaje.1> Ar
n o l ll odstąpił od tego zamiaru , i nie myślał 
o niczćm więcćj, jak aby przejśdź na stronę 
nieprzyjaciół swćj ojczyzny •. 

Zpomiędzy familij amer~kaiiskich, którycl1 
skłonność przywiązy"·ala do dawnego po· 
rządku rzeczy, i wiernie duszą oddanych An
glii, szczcgólnićj znana była i·odzinn Ellwar-
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da S li i p p c n , zamieszkałego w Filadelfii. 
Podczas pobytu wojsk angielskich w tćm mie· 
ścic, on się zaprzyjaźnił z wiełą oficerami 
tego narodu i między innymi z majorem A n
d r ć, młodym człowiekiem najpiękniejszyc11 

nadziei. J eg-0 łagodność, przyjemność w po
stępowaniu, wesołość, najpochlebniej go za
lecały wszystkim co go znali, i młoda córka 

P. S li i pp en, najpiękniejsza i najzawoła1łsza 
dla swych przymiotów z dziewic Filadelfii 
w tym czasie, zostawała z nim w listownych 
związlrncb, jal•ie trlvaly· nawet po oddaleniu 
się wojska angielskiego. A._. n o Id, który srę 
wiązał· chętnie ze wszystkićmi co niechęć 

jego podzielali, zaznajomił się z familiją 
Sb i pp en a. Uderzony pięknością nadobnej 
dziewicy, prosił o jćj rękę, i ją otrzymał. 
\Vkrótce dowiedział się 011 o korresponden
c-yi z młodym A n d 1• ć , i sam do tego się 

przykładał:, albowiem ta ko~respondencyja 
miała cllań słuźyć za śrzodek porozumiewania 
się z nieprzyjacielem. Pod kopertą howićm li
stów swćj fony i za pośrzednictwem Andrć, 
wyjawiał Anglikóm zdradę, o jakićj zamy-
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ślal. Jakże się stało , iż młody A n dr e sam 

tylko zginął, 1;1r~yprawiony o śmierć przez 
swego przehiegłego przeciwnika; iż zdrajca 
Ar n o Id uszedł zguby; że wszystkie rozpo

rządzenia Ar n o 1 d'a, narażające na szwank 

A n clr ć, jak najlepićj się udały'? Czytelnik 

sam wln;ótce oceni szczegóły tego dramatu 

dotąd nie zupełnie dobrze rozumianego. 

A n di· e nie spot!kal za swego życia, jak 
tylko chwalców jemu się podziwiających i 
przyjaciół. Urodzony z rodziców osiadłych 

w Genewie , tamże wychowywany aż do sze

snastego roku, był wysłany do Londynu dla 

zajmowania się pracą w jedn~'JU domu lian

dlowym; lecz skłonność do. poczyi i sztul~, 

,czyniła dla1i to położenie przykrćin. Pe,vna 

młoda osoba jaką kochał, i htóra mu się wy

płacała wzajcumości<t, została wydana za bo
gatego bankiera przez swą familiją, i Andre 

w rospaczy, zaciqgnął się do wojsk angiel

skich oddalających się do Ameryki. Wzięty 
w niewolą w Kanadzie, zostawał 1~ilka mie
sięcy w rękach nieprz-yjaciół i hył wymie
niony na je1iców amerylrn1iskidt. «Oni mię 
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odarli ze wszystkiego, pisał do· jednego ze 

swycb przyjaciół, i nagiego mnie porzucili 

na brzegu; nie zacłiowałem nic przy sobie, 

jak .tylko portret L e o n o 1· y przeze mnie 

z natury malowany i .to nic iuaczćj, jak u

krywszy go w rrębie mojćj. DocllOlVałem go 
i to za szczęście poczytuję. » A n dr ć był nie 
złym malarzem i dobrym }>oetą. Można je
szcze 'l''illzieć w Filadelfii jego dzieńnik w rę

lwpismie, w kt:órym wiele widoków miej

sco"'' ycb 110łożci1, ptaków kolorowanycl1 i 
przedmiotów bistoryi nąturalnćj , jest wyja

~nionyc11 i'opisanycl1 przezeń stylem wytwor
nym i pełnym ognia. SirHcerykClinton po

trafił go wynieść na stopieł1 adjutanta sztabu, 

}Jomimo jego młodość i na przekorę wszysf· 

kim przedstawienióm ministra angiels_kiego. 
CI i n to n uważał w nim nie tak podrzędne

c·o' jako raczćj przyjaciela. i poufne.gotowa

rzysza. 

Powiedzieliśmy, iż pocl kopertą listów clo 

A n dl' ć'g o pisanycl1, korrespondencyja Ar

n o I d'a utrzymywała się przez ośmnaście mie

si~cy, nie obudzając najmni<'jszeg·o podejrze-
Poczet n?W}'· N. :11. 6 
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nia. Generał angielski naczełnie dowodzący, 

znając jak mało ATnołd miał wpływu i zau

fania u swych spółziomków, nie wiele zrazu. 

dawał baczności na przełożenia zdrajcy. Leez 

pilniej Q tćm myśleć .począł, kiedy ostatni 

mimo sprz·ooiwianie się Waszyngtona, 

z.ostał mianowany dowódz·Clt w W est-Point, 

j.ednem ze stanowisk najważniejszych w tej 

stro~1ie. W .as z y n gto n mimo cał.ą swą prze· 

zorność „ dziwił s-ię., iż ezłow"iek tak przecl.

siębierczy jak Ar n o Id, domaffał się :() poł-0-

że~ie prawie spokojne., mało działań a wiele 

wymagają.ce czujności. 

Zachwy4!i'Ć West-P.oint, było ł·o stać się 

panem ws-zy<Stk~h stanowisb odeń zależą

cych , wszystkicłl .załog, zapasów żywności, 

ic11 dział, okrętów, licznych statków, jakie 

Amerykanie posiadali w tych ok0lica,cb; :by

ło to takie stać się panem żeglugi na HudS<>„ 

nie, przerwać znoszenie się między Stanami 

amerykańskićn1i śr:i-odkowćmi i wsebodaiemi, 

ułatV\i.ć związki wojska angielskiego z Kana-

. dą, a nade wszystko pozhawie połączone woj „ 

dm fran~uzkie j amerylmłskic potrzebnych 



pomocy, jeżeli jedne i drugie, jak mniemano, 

zamierzały uderzyć na New-York i przygo

tować się do tego przedsięwzięcia, czyniąc 

W est-Point miejscem zgromadzenia się i skła
dem żywności. Po niejakićm wahaniu się 

W as z -y n g to n z Peekskill nad Hudsonem, 

mianował Ar n o I d'a na dowództwo ja.kiego 

żądał, i Arnold otrz~mawszy to mianowa

nie, pośpieszył czem prędzej udadź się na 

wskazane miejsce. Pewnego dnia markiz de 

Lafayette, który dowodził sześcią batalio

nów wxborowćj lekkićj- piechoty' ujrzał sta

wiącego się przed sobą Arnol d'a. «Wiem, 
rzekł· do niego ostatni, iż nasi szpiegowie 

z New- York dostarczają wam potrzehn~cl1 

wiadomości. Jeżelibyś kazał im przechodzić 

p1·zez West-Point, droga icl1 byłaby krótszą 
i prędszą; powierz mi icli nazwisJ,a i adr~s

sa , będę się starał osłaniać icłi wycieczki. •> 

La fa y et te o.L10wiedział f)'enerałowi amery-„ ul U " 

kaliskiemu, iż nazwiska tycb osób nigdy się 

nic powierzają komukolwiek bądź i z tćm go 
odpra,vił oświadczeniem. On poźniej pojął 

pobudkę jaka skłoniła Ar n o l d'a do t~łfo kro„ 

6* 
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ku i korzyść, jaką zeń zdrajca spodziewał się 
otrzymać. 

A n dr ć, któremu CI i n to n okazywał naj
większe zaufanie, oddawał mu listy pisane 
przez A. r n o I d'a pod nazwiskiem Gu s 

1

t a w a, 
listy, na łitóre A n dr e odpowiadał pod na
zwiskiem .Anders o n'a. Ar n o Id zrazu się 
nie odkrywał, chciał, aby go odgadniono. Kie
dy Clinton.uważał całą tę sprawę za dosta„ 
tecznie przygotowaną, szulutł śrzodków przy-

prowadzenia jej do skutku. Arnold ~ądał 
osobiście się po1·ozumićć z oficerem najspo
sobniejszym do tego, któremuby mógł zupełnie 
zaufać i lVSkaz-ywał A n dr e'g o. Czas naglił; 
A r n o l d, który w sw!cli listach używał 
sposobu wyrażania się l1andlowego , w celu 
ul,rycia swych zamiarów, twierdził, iż nie 

el1ce nic przedsiębrać nie umówiwszy się prze
de wsz~'stkiem co do procentów od kapitału. 
Chciał on, aby major Andre przybył wi
dzieć się z nim w jego własnym obozie, i o
biecywał go hez żadnego niebezpiecze1łstwa 
tam przeprowadzić, jako fajnego agenta uży
tecznego dla sprawy amcrylrnł1skićj. Co za po-
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budka mogła. mu podadź m-yśl propozycyi tak 

niebezpiecznej dla An dre'go'? Inni otem po

wiedzą; dla nas dos-yć jest przywodzić same 

tylko fakta. Cóżkolwiek bądź, Andre nie 

zgodził się, na to. 

Prohowano doprowadzić do skutku 1•ićr.

wsze widzenie się; J~cz ogie{1 angielskich 

szalup kanonijerski~h zniwecz-ył wszystkie 

poczynione przygotowania. Przemyśliwano o 

śrzodkacli przywiedzeni~ do skutku drugiego 

widzenia się, kiedy się dowiedziano, iż ge· 

nerał W as z! n g to n', o.hjeżdżając liniją, miał 
przepłynąć przez Hudson na statku Ar n o I

d' a. Wypadało jeszcze raz odloźyć. Sęp o

okręt angielski stojący w niedalekiej odle

głości na Hudsonie, w zamiarze korzystania 

ze skutków zdrady, ściągnął uwagę W a

s z y n g to n a. Wódz naczelny skierował swą 

perspektywę na ten punkt, długo miał wzrok 

nań utkwiony i coś bardzo cicho mówił do 

osób go otaczających. Widziano jak Ar n o l d 

zbladł nagle. «Prawdziwie, zawołał Lafa

yette, hlizko W as z yn gt o n a stojący, ge

nerał Ar n o Id, który z nieprzyjacielem przez 



86 

listy się porozumiewa, powinićnby nam po

wiedzieć, co się stało z hrabią Gu i cli e i je
go eskadrą.» Był to żart przez generała La
f a y et t'a na traf rzucony : Ar n o l d zmieszał 
się na chwilę. ((Co przez to chciałeś Pan po

·wiedzie9 'l zawołał dobitnie. Potem przyszedł 

do sicbi~, sluc11ał objaśnienia L a fa y et t'a , i 
zdawał si.~ydź spokojnym. Mniemał on przez 
chwilę, iż jego knowania zostały odkryte. 

Główna kwatćra Ar n o I d'a była w domu 

półkownika Be v er I y Ro hi n s o n'a , który 

prz.edstawiał wszystkie Jłogodnóści dla wyko
nania zamachu: Beverly, przywiązany do 

sprawy angielskiej, i które&o ~ajętności by
ły na skarb zabrane, najgoręcej pragnrtł, aby 
się pomyślnie· spisek zakończył; wypadało 

jemu się zwierzyć,· i pod jego kopertą i na

zwisłl.ięm , zaprowadzono nową korrespon
dencyą. Zdawało się, iż on prosił generała 
o pozwolenie zajęcia swego domu, który dla 
sztabu głównego był oddany; lecz każdy wy
raz jego listów, zawierał w sobie tajemne 
znaczenie, które nie mogłO narażać na nie

bezpieczeństwo ani Arn ~d'a, ani Robin-
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s o n'a, i którego nikt nie pojmował. W je
dnćj ze swych odpowiedzi Ro hi n s o n'o w i, 
będącemu wtenczas na okręcie Sęp, generał 
Ar n o Id wskazał· miejsce i dzień dla widze
nia się z An dre'm. Ostatni postępując stoso
wnie do przestróg Arn ol d'a, przygot~wał 
się do swej zgubnej podróży; Clinton za
lecał mu trzy rzeczy : ·nie przebierać się w in
ną odzież, nie przecliodzić za· linije amery
.ka1łskie i nie brać od A :r.n o I d'a żadnego ro
dzaju papieró.w„ I rzeczywiście te osfroiności 
były najistotniejsze: lecz A n d rć do nich się 
niestosowat Aby przyprowadzić Andre'go 
na miejsce wskazane, potrzeba było wiernego 

, człowieka; pewien Smith. podjął się tego. 
Umówiono się, iż on wsiądzie na ło.dź, zbliży 
-się do okrętu S'<p, dla zabrania A.ndre'go 
i zapre>wadzi go na miejsce p.uste na ·b,zegu. 
Po wielu przypadkach i zwłokach , jakicł1 

przyczyną,. po większej ,części, były niedo
wierzanie Ar n o I d'a i ważne trudności poło
żenia, statk~ straży. amerykańskiej otrz.ymały 
nakoniec l'ozkaz, puścić swobodnie Sm i t h'a 
i jego wioslarzy. 
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Wszystko zostawało w spokojności; noc 
była cicha, gwiazdy jasltrawo świeciły się 
na niebie ; woda lekko poruszana niósł'a łódź 

szybko pędz(\Cą w naygłębszćm milczeniu; 
nic nie wstrzymywało ani opoźniałO jćj bie
gu aż do chwili, kiedy ona przodem swym 

dotknęła boku okrętu Sęp. Głos oclirzypły 

obwołał nowych przybyszów, nie szczędząc 
dosacluycl1 epitetów, z jęz!ka morskiego, na 
tych nędzników Am ery kan ów, którzy nie lękali 

się w taki sposób zbliżyć się do okrętu kró

lewskiego. Na pokładzie nikt oprócz Ro bin
s o n'a i Andre'go nie wiedział o prz·ezna• 

czeniu tej łodzi; przyprowadzono Smitli'a 
przed kapitana, który odebrał ode{1 list przez 
A:r no łd'a pisany, jak zawsze, najostrożniej. 
Anglicy spodziewali się, iż podług swćj obie

tnicy, Ar n o Id przyhęd.zic na pokłacl Sępa, 
p01·ozumieć się ze swymi spólnikami; lecz o
strożny i przebiegły Aro old, przysłał za
miast siebie Sm i t h'a, Móry winien był przy
prowadzić Rob in s o n'a, lab przynajrnniej 
mniemał, że jego z sobą zabierze. Powiedzia
no Smitb'owi, iż Robinson hyl chory, i 
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wskazano mu, jak tego, który zamiast jego miał 
z nim się ucladź, A n dr ć'g o, a ten przebrany 

w długi surdut, winien się był puścić na· tm

dy i niehezpieczenstwa tego poselstwa. Obaj 

razem wsiedli na lodź, nikt icb nie zatrzymał 
na drodze, i w milczeniu dopłynęli pod Lon
gelove, doką(l Ar n o Id konno przyjechał. 

Zaledwo na brzeg.~ wyszli, Sm i tli zniknął 

lV krzakach, i znalazł tam Ar n o I d'a w głę

bokiej ciemności, skrytego w drzew gęstwi„ 

nie. Po czćm S m ~ t b w1·óciwszy do. A n
d r ć'g o zaprowadził go do miejsca; gdzie się 
Ar n o 1 d znajdował i zostawił ich samycb na 
osobności. 

Wioslarze spali. Sm i t 11 w oburzeniu na 

nieufność, jaką względem niego okazywano, 
klął Arnold'a i jego tajemne zamiary, któ
rych nie znał. Tymczasem upływały godziny, 
widzenie się trwało ciągle; Smith znowu 

przedzierając się w zarośle, ostr~ega obu ,po

rozumiewających się, iż już czas się otłdalić; 

lecz jeszcze się nie zgodzono co do głównycli 
punktów umowy. A1·nold przedłużając roz

mowę. przywiódł tyle trudności i wybiegów 
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na przełożenia A n dr ć'g o, iż nie można było 

do ugody przystąpić. Tymczasem na brzask się 

zabiera; A n dr e jest zmuszo.ny ukryć się w do

mu Sm i t h'a; tam umawiający się siadają za 
stół, 'jedzą śniadanie , znowu rzecz roztrzą

sają. Ar n o Id żądał znacznćj summy i A n

d re przystał nanię: Clinton chciał zawrzeć 

umowę, chociażby to najwięcej kosztować 
miało. Plan działania Arnold'a był zrę
cznie uknowany i wiarołomnie zdradziecki: 

szło o to, aby rozrzucić siły ameryka1łskie 

w rozmaitych i oddalonych kierunkach, zo

stawić zupełnie otwarte i swobodne bez za
dnej obrony drogi prowadzące do W est-Point, 

i tym sposobem otworzyć przejście dla CI i o

t o n'a. · Nalrnniec, aby wykonanie tego uczy

nić łatwiejszćm, A n dr e podjął się wziąć, 

z sobą noty, karty i instrukcye , jakie mu od

dał spólnik spisku, które on schował w po1ł

czochach pod podeszwą nóg, i obowiązał się 
zn~szczyć w przypadku przytrzymania. Ubiór 
wojskowy, znajdujący się pod jego długim sur
dutem, mógł zwiększyć niebezpieczeństwo. 
Smi th,.JiłórymiałA n d·re'go za prostego oby-
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watela, zdziwił się ujrzawszy tak nicbezpie. 
czne przedzierzgnienie się ; Ar n o l d mu od. 
powiedział, iż p1·óżność młodego człowieka 

była tego przyczyną, i że dla dania s,obic po· 
zoru większego znaczenia, pożyczył sobie u
bioru oficera: Smith·dał mujednę ze swoicl1 
sukie1ł. 

N apróźno A n dr e nastawał, aby go na lo

dzi przewieziono na okręt Sęp ; Sm i tli nie 

zgadzał się na to. Ar n o Id· utrzym!wał, iż te
mu się sprzeciwiały nieprzezwyciężone prze
szkody. Tym sposobem przygotował on na 
wszelki traf dwojaki wypadek : H. mógł hydź 
pewn)"m skutku s.:wego przedsięwzięcia i na
ra'zić Andre'go na śmierć. Tyle przewidzeń 

i głębokości wydało pożądany owoc. Andre 
popełnił dwa niedarowane błę,dy, od których 
C I i n to n starał się go zawarować : iż się 

przeh1·al i wziął z sobą papićry o zamachu 

przekonywające. Wyruszyli nakoniec w ~ro
gę; Sm i tli znany w całej okolicy, l~tórego 

żartobliwy i wesoły charakter wszystkim się 
podobał, spotyka się z· wielą mieszka1łcami 
miejsc poblizkich' śmieszy ich. swemi dowci-
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pnćmi żartami , zatrzymuje się na chwilę n 

jednego siodlarza, miesza się tam do wesołej 
zahawy kilku kupców ohlegającycl1 wazę poń
czu. Nic· nie bawi młodego Andre: smutne 

przeczucie zupełnie nad nim przemaga. Za
trzymywani kilka razy na drodze prz~z czaty 

i pomknięte straże Amerykanów, obaj winni 

są swe ocalenie przytomności umysłu Sm i
t h'a i paszportóm podług wszelkiej formy da
nym. przez Arnold'a; lecz Andre ciągle 

niemym zostaje. Wszystkie pytania z jakićmi 

się d011 obraca jego przewodnik, zostają bez 
odpowiedzi. Podjazd kapitana ameryJtańskie

go Br yd, zmusza ich zatrzymać się: oni są 
przyprowadzeni przed tego oficera, który ich 
trzyma dosyć długo, zapytuje, ostrzega ich, iż 

ltaJdamacy krowiarze (łotry angielskie), prze

biegają miejsca prowadzące na Równiny bia
łe, i radzi im noc przep~dzić w domu pe
wnego Mi 11 e r'a, któr~go gościnność da im 
spokojne schronienie: oni nocują pod skro
mnym dachem Mi 11 e r'a; An drć ani na 
chwilę nie może zamknąć oczu. O świcie 
wstają, w dalszą puszczając się drogę; zale: 
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dwo przeszli za linije amei·ykańskic, twarz 

Andre'go wyjaśnia się, czoło jego smutkiem 

zasępi~ne J.'Ozwcsela się. Znowu on staje się 

poetą i artystą, rozmawia, opowiada, czyni 

swe postrzeżenia i zwraca uwagę swego to-

. warzysza na piękności miejscowr~b położeń. 

Takie jest r~cl1liwc usposobienie człowieka 

z i.maginacyą; życie jego jest dramatem, a 

uważania i czucia jego podwójną mają cz!n

ność. Nieopodal od mostu sosnowego (pont tlu 

Pin) , Smith żegna się z A n dr ć'm , dzieli 

się z nim biletem hanlwwym własnością jego 

będącym, opuszcza go, i powróciwszy do swej 

rodziny, którą zostawił w Peel\skill, zdaje na

:koniec sprawę gene1·ałowi Ar u o Id' o w i ze 

swej podróży. 

Część l•raju neutralnego p1·.cnvatlząca na 

Równin!/ biale, pust·osz!ly ,gromady łotrów i 

rabusiów , powstałe w czasie wojny domo

wej. Te przybićrały pozór, iz należały do 

dwócb stronnictw. Jedni poLl nazwiskiem 

krowiarzy an9ielskicli, · drudzy pocl nazwą 

łupieżców amerykańskich, nic dbając jak tylko 

n grabież, łącząc sir. ni.chicdy z s1:1bą db. pe-
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wmeJszego z!s.lm , zwodząc z sobą kłamane 

walki, aby lepiej ódegrywać swą rolę, pusto· 
szyli okolice. Ar n o l d, któremu znane były 
te okoliczności, ujrzał się u zbiegu dwóeh 
dróg, z których każda prowadziła na Równiny 
białe. Prawa była w wyłącznem władaniu 
mniemanych krowiarzy angielskich , a ztąd 

( ~~mu się pewniejszą. I to go właśnie 
zgubiło. Bowiem zrana tegoż samego dnia, 
siedmiu Amer.ykanów dzierżawców, kupców i 

mieszczan, postanowiło stanąć strażą w oko

lieacli tej drogi , której krowiarr.e stali się 
panami, i chwytać wszelkie podejrzane oso

by tamtędy przechodzące. Czterech z tych 
strażników z własnej ocl1oty, oh1·ało stano
wisko na 1vierzchołlm pagórka, zł:ąd naokoło 

można było widzieć obszerny przestwór. A n

d r ć spokojnie na przód się posuwał i cieszył 
się w myśli, iż szczęśliwie tyle pokonał prze
szkód. Pod jego stuym i wytartym granato

w-ym surd~tem, błyszczała czerwona suknia 
dzierżawcy dostatniego, jaką mu Smi tli poży
czył; suknia śpięta w stanie, htórej naszćwki 

łrnło guzików 2'.łotem , połyskiwały się na 
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sł01J.cu. Kapelusz okrągły_ i śpiczasty z sze_ro

kiemi brzegami· i spodnie nankino\'Ve, dopeł
niały jego ubióru. 

11Paulding! zawołał jeden ze strzegą

eycb, owoż jakiś się szlachcic zbliża, jeżeli 
g·o nic poznajesz , zatrzymajmy -c·o ! 1> 

Pa u Id.i n g dzierż~wca pod lat czterdzie
ści mający„ ez.fewiek chciwy i stanowczo dzia

łający, natychmiast zachodzi drogę, bierze za 
cugle konia A n dr e'g o, przykłada muszkiet 
do piersi podróżnika, i pyta g.o; Do·kąd zmie„ 
rzasz '? 

- Panowie, zawołał śmiało Andrć, bio
rąc icb za krowiarzy a11gielskicl1, z je.do.ego 
jesteśmy str.onnictwa. 

- J.akieg-0 stronnictwa 1 
- Nie innego Jak krowiarzy. 
- Niewątpliwie. .. 
___:. J.estem oficer angielski , i mam połc-

een ie zwłoki niecie.rpiące. 1> 

On wyd<>był sivój zegarek, czyli dla po
kazania, że.czas upływ.al, bądź też, aby kształt 
angielski tćj ~szf.ownćj :i·zeczy, uczynił słowa 

jego po_doLniejszfani do pt·awdy. 
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~i Zsiadaj z konia t wrzasnął Pa uldin G'· 

-Doprawdy, Panowie, oddałbym wszyst

.ko w świecie, abym tylko móg·ł dalćj odbywać 

"wą drogę .. 

Jak się nazy,vasz? 

- Jan Anderson. 

- Czy masz paszport'? 

- Nie inaczej , generała Ar n o I d'a." 

W y1•az ten n~ebacznie wyrzeczony o wszy
stkićm ·pa-stanowił. .Nie rozmyślił się, iż 

mieniąc siehic-oficcr~m ang-iclskim, 110dan·ał 
w największe podł'jrzcnic paszport rrenerała 

Ar n o I d'a. Zaciągniono go w zarośle na holm 

drogi będące i }lrzymuszono go i·ozchrać sic:. 

Najpilniejsze przetrząs8:nia nic nie ol:azały, 

kiedy jeden z mniemanych :krowiarzy domy

ślił się zasunąć palec pod podeszwę nog·i A u

d r e'g o' posłyszano szelest papie1·ów; wydo-

' byto je, roztrz<\Śniono i otrzymano oczywisty 

dowód zamaclrn , do wykonania którego A n

d r ć się przykładał. Zaprowadzono go do uaj

·bliższerro stanowisloa wojskowego w North
castle, dawał tym co go pojmali znaczny okup, 

lecz go przyj<\Ć upomie się wzhraniali. 
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Było to 23 Września 1780 roku. W tenże 
sam dzie1i ukazał się, na widQk po_wszec~ny_, 

dziennik an&ielski wydawany w New-York 

przez pewnego Ri vington'a pod nazwi-' 

skiem Gazeta· K-rólewska. W tym numerze 

pomieszczone h'yło. poema komiczne, dzieło 
młodego A n dr ć' w którćm pod napisem : 
Polowanie na\ krowy, on szydził z niep~zy-
jaciela. Ostatnia strofa tego dziwnego utworu;· 

zdawała się przepowiadać los poety. <1Zaiste 
(p(rn·iadał on };01'icząc swe popisy' 'lV rodzaju 

.hol1atyrskim), drżę o -siebie chełpiąc się i wy
nosząc się ! Jeżeli ten woj(rvynik - przewodź

ca byków, Waynes, .w swoję kolej mnie 

tloścignie ! )) A n dr e hył doścignięty w tenże 

sam dzień nawet, kiedy te rymy były ogło~ 
szone. T1·af dozwala sobie wolności, jakich
by się uląkł najśmielszy rąmansopisarz. 

Podpółkownik znajdujący się na stano1vi

slm w Nortbcastlc, zwał się James o n-; c,zło
wick pojęcia tak słabego, i tak nie dokładnie 

og-arniający rzeczy, iż major And 1' ć widział 

nadzieję zhalvienia, jał:ii~j nie powinie~' był 
się spotłziewa{~. Człowiel1 ten znalazł w pa.-

Poczet nowy. N. :11, 7 
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pierach, zabranych u An drć'go, wszystko, co 
przekonywało o zdradzie z namysłem uknu
tej: karty, plany, szczegółowe opisy, ohja· 
·śnienia pisane ręką Ar n o I d'a. Nie przyszło 
mu jednak na myśł poznać, iż to była zdra
da; 'zdawało się, że ·rad słuchał, i ledwo nie 
wierzył powiastkóm opowiadanym przez A nM 

d r'e'go, jakie ten wymyślił w zamiarze ocalenia 
siehie, i przesyłając zabrane papiery do W a
s z yn g to n a, postanowił od-esłać A n dr e'g o 

do głównej kwatery, to jest, po~ączye go zjego 
spólnikiem. Lecz pod rozkazami James o n'a 
żnajdował się_ młljo1· Tallmadge, który na 
ośm doi przedtem, otrzymał od Ar n o I d'a 
wyraźńy TtOzkaz :przyprowadzie do gł~wnej 
kwatery, ka.Zd~go, ktohy przytrz~many prze._. 
zeń zwał się A n der sonem. Ta okoliez-ność 
i odczytanie papierów, nie zostawiały naj
mniejszej wątpliwości o zamacłm; nausiluićj 
więc nastawał, aby James o n zmienił swe 
postaoowien:e. Po długich sporach i waha
niu się, zgodzono się nakoniec, aby je1łca 
przenieść do Bas-Salem, miasteczka-, gdzie 
P. Br c n son dał mu u siebie pomieszczenie. 
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Tam więzieil, widząc los swój postanowiony; 
napisał do W as z yn g to n a list następny : 

e1 'Dawane dotąd p1·zeze mnie wiadomo
ści, pochodziły naturalnie z chęci uwolnienia 
siebie od najcięźszycli kłopotów. Nie nawy
kły jestem. do zmy#ani~, i dla tego to mi się 
nie powodzi. Niech JP/7" Pan będzie prze
konany, iż udając się wprost do niego nie 

czynię kwoli, ani obawie o życie, ani sła

bości niegodne} ~olnie1·za. Nie chcę, aby mi 
pr'Zypisywano, źem_9ral nikczemną r-0lę, dla 
wlasne90 interesu. Jedynie tylko pr'Zema
wiani dla ochronie'nia mej sławy , · ~ie zaś 
dia zapewnienia me90 życia. , 06ob~ będąca 
itr rękach waszych jest major Jan Andre, 
generalny adjutant w ivojsku an9ielskiem. 
W czasie wojny ofrzymać potrzebne wiado
mt1ści i dostąpić wpływu w wojsku nieprzy
jaciela, jest lrorzyścią jakiej ~yczaj dozwa
la. Dla przyłożenia się w dokonaniu pn.ed

sięwzięcia tego rodzaju, z9'odzilem się n1iędzy 
stanowiskami ~bu wojsk, widzieć si~ z pe
wną qsobą, k~óra mi winna była dadź żądane 
objaśriienia. Na ten koniec opuściłem okręt 

7* 
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Sęp, i na łodzi przybiłem do brze9u. Skorom. 
wysi(.ldl 1ia ląd, powiedziano·. mi, iż Już za
poźno było i n!JC prędko znikała, abym mó 9l 
tą s~mą powrócić dro9ą, a '!>ląd, ł,e frzeba 
było pozostaJ: bylem w mundurze , i na 
niebezpieczeństwo wysta~ialem w.e życie. 
Pl/brew moim clięcióm i zobowiązanióm się 
znalazłem się w waszyc/,, linijacli. JW. Pan 

łatwo sobie iyyobrazi cze9om doświadczał, 
9dy mi odmówiono w.rócić na tejże łodzi, na 

której przybyłem. Zostawszy jeńcem mimo 

m~j woli, postanowiłem 'ratować się ucieczką, 
zrzuciłem mundur, potrafiłem dostać się za 

linije amerykańskie, i dosią9lent nakoniec 
części kraju neufralnej. Tam mnie zatrzy-
1nało ·kilku ochotników. Nic nie mam więcej 
dp wyjawienia; przysię9am na hono1·,jak żoł

nierz i szlachcic, 1iź wszystko co się w tym 
' liśc~e zawiera Jest prawdą. Jakakolwiek bądź 

jest srogość, której się polityka trzymae na
kazuje, ośmielam się, upraszać JW. Pana 
(a wiem tło ko90 się udaję), aby tej S1'09ości 
t~warzynyly przyzwoitoś6 i pewne względy,' 
iżby nie tladź powotln tło mnieniania, że życie 
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me było zhańbione , lub postępowanie moie 
czci uwłaczające. Upraszam ta~że Was o 
pozwolenie napisania listu otwartego do ge

nerała Henryka Cl i n to n' a i dru9ie90 do 
pewnćJ osoby dla otrzyma'"'ia odzieży i bie
lizny. 

Niech mi wolv.o będzie przywieśdź na pa
mięć JW. Panu, wielu Amerykanów char
lestońskich, teraz zostających w niewoli, któ-
1·ycli zamacli był odkryty. ·chociaż ich poło
·żenie nie i~śt zupe~nie podobne do mojego, 
możnaby jednak ich za mnie wymienić, a p~
stępowanie :ze nmą w kał.dym 1·azie, może 

mieć wpływ na icli losy. Udaję się z tym li

'stein do Was Panie, nie tylko z.przyczyny 
wyższego położetiia jakie zajmujesz, lecz 

nadto pr'Z.ez zaufanie, do którego mnie po
·budza zacnaść i s::.laclietność Waszego clia
rakteru, » i t. 'd. · 

Od pićrwszych cliwii pojmania, zaraz po

strzeżono cbód Andrć'go,jego krok wymie

rzony, postawę wojenną, przywyknienie okrę
cania się na obsasic1obnwia, lecz bynajmniej 
się nie dom~ślano jak wielkiej warri zdobycz 
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uczyniono. List otwarty przez młodego jeń ... 

ca oddany 1J1ajQrowi Ta lim ad g e, do W a-

szyn gt o n a, o tyle wszY,stkich zdziwił, ile 
najmocnićj poruszył. 

Tymczasem A :r n o 1 d zupełnie spekojny 

w swojej głównćj kwaterze, miał przyjąe na 

śniadanie 24 zraua, Waszyngtona, Lafa
! e U'a i sztab ,główny ·amerykański. Piękna 
i zawsze powabna, Pani Ar n o Id zachowała 
ezarujące wdzięki pierwszycl1 lat swej mło.--

dości. B.yła już godzina dziesiąta. Wódz n~

czełny obejrzał część brzegu HudsoRu„ kiedy 

zamiast tege, iżby ud~ł się drogą prowadzącą 
do Ar n o l d'a, skierował konia i puścił się 

małą ścieżką zupełnie w przeciwnym ·kie
runku. 

«Generale, wołał nań Lafayette., my
lisz się co do drogi; Pani Ar n o l d nas czeka 
1

na śniadanie; ta droga daleko nas' oddali. 

-'- Oh ! odpowiedział W as z y n g to n u

śmiechając się, wiem, iż wy młodzi ludzie 
wszyscy jesteście zakochani w Pani Ar n o l d, 

iż nigdy dla· was ·:nie ma, ani za wcześnie, ani 

nifl'dy dosyć długo, skoro jesteście przy niej. 
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Możecje się udadź, jeśli chcecie, na śniadanie, 
i jćj p<>wiedzieć, aby na mnie nie czekano. 
Muszę jeszcze ohejrzec kilka redut, po czem 
natychmiast przybywam do was. ł> 

Nikt nie korzys1tał z tego pozwolenia 1 o-
. prócz d·wócb ~adjutantów, którzy się oddalił~, 

dla uwiadomieni;t o przyczynie spoźnieni~ się, 
Ar n o I d'a i jego żonę. Oni razem siedli do 
stołu z adjutantami. W, czasie ąniadania od

dano list generałowi : on go odpieczętowa
wszy, czyta, blednieje, zmienia się na twarzy, 
wstaje . od stołu' .głośno ~świadcz a ' iż jego 
przytomnośe 'potrzcłmą j.est w W est-Point, 
iż musi odjechać. Każe osiodłać konia, '~cho
dzi do swego gabinetu, przyw~łuje bun swą 

żonę, i mówi do niej : 
1c Opuszczam cię może nazawsze; ŻY,cie 

moje, zależy od obecnej chwili. Jeżeli nie do
sięgnę linij nieprzyjacielskich, jestem zgu
biony! >i 

Ona pada ze1ndlona; Arnold wychodzi, 
dosiada konia , puszcza go czwałem aż do 
brzegu, odwiązuje hat, przyzywa sześciu wio
slarzy, obiecuje im dwa galony rumu, jeśli go 
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prędko przewiozą, rozwiewa chustkę białą 

nad swą głową, jak gdyby był parlamenta· 
rzem, i dostaje· się na pokład okrętu Sęp. 

Tam stanąwszy rozkazuje swym wioslarzóm 

ndadź się za sobą, i oświadcza im, iż są jeń

cami wojennymi. 111\'Iyśmy prz;~yli jak par

la1~entarze, i w tym charakterze powrócimy» , 
zawołał starszy zpomiędzy majtków. Żwa
wy spór się wszczyna ; Anglicy, więcćj oka• 
zali ludzkości, .i byli sprawi~dliwsi od Ar
n o I d'a. Cl i n to n wypuścił na wolność wio

slarzy. · 

Wkrótce dla spotkania się z Ar n o Id' em, 

którego mniemał zastać w W est-Point, W a

s z y n gJ o n przeprawia się przez Hudson 

z kilką oficerów. Rzeka była spokojna, po

goda przyjemna. Podziwiano się piękności 

rozległego 1uzestworu, otoczonego, jak ramą, 
olbrzymiemi górami. 11 Salwa, którą powi
tani będziemy, rzecze W .as z y n g to n, naj
szczytniej się wyda, i lrnk dział uroczyście 

rozlegnie się _po spiętrzonych gór rozpadli
nach.» 

,Oczekiwana salwa, nie daje się słyszeć; 
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Waszyngton dziwi się~ Jeden oficer z za

łogi ukazuje się i i zstępując po nierównej i 
ln·zywćj drodze , zbliża się do batu : «Od 

dwóch dni nie widzianoA1·nold'a, rzekł on, 

i żadnego ode11. nie odebrano rozkazu~»· Zdzi

·wienie generała zwiększa się. Dwie godziny 

czasu obrócono-. na, obejrzenie robót i rozpo
znanie stanu garnizonu' po czem sztab. głó

wny' skierował się drogą· do domu Arnol

d'a prowadzącą. 

Była już czwłrta godzina, ·kiedy posła

niec przyniósł zarazem W as z yn g to n o w i, 
list J ameson'a, wiadomość o przytrzyma
niu A n dr e'g o, i papiery znalezione w jego 

obuwiu. W as z -y n g,t o n nie okazał najmnie~ 

szego wzruszenia. 

-c<Owoż, Lafayeoie (z;.pytał go p&ka

zując mu papiery) komuż można zaufać?a 

Zasiadł do stołu, wydaw5zy przedtem 

rozkazy, nie tracąc ani na chwilę knyvi zi

mnej , jaka go zawsze odznaczała. W kilka 
minut potem, oddano mu list od Ar n o l d'a, 

list bezczelny, wykrętnie i· zdradziecko uło

. żony: ((Nie starał się on bynajmniej uspra-
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wiedliwiać swego postępowania, które na 
przyGany motłoclm zasłuży; niewdzięczność 
spółziomków hyla mu znana; nie spodziewał 
się od nich żadnej życzliwości; prawość su· 
mnieuia jedyną dlań będzie pociechą. Dwaj 
jego adjutanci, nic, jak twierdził, ~ie wie
dzieli o jego zamiarach, a jedyną łaską o 
jaką prosił, było, aby jego żonie (niewinnćj 
jak aniół) pozwolono oddalić się do Filadel
fii.» Czułe przywiązanie do żony,' zdaje się, 
iż było jedyną uczciwą skłonnością uzacnia

jącą tę ·duszę niecną i spodloną. 
Prawie w tymże czasie W as z y n g t_o n 

otrzymał list od Beverly Rohinson'a, 
z domaganiem się o wypuszczenie na wol~ 
ność Andre'go'. "Andre, p(;wiadał on, u
dał 

1

się jak parlamfilltarz: w tym charakterze 
dostał się on za linije ameryka1J.skie; a ponie
waż' zostaje pod ochroną prawa narodów, 
nikt go więzić ~ie może. » Oba te listy pozo
stały hez skutku. 

I (C Od chwili kiedy A n dr e pi!'ał do w a
s z y n g to n a (mówi major Ta Il mad g e, 
w sVV!ID raporcie), ~ż do jego śmierci, nie-



107 

~puszczałem go; ja mu towarzyszyłem aź do 

miejsc-a domierzenia kary, ja go prowadziłem 

na szubienicę' z sercem boleści.ą rozdarłem, 

widząc, iź tak dzielny oficer ginął śmiercią, 

jedynie zbrodniar~ów udziałem będącą. W ża

dnym. człowieku nie widzfałem więcej pr~y
jemności w obejściu się, wdz~ęku, talentów 

'1ardziej rozmaitych. Często po~czas najprzy

jemniejszej z nim rozmowy, ujęty jego na

turalną wymową, rozległemi wiadomościami, 

jego czarodziejskim powabem, kiedym roz

m_yślał, iż·wszystkie te pr~ymioty, cały te11 

wdzięk c11arakteru, wkrótce ręką oprawcy na 

zawsze zniszczone zostaną, mimowolnie łza

mi się me oczy zalewały. 

"Kiedy odbywaliśmy razem drogę, umó

wiliśmy się wzajem , rozmawiać swobodnie 

o wszystkiem, co się nas iobu tykało, nigdy 

nie namieniając o jakiejkolwiek hądz trzeciej 

osobie. Podróż, naszę umiał on uczynić naj· 

przyjemniejszą; mówił mi o wydarzeniach 

w swej młodości, o rozp~rządzeniach wojen

nych' na jakich gruntował swe widoki' j~li
by przedsięwzięcie pomyŚlnie · do skutku Jo-
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prowadzone i_osfało, o punktach napadu, ja-

. kie !"' myśli ułożył. I z tak.iem życiem, z ta

kiem przejęciem się wszystko to rozpowiadał, 

iż zdawało się, żem go widział z orężem wrę
ku, wdzierającego się na pagórek i biorącego 
W est-Point. 

- "JakieJ nagrody spodziewałeś się 'l za
. p-ytałem go. 

~ Sławy wojęnnej, odpowiedziałmi, po
chlebnego przyjęcia mej usłngi' p:rzez mych 
naczelników i króla. 

nSłllchająe An dre'go wątpić nie można 

było o prawdziwości pięknych uczuć,. jakie 

wynurzał. 

- <•Co myślisz o mem położeniu? zapy-
. tał mię, gdyśmy przybyli do Tappan. . 

<•Pytanie hylo kłopotliwe i w, trudność 

wprawujące·. 

- <1Z jakiego stanowiska, mniemasz, spra

wa moja 'wyda się generałowi W as z y n g to

n o w i i sądowi wojennemu? 
<1 Moje ·odpowied~i ob<!jętne nie zaspaka

jały go; i nakoniec m~siałem mu powiedźieć 

jasno i szczerze, co mnie wiele kosztowało : 
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_:«Miałem t~_wai:-zysza od dni młodociai:iycJ1 
wielce mi drogiego, który się nazywał N a
t ha n - Hale. Po bitwie pod Long-Isiand, 
w as z y n g to n pragnął dostać wiadomości 

_o położeniu nieprz-yjaciela; _II a Ie podjął się 
tego, i został wysłany. Prz1trzymańo. go 
w chwili, kiedy w powrocie nazad przecho
dził za linije angielskie. Wieszże, przydałem. 
dobitniej wymawiając ostatnie wyrazy, koń

czące moje opowiadanie '1 
- «Jak sźpiega powieszono go .. · Lecz 

bez wątpienia nie uważasz l!lego położenia za 
zupełnie podobne położeniu jego. 

- «Owszem zupełnie jest takie, i podo·
'bny los cię spotka. n 

"Przez chwilę Jeszcze o tem rozpruviał, 
lecz we~ołość jego znikła. )) . 

Pomimo srógo~ obowiązków wojskowyc11, 

okazywano w postępowaniu z A n dr e'm tyle 
interesu i wżględów, ile to zgadzać się mo
gło z jego położeniem. W as z y n g to n żądał, 
aby mu dano czystą i przyzwoitą izbę, i aby 
grzecznie z nim postępowano. Amerykanie 
sami nie mogli się wzbronić, ahy z podłnścitt, 



wiarołomshvem i o~rut!:~ikością Ar n o 1-

d'a '· którego iye}j~e było od niebezpie

ezei1stwa, n-ie p~równywać rzadkich przymio

tów tego .młodego szlachetnego człowieka, 

. który miał bydź wydan na stracenie. Spółcz~

cie względem Andre'go było powszechne; 

ono się okazało nawet pomiędzy o,ficerami 

składającymi sąd wojenny, któremu indaga

cyą poruczono. Pytano go, cz]1i 'staną"!szy 
na lądzie' uważał siebie pod ochroną chorą-

gwi i cba1·akteru parlamentarza. - ,, Nie, od

powiedział, nie mogę tego powiedzieć : przy

b-yłetn tajemnie, i zawsze się spodziewałem 

tymże powrócić -sposobem. 1> Z największą 

ostrożnością A n dr e oni~ał lvszystkiego, co 

mogło narazić inne _osoby; nawet1 o Ar n o I

d' zie nie namicniał z gniewem, lub w spo

sób hańbiący. Process nie dłuffO się odbywał : 

,napróżno przesłano list Clin ton'a do gene

rała amerykanskiego , wraz z drugim listem 

Arnold'a, w którym utrzymywał, iż Att

d re jako przysłany w charakterze parlamen

tarza i' przezeń dowodzącego w W est-Point 

przyzwany, nie mógł ulegać żadnej karze; 



1.11. 

komissya wojenna nie dawała, na to względu, 

i oświadcz-yła, iż majc:>r A n dr ć nie w mun

durze , lecz przebrany, wzięty w niewolą 

w obrębie linij amerykańskich, powinien bydź ' 

za szpiega uważan-y, i jako taki powieszony. 

Ostatni list An.dre'go do generała Clint o

n'-a, tak jest tkliwy i prosty przJ calem czy

mi b6hatyrstwie, iż nie można się -0~jąć, 

abyśmy go nie przywiedli: 

· C4Wiadomo jest Jaśnie Wiei. Panu, w ja

ki sposób dostałem się w niewolą, ciężkość 

położenia, w którem zost.?ię, i los jaki mnie 

'Czeka. Otrzymałem od Wasz-yn,gtona po

zwolenie pisania do Was. Pragnąłbym zni

szcz!Ć w W asz-ym um-yśle obawę , iż moje 

przeznaczenie moż~ W am hydź przypisane, 

iż mogłem się uważać za ohowiąz·anego, sto

sując się do Waszych rozkazów, przedsię

wziąe to, com uczynił. Przechedzą-c za linije 

nieprzyjacielskie, i biorąc· ·na się inną odzieź, 

sprzeciwiłem się Waszym wyraźnym rozka

·zóm; zb\d moje obecne pi)ł<tżenie. Co się 

tycze drogi, którą obrać byłem przymuszony, 

Dlwliezności i wypadki j.ą mi ·wskazały. · Spo-
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kojny jestem na umyśle, prżygotowany do 

mego losu, jakikolwiek on będzie; chwale

bna gorliwość w słuibie dla k~óla o zgubę 
mię przyprawiła. Gdy piszę do Jaśnie Wielm. 

Pana, ważność obowiązków, jakiem zacią

gnął względem W as i głębo~a wdzięczność, 

którą czuję, na myśl mi przychodzą. Racz 

przyjąć dziękc:zynieni~ serca pałającego .przy

wiązaniem i szczerego,, za l-VSze}ką żyezli

W-OŚĆ, jakiej odbierałem_ dowody j życzenia 

z głębi serca pochodzące o W aszę pomyśl
ność i powodzenie na przyszłość. Mam ma· 

tkę i dwie siostry, przez ostatnie wypadki do 

uhóztwa przywiedzione,. dla polepszenia losu 

którycb, wystarc~yłaby moja wojskowa pła
ca. Nie mam potrzeh_y dłużej się nad tem roz

wodzić; dobroć W as za jest mi, ze wszech 

miar , dobrze z~aną _i t. d. » 

W as .z y n g to n , który ze wszystkiego 

czynił ofiarę dla powinuośc_i, był wzruszony 

tem szlacbetnem zdaniem się na przeznacze

nie. Tyle b'Yło w szczególnych olwlicznościacl1 

tej sprawy '"ypadków tkliwyc11, ażehy to nie 

miało g·o mierzy<~. One obudzały powsz.ecliną 
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sympatyją. Niesposohnj, aby mógł poświę
cić ·powinność i honol' wojskowy dla uczuć 

osobistych, jął się on przeto ostatniego usiło

wania na korzyść A n dr ć'g o, ni~ podpisał 
wyrok na śmierć ... go skazujący. Ka1)itanowi 

O g de n 11oruczono ubocznie zasięgnąć wia
domości, czyliby się generał CI i n to n nie 
zgodził na wymianęArnold'a zaAndrć'go. 

Układ ten (zkąd inąd przeciwny prawóm woj

uy), nie mógł mieć żadnego skutku. Anglicy 

utrzymywali, iż przeclwdząc na stronę nie

przyjaciela, Arno Id wypełnił swą powinność, 

poddając się 11ra wemu monarsze i składając 
broń buntowniczą. Clinton wię~ odrzueał 

wszelkie przełożenia tego rodzaju; lecz na

tycltmiast trzem jego oliceróm poruczono wy

jaśnić nowćmi szczegółami fakta, o jakie spór 

zachodził, przywicśdź pytanie do prawdzi

wego stanowiska, z którego je rozbierać na

leżało, i niczego nie zaniedbać dla otrzyma

nia wolności Andre'go. Oficerowie ci wy
pełnili dane im polecenia ze wszelką 'baczno

ścią i gorliwością. Lecz oni także oddali in
ny list od Arnołd'a do Waszyngtona, 

PCJc:t-et n'owy. N. ;:u. 
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list bezczelny i przeniewierczy, który sam już 

był wystarcza~ącą pobudką do przyśpieszenia 

kaźni Andre'go. :Przez dziwaczne i ~heł· 

pliwe urąganie się, Arnold podawał się do 

dymissyi, spotwarzał i l1ai1bil swych ·spół

ziomków' groził swą zemstą w przypadku, 

jeśli krew A n dr e'g o rozlana będzie, zapo· 

wiadał, iż wymorduje własną ręką wszyst

kich parlamentarzy, jakicb tylko spotka, i ni· 

czego nie zaniedbał, co mogło oburzyć i roz

jątrzyć W a s z y n g t o n a i jego spółohy

wateli .. 
Andre ·zakończył życie nie tylko jak 

czł~wiek honorowy, ale nadto ze spokojnem 

ąercem , pogodną duszą i ze szlachetnością 

w zdaniu się na ·przeznaczenie, jakie były 

godne jego życia. Prosił on tylko W as z yn g

ł o n a: <1 aby rodzaj jego śmierci był odpowie

dny stallowi wojskowemu, jako człowieka 

honorowego. » Nieszczęśliwy 
1 nie mógł tego 

otrzymać, aby był rozstrzelany; nie odebrał 

nawet na swą prośbę odpowiedzi, i cisza duszy 

jego, aąi na· chwilę nie została wzburzoną. 

Największą jego obawą. było, aby nie zosta-
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wić w życiu genel.'ała Cli n to n'a przykryc11 

wspomnieli, podobnych do zgryzoty sumie-

. nia. ·· Kiedx ta myśl niejednokrotnie zatruwa

ła spokojność jego umysłu, wyrażał się z wy

mową najwznioślejszą i najgłębszą. W swćm 

więzieniu oczekując na śu1ierć, najwięcej za

bawiał się rysowaniem. O poranku nawet dnia 

naznaczonego. na domienenie kaźni, s~rćśłił 

on piórem slvój wizerunek uderzającego po

dobieństwa, który oddał pewnemu oficerowi 

ameryka1łskiemu nazwiskiem Tom I i n son, 

a ten dopiero znajduje się w kollegium Trum

hull; kazal sobie przywieźć z Ne.w-Yorku swój 

zupełny strój wojskow!, i oczekiwałzgubnej 

chwili. 

Godzinę kaźni naznaczono o południu, 2 

Października. J{iedy ujrzał swego sługę ~vcho

dzącego łzami zalanego , rzekł doń: <'Zostaw 

mię samego ! nie powracaj aż nabierzesz wię

cej męztwa ! )) potem ogoliwszy brodę .i u

brawszy się : 

<<Panowie rzekł, skoro sję wam podoba!» 

Dwaj podoficerowie podali m.u ręc~, i 011 

W!§zedł krokiem mocnym, l~mićchając się 

s· 
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do tych, których spotykał, i witając się z o

sobami znajomemi. Niezliczone zgromadze

nie l~du, w głęhokiem milczeniu , podziwiało 
się jego bohatyrstwu. Kiedy postrzegł szu

bienicę, zbladł nagle.- ((Co ci jest 'l zapytauo 

go. - Śmierć mię nie przestrasza, lecz mam 

w obrzydzeniu ten rodzaj śmierci, ;1 i sam jął 

czynić smutne prz-ygotowania. 

· __._ ((Jeżeli chcesz mówić, rzekł d01i oficer 

prz! wykonaniu kary będący, możesz to u

czynić. » Podniósł Qn na chwilę chustkę, któ

rą oczy jego były zakryte. 

- c1 Żąda,m zawołał, abyś był świadkiem, iż 
ulegam mojemu przeznaczeniu, jak dzielny 

żołnierz ! li w net zemkniętó z pod nóg jego 

wózek, na którym stał dotąd, a on wyzionął 

ducha. 

Taki był koniec tego młodzie1'ica zarówno 

żałowanego przez życzliwych dlań jak i je

go nieprzyjaciół. Zostawił on w Ameryce 

pamięć tak czułą, i tak głęboką, iż ślady 

dotąd jej nie znikły' pamięć człowieka cno

tliwego W as z y n g to n a, była wystawioną 

ua niezasłużoną przyganę, jaką niektórzy hi-
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storycy powtór_zyli. Kongress, którego wódz 

naczelny tajnie się radził, sprzeciwił się ~

swohodzeniu tego winowajcy. Sprawcy poj

mania Andrć'go, chociaż zrazu nagrodzeni 

p1·zez Kongress , byli wnrótce zapomnieni, i 

rnniej niż sam Andre wzbudzali interesu, 

a we trzydzieści sześć lat po tym wypadku, 

kiedy Paulding główny przywoclźca poj

mania , domagał się w Kongressie dodatko

wej pensyi, doznał tak silnego oporu, miano-

1wicie, ze strony majora Tallmadge, iż o

statni utrzymywał, że ludzie podobnego ro

dzaju nigdy nie zasługują na publiczną na

grodę. Zwłoki majora A n dr e'g o wydobyte 

z ziemi je pokrywającej, przeniesione zostały 

do Westminsteru, i złożone wpośrzód wszy

stkiego, co jest w ielkićm i godnem wiekopo

mnej sławy. Ar n o I d, z którym się żona 

wkrótce połącz-yła, og~osił drukiem obronę 

swego postępowania, silnie i z wielką zdol

nością napisaną, która dowodziła, iż z tą du

.szą czarną , zdradziecko głęboką i przewró

tną, ·łączył się umysł niepospolity, sprężysty 

i przebiegły. 



H8 

Zaledwo ujl'Zał su; on w szeregach woj
ska augielskiego, 'natychmiast poruczono mu 
dowództwo nad wyprawami shierowanćmina 
Wirginiją i New·London. Chciał on wcjśdi 
w listowne związki z Laf a y et t'e m i posłał 
doił parlamentarza; lecz postrzegłszy podpis, 
La fa y e tt oświadczył , iż nie chce mieć 

żadnycłi z tym człówiekiem stosunków. Pe
wnego dnia, liiedy przyprowadzono przed 
A r n o l d'a j e11.ca a mery kaliskiego : - <<Jakby 
postąpi9no ze inną, zapytał go,jeżelibym przez 
lVaszc wojsko wzi·~ty był w niewolą'?. 

- · fiUciętohy ci tę nogę, która odniosła 
ranę w usłudze dla ojczyzny, pocbowanoby 
ją, jak przystoi, a ciało· powieszonohy na 
szubienicy.» 

Znalazł on nakoniec spokojność wywr~e·ć 
g:niew i zaźal'łość,jakie oddawna krył w swern 
sercu przeciw swej ojczyźnie : krwią zalał 
i ogniem spustoszył New-London, leżący· o 
mil kilka od miejsca, gdzie się urodził, i kie„ 
tly miasto gorzało ' wszeclł na dzwonicę lw
ściełną. W roku 1787 odjecliał ·on do Anglii, 
lidzie lat dwadzieś,!ia przeżył swą ltailhę, 
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i sromotną zbrodnią. Nie słyszano mowaą
cycl~ o nim jak tylko z powoda matactw i 
wykrętów godzących na oszukanie, zręcznie 
poczętych lub wykonanych w taki sposób, 

iż sama tylko pogarda mogła go doścignąć, 
lecz nigdy prawo. Pewien członek Izby 
niższej spostrzegłszy go raz w galeryi, za
wołał: - ((Dopóki ten człowiek tutaj bę

_dzie obecnym, . nie przemówię ani. słowa. 

Wyłączony zewsząd , oburzeniem i pogardą 
powszechną ~kryty, osiadł jak armator i hu
downik okrętów -vv New-Brunswicku, którego 
ludno~ć natenczas składała się z wychodźców 
amerykańskich. Podejrz~wano go, iż podpa
lił jeden magazyn, zaassekurowany przezeń 

wzwyż nad jego. wartość rzeczywistą. Za
pozwano go przed sąd „ lecz nie znaleziono 
dostatecznych dowodów „ Lud pospolity który 
go miał w obrzydzeniu , posta~ił szubienicę 
przed jego domem, zawiesił obraz z napisem 

u góry przedstawującym nazwisko : . Zdraj
cy, i spalił go uroczyście nap;l"zeciw okien 

Arnold'a. 
Nikczemnik ten prowadził handel pomyśl-
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'Die, Ż!ł okaMle i z, wielkim przepychem; 

.często powracał do Anglii, a zawsze wy

chodził z kłopotó\v przez swą krew zimną 

i przytomność umysłu. W Pointe -a Pitrc 

(na Gwadelupie), służył on za agenta dla' 

wojsk angielskicb, dostarczał im żywności 

i 1·ozmaitych potrzeb wojennych, za które 

otrzymał ogromne zyski. F1·an~uzi odebrali 

na powrót Gwadelupę, schwytali Arnold'a 

i rzucni go wraz z innymi jeńcami na jeden 

z pontonów znajdujących się na zatoce. Pe

wien ~ołnie1·z uwiadomił go, iż hył pozna

ny. On natychmiast zamyka swój skarb 

w próżnej beczce, kładzie tam list, w któ

rym zapewnia dla siebie własność tego złota, 

rzuca beczkę. do morza, skoro noc nastąpiła, 

a widział jak ją fale zaniosły ai do brzegu, 

u którego stała flota angielska; za pomocą 

'ivięc liny, spuszcza się na dwie lub trzy 

deski znajlłujące się w hlizkości pontonu, i 

złożone w kształcie płyto; odrzyna linę do 

tych desek przywiązaną, i dopływa aż do 

niewielkiej łodzi bez winslarzy, na którą 

przesiadłszy i sam nią kierując, zdąża ~ż do 
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floty angielskiej. Ten wzó1• zbrodni pomyśl

nym skutkiem uwieńczonej i występku z po

wodzeniem kwitnącego, wraca nakoniec, za

żywać ogromnych dostatków nahytycli przez 

tyle rodzajów niecnego spodlenia się, do 

Londynu, . gdzie umarł mając lat 61 wieku~ 

14 Czerwca 1801 rolm. 
(American Biograpliy. -

Revue br·itannique.) 
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R O Z M A I T O Ś C I. 

ARTYSTKI I .A.RTYŚCI DRAMATYCZNI, SKŁA.DUĄCY 
TERAŹNIEJSZY TEATR POLSKI W 'VILNIE. 

WIADOMO już, po większej części, czytel
nikóm naszym, jakie usiłowania i niezmor
dowane trudy podjął P. Szmidtkóff dyre
ktor dzisiejszej sceny polskiej w Wilnie, aże
by ją na drodze prowadzącej do udoskona
lenia postawić. Zdziałał prawie wszystko, 
czego potrzeba, iżby materyalny skład teatru, 
nietyllło znośnym, ałe przyjemnym i gusto
wnym uczynić; lecz inaczej się rzeczy mają 
z osobami składającemi scenę; żeby je wy
chować i zdatnie ukształcić , długiego na to 
przeciągu czasu, wytrwałćj i niezmor(łowanej 
pracy, t~dzież znakomitych n~kładów potrze
ba. Nowy przeto dyrektor, me mogąc refor-
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mować sceny na~zej , . co do artys~ek i arty
stów, przestawac musi na tych, ktorzy dotąd 
Publiczności wileńskiej , z mniejszćm lub 
większem powodzeniem, stosownie do swoicli 
talentów, icb uprawy, .oraz własnej mniej lub 
·więcej dobrej cl1ęci~ służyli. 

Publiczność wileł1ska pojmuje dobrze i 
zna dostatecznie wartość ukształconego tea
tru; zna cel i zbawienne skutki sceny każ
dego rodzaju: potrafiłaby, niemylnie i bez
stronnie, w prawdziwem świetle wystawić 
zdolności, tudzież zasługi każdego z tutej
sz ycb artystów; ale z takiego wy~iania niewie
leby czystego i dojrzałego ziarna otrzymała. 
Przetoż częstok~oc przyjmowała na tomiast 
nieważne plewy, uieodrzucając ich bynajmniej 
ze wzgardą; zwłaszcza że nie widać było 
w przyszłości nadźiei bujniejszego plonu. 

Owoż, jal~ z wielu innych, tak i z tego 
jeszcze względu naleź y się P. S z mi d t ko f
f' o w i wdzięczność niezaprzeczona, że się 
jął do uprawy tego jałowego dotąd odłogu, . 
z którego , przy pracy, wytrwałej usilności 
i pobłażaniu wzajemnem (z naszej strony,' że 
złe za dobre niekiedy przyjmujemy, ze stro
ny zaś artystów, że czasami cierpią niedosta
tek), obfite kiedyś da się zebrać. żniwo~ Dzi
siaj sąd bezstronny i światły tej cywilizowa
nej Publiczności umie oddawać należną i za
służoną każdemu z ·artystów sprawiedliwość; 
jego się przeto radząc, skreśliliśmy cl1arakte
ryst yczniejsze rvsy, artystek i m·tystów dra
maf!Jczuych skł~dająe;l/ch teraźnieJs:.y.: teafr 
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polski w Wilnie. Do znawców prawdziwych 
należeć będzie, wyrok, czyśmy temu przed
sięwzięcin nalcżyc1e odpowiedzieli; dla tego 
uwagi, gruntowne, w tej mierze, w przystoj
nym i godnym społeczl)ości cywi,lizowanej to
nie wyrażone, chętnie przyjmiemy i do pu
blicznej wiadomości podadź gotowi jesteśmy, 
choćby te, w hręw nawet, . wyrażonemu tu 
zdaniu, przeciwne były, a zupełnie, w innem 
świetle, pokazywały artystek i artystów na
szych dramatycznych, których wyszczególnia~ 
my, jak następuje: 

A. B\ T Y S T K J. 

Górska Izabella..- Pierwsze miejsce mię~ 
dzy ak.torkami nasze~o teatru trzyma. Zna
czenie każdej roli pojmuje, i każdą właściwie 
oddaje; na niej polegat można, 'iż żadnej 
sztuce nie przyniesie uszczerbku; a nie jednę, 
grą swoją jedynie, podniesie. Celująca jest_ 
na scenie w uczuciach namiętnych , do wy
stępku skłonionych lub żałujących nieprawo· 
ści przeszłych albo w walce pozornych po
winności rozdroża z cnotą. Z niej jest naj· 
lepsza matka potajemnie spłodzonych dzieci; 
z niej czuła i pełna poświęcenia się kochanka 
opuszczającego ją zwodziciela; z niej prze
jęta strapieniem córka, pożerająca ~ sob~e 
ogień zniszczenia, aby tajemnicą dm rodzi
ców uszanować. W takiem lub temu podo~ 
hnem połoźeniu widzieć ją można w sztu· 
kach : . 'Wendetta, Jest temu, lat szesnaście, 
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Dziesięt: l<1t życia kobiety, Aniela de Gaston, 
i t. d. Również dobrze wytrzymuje w rolach 
nieskażonej cnoty, w zapale wieszczego na„ 
tchnienia, w pokonywaniu ogromu 'tłoczą· 
cych, się przeciwności aż do obłąkania umy
-słu; taką jest w Dziewicy Orleańskiej. Długi 
monolog na początku 4go aktu tej sztukijest 
świadectwem wysokich zdolności JP · Gór
s ki ej. Cnota cierpiąca w sztukach: Trzy
.tliz.ieści lat źyci« szulera, Zbójcy S z y I Ie r a, 
Sierota z Genewy,· Włóczęga i Familia Rikc
.bur9, jak nas przekony'iva, że musi hydź wy
żej nagroda za takie życie na naszej ziemi 
SJ.>ędwoe; tak też wróżyć pozwala, źe wie
n10i! chwały skronie naszej artystki qzdohi, 
za jej odegranie. W operze Mulm·z i Slósarz 
JP. Górska w przeciwnym zupełnie wystę
puje zawodzie: jest to kmoszka paryzkiego 
,przedmieścia, niespokojna o resztę wdowich 
·o·dzięków, zazdrośna zamężcia pani mula
rzowej' nieporównana ·w kłótni z panną .mło
dą, w chytrem ubolewaniu nad nią z powo· 
du samotnie przępędzonej nocy, i w cieka~a
~ci docieczenia tajemnicy; talią chciałby riueć, 
takiejby szukał Scribe; chociaż Auber zale
dwieby się mógł zgodzi.ć na nię, przez wzgląd 
na ł·olę w tej operze podrzędną. Przyl'o,dzenie 
nie obdarzyło JP. Górski ej głosem, ztąd 
też wymagać po ni~j dobrego śpiewania nie 
powinniśmy: usilriość człowieka wiele poko
!1_X_Wa rzeczy, ale z naturą walczyć nie może. 
W ogólności JP. Gó1·ska unikać powinna 
i'!&li zbyt młodej dziewczyny, którajuź wdzię-
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I.iem lat część gry swojł~y" zapełnia; łatwiej 
się bowiem przebacza brak doświadczenia nic 
śmiało występującej ahtorki, niż mniej sto
sowna dojrzałość wieku, przy całym zapasie 
sztuki. Pomimo te lekkie wady, wynikajticc 
z niedostatku aktorek do ia1)ełnienia rol sto
sownych, i z J1rzyrodzenia, które chociaż 
hojnie obdarzy o JP. Gór s k ą w scenie 
wzniosłych uczuć, nie dało jej atoli głosu ·40 
muzyki; JP. Górska niezaprzeczo;1e ma pra
wo do wdzięczności naszej ' przez znajomość 
sztuki scenicznej , przez pilność w nauczaniu 
się roli i przez talenta które nie są udziałem 
łatwym do nabycia. Ona jest ozdobit nasze
go teatru: kształtnej Ludowy ciała, mcłiy ma 
zręczne. i stosowne do roli, grę utrzymuje 
ciągłą, chociaż w milczeniu przez pantominę 
i poruszenia. Piętno cierpienia wyryte na twa
rzy, czy to z powodu teatralnego jej powo
łania, czy z przyczyn domowego pożycia, 
dając jej łatwość tragicznej sceny, ujmuje 
zalet w 1·ola'c11 wesołości swobodnćj. 

Zamecka,_:_Ta al&torha nigdy słuchaczów 
do smutku nie przywiedzie; z nią niht ·pła
kać, ani nad jej losem ubolewać nie będzie. 
Postawy kształtnej, wzrostu miernego, oczu 
żyw-ych, wesołego wyrazu twarzy; na pier
wszy rzut oka, widzi każdy, że ona d;ogę 
życia wynajdzie, że głodu , niedostatku 1 nę
dzy niespotka. Taką rolę niechaj wybiera, a 
oklaski będzie zyskiwała i młodzież skłonną 
d?' powod~enia. bez t~o~ki, cl.1,oćhy jej przy~a· 
niaj<ic sofoe uuewoh, 1 starcow czoła pustotą 
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rozjaśni. W Cdowieku, trzechwiecznym, za. 
lotnica na chwilę· w celu poprawienia ohvcza
jów skażonych w rodzime ~ teścia i zięcia, do 
jednej szafy zamknęła, śpiewając dała cierpu 
ką naukę obudwóm, sama zaś swobodna i 
przedtem Lpotem nie miała udziału w upo
korzeniu. W Dawnych 9rzecliach, tańcując 
przeskakuje przykrości życia, uiedba o do· 
bre imie, a nogóm ufa, że dobre mienie dla 
niej zyszczą.. W Banko~etlacli przeciętych, 
niby za dziewczynę służy aktorce , postać 
pani przybierającej, a jednak łlrz_ankę swoję 
j>iecze, i sama się zaleca ukradkiem, aby panią 
przez zamążpójście została. W tych trzech 
sztukach JP. Z am e ~ka bardzo dobrze od
powiada zamiaróm roli, na jćj granie ~apa
trując się słuchacze tak są uradowani, że za
poplinają, na chwilę , ~ sztukach i o niedo
brym ich wyborze, a co właśnie zastosować 
można d,o dwóch pierwszych tu zacyto\va
nych. JP. Zamecka pn~bywając nanaszę 
scenę z w ars za wy ogfosiła w afiszach' Ź': 
jest artystką ze szkoły dramatycznćj ; lecz 1 

bez tego ogłoszenia, każdy łatwoby w nie.i 
mógł poznać', wykształcenie naukowe : jej. 
śpiewanie, jej taniec jest nawet dowodem, 
że się nauka dobrze przyjęła, znać, że tra
;liła na zdolność wrodzoną. W rzeczy samej 
JP. Z am e ck a głos ma dobry, ucho mu„ 
z7czne i wypracowaną łatwoś~ przechodze
ma tonów, słowem' jest to Pr·ima dona na
s~ej opery. Na ten, raz'· n~e są to 7:hyt wiel
)ue pochwały; ale w ł•rotlnm przeciągu (!Za-
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tu przy troski.iw ej. dyrek~yi JP. • ~~id t k ·~ f. 
f'a nasza. opera me będzie do · pogardzema; 
ba! już i teraz tal.i jest interesującą, zę kto 
lepszej nie widział, (a. uas' takich najwięcej) 
i kto przekonany, że ~łądzić ludzką jest rŻe
ezą, może hydź w illuzyi, ii słucha dosko„ 
nałośei skoi1czonej. Kiedy zaś opera zbli· 
źy się do tak pożądanego kresu , wówczas 
godziłoby się nam prosić, aby i Dasza Pri
ma· dona popracowała nad tem, co się tecbni
ezn-ym wyrazem zowie sostenuto i crescen
do; to jest, aby: tcłm oszczędzać i w niepo
strzeżonym spadku, stopniami mocy dodawać 
ciągnionemu tonowi, i podobnież stopnian1i 
zwalniać , a ~o w miarę gestu i uczuć wyda-

, wanych; a przez to samo uwolniłaby .się od 
tego raptow~eg·o. c;ihwytania powietrza, któ
re często da.le się słyszeć u Panny Z am e
e ki ćj. Z wielką przyjemnością wszakże słu
chamy jej głosu, w operacli nie łatwych do 
wykonania, jakićmi są: Zampa, Mularz i 
Slósarz , Cyrulik Sewelski, i Fra Diavolo. 
JP. Z am e ck a równie się odznacza' w ta1ł
cu; jej mazur solowy zawsze jest z najży-
1'1'.SZem upodobaniem przyjęty, żaden balet 
nie~ógłhy uas tyle zająć, ile to zręczne uję
cie. wsz_ystkich charakterów tak ulubioneffO 
tańca. Chcąc godnie zakończyć zdanie nasze 
o JP. Za mec k iej, zacho\valiśmy na osta
tni kąsek małą sztuczkę : Antoś i Antosia. 
W roli Antosi ona jest wyższą nad wszystkie' 
pochwąły; w niej , 'o~a nam przedstawiła, 
nieudaną, ale prawdziwą prostotę wieśnia· 
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śniaczki; jej słuclaając, na nię wtenczas pa
trząc, nikt o aktorce nie myślał. Piękniejsze
go \vraźenia sprawić nie można! 

Fis zer ów n a.-Wielkąjest siła młodego 
wieku, przy okrasie wdzięków urody, dobrej 
wymowy i śmiałości. Z tym zapasem lvystę
pując JP. Fis z er ów n a na scenę wileńską 
mogła bydź pewna dobrego przyjęcia, nie 
szukając punktu podpory na teatrze krakow
t;kim; gdzie, zważy,vszy na wiek jej, mnie
mamy, Że nie miała dość czasu do nabycia 
wprawy. Trudny zaiste wybrała sobie wstę
pny zawód w roli Precyozy, w której przy
lvykliśmy do Jrv wykOJłczooej, przez JP. 
Górską, i me jeden: z obecnych pamięta 
JPannę Z a w ad z ką. Ubliżylibyśmy wspo
mnionym artystkóm, gdybyśmy im współ
zawodnictwo z Panną Fis zer naznaczyli. 
Ztćmwszystkićm piękny początek jest nam 
rękojmią pl"Zyszłćj doskonałości: tymczasem 
prosilibyśmv o wolniejszy krok w stąpaniu, 
i o stosown1ejszy ·wy1·az hnrz'f do uczuć. 
Uśmiech, :rrzyjemny jest do widzenia, ale 
\V smutku 1 boleści serca hardziej się przy
krzr _niż najzimniejsza obojętność. 

Młódszej Panny Fis zer ó·w ny, przy J>ier
wszem zaraz w1stąpieniu, gra śmiała 1 roli 
odpowiedna, wielkie o niej _'!a przyszłość ro
ko\nĆ _POZl'vala nadzieje. W ogólności, uka
zu1ie się na scenie wileńskiej Panien Fis ze
r ó 1v ie n, nader miłe na tutejszej Publiczności 
sprawiło wrażenie, przypominając jej te przy
jemności; jakich niegd-yś zapatrując się na grę 

Pocz.et n,Qwy. N. 21. 9 
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wz<>rtn„ą pa1"1shva Fis z er a i Fis z c ro w ć j 
tłoznawała. Pod godłem tych umcznych przy
pomnień Panny Fis zer ów n y zdobiąc sce
nę tutejszą, morą bydź pewne wszelkiego za
chęcenia. 

Czarnecka. -Tćj aktorce nie braknie 
doświadczenia, dawno już grywa na naszym 
teatrze; grywała przedtem '\V Mińsku i w po
mniejszych przenośnych teafl'zykac11: nie l>ra
knie jej '"dzięliów twarzy i postaci, ani łat 
nie ma jeszcze nadto, aby w rolach dojrzałej 
młodości gry,vać nie mogła. Ale to doświad
czenie, przy J>Omocniczycłt śrzodkacłt natury, 
nie dało jej zebrać ob6tycl1 plonów ; jal&aś 
martwa oziębłość, stawa jej na przeszkodzie 
do zjednania od s1ucl1aezów, lepszego przy
jęcia. Głosek ma nie wielki, ale czysty i do
syć trudności pokonywający, przeto w ope
racb nie złe miejsca może zajmować. W .l,lu
larx.u i Slósarzu rolę Pauny młodej, w Pa11:rt 
Jowialskim rolę szamhelanowej , dobrze o
degi;ywa. 

Z u ko lV ~ka. - Jest to stary exemplarz 
wytru,·ionej aktorki : jak w bibliotece księg-a 
w pergamin oprnrna, choć ją mole gryzą, 
gdy i:drowo pisana przetrlva łat ..yicle i ozdo
bą zbioru długo będzie; tak pani Z u ko lV ska 
przP.źyła niejednę aktorkę na scenie, a w pa
mięci na.szej dłu~o pozostanie. Cały szereg, 
ezarowmc , cyganek, żebraczek , bab zrzę
dnycl1, przesądnych, gospodyii i t. p., z na.i
dokładn!f'jszy'!' slrntk_iem zupełne~o wraie!'ia, 
przez 111ę moze bydz przedstaw1an!· N1ec11 



jej wszvstkie 8nięte patronki pl'zchacz:. za 
ta e.~kl;,,macya, i temu podobne wyrażenia, 
jakicb się dopuszcza z obrazą prawideł gt•am
n1atycznycb; my się za to gnie1vać nie może
my, przez wzgląd na prawdę schwyconą 
w naturze, w samyc11 nan·et sł;rzy1vionycłt 
wykrzylmilmcJ1, jakicb się podobne baby nie 
wystrzegaj;\. Nac.le wszystł;o celuje '"' rolacl1: 
slari~j gospod~·ni 'lV J.Yarzecz.onej z Lame1·
vwo1·u, cyg·auł•i 1T-Tia1'd!f w Pl'ecyozie, se
kutnicy rozhojniczł\i w J)wócli słowac/,, czyli. 
JYocy okropnej i t. d. cJ1c•1c dolmt ji•j grę 
przez ws liczone sztuhi o~uaczyć' trzebahy 
nszystl•ic, do J;lót·ycl'- 1vchodzi, wypisać. 

Burd z i ń s I• a. - AJ.torii a mierna, składu 
ciała hez Ż<.uluc&'o pon·abu, przybierająca na
dęto;ć zamiast puwat;i, często zaniedbująca 
nauczenia się roli, nieumiejąca korzystać z su
flera, cJm')'ta nict.icdy słowa drugićj al1torce 
:o-zepnięte, i śmićszność wzbudza w scenach 
h-agicznyclt. A jednak jeśli się roli nauczy 
i w karykaturę się przedzierzgnie, jak z po
czwarki motyl, tali z jćj wad doskouałość 
się wyradza. Ktolwh,,ickhy j;\ tylko w je
dnćj roli Paui 11Towialskitij słyszał, z ohn
rzeniemhy pn~jął najmnit~jszc przeciw niej 
zarzuty· ł1icdv dyf:l·a1"•tc 1•owforza: ., Oi ! 'igle ~ ' „1 

-. u • J I', ' figle, móJ Jegomo~ć ! 11 kiedy jeszcze wtenczas 
okulary z nosa zdejmie, i pnerwie roborę 
pmłczochy; spłaltać się trzeba ze śmiechu i 
wylt.rzykuąć, że tak Pani Burd z i 11 ska po
'"' inna. bydź sf.worzona, aby się ludzióm po
JQbać. Dohra też z niej ciotka, pełna śmie-

9" 
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szności w Le.ed ?i Fred r a, Damy i H,,. 
=.ary. 

Panny-: J'Óz·eł'ini, Keneaowiezówna, 
Bonis.zews.ka, B-otwiaówaa, i Maxi
m o w ie z ów n a, tyle jeszcze są znane , ile 
dekraeye teatralne; czy one aa.s śmieszyć, 
czy ebarzać, lub rozrzewniać kiedyś będą, 
przewidzieć niemoźemy. A póki to nastąpi, 
niech nabiorą ·etuchy, niech się przek•naJą, 
że PuhliczlH)ŚĆ wileńska więcej de pobłaża
nia ma skłoaoośei niz det edstręczenia przed
wczesnem. wy8mianiem. Dwie z nich, na
wet, nie wiem htere, w Cdowiek11. trzecli
wiecznym w Nku 1937 z taką bojaźnią wy„ , 
stąpiły, i tak się zmięszały z powodu, że go
ście do spożywania g-azów nie przeh,-w&li, 
a ich się rola skończyła,. iż zdawała się po
strzegać na nich chęć zemknienia za kulisy. 
Aleć to przecie, na przyszł7 wiek tak dzi
wnie opisany, .uszło wy6oru1e • 

.A. Il .T Y Ś C 1. 

Ro go lV ski. - Patryarcha seeay wileń
skiej; żyjąca tradycya wzrostu, upadku, roz
chwiania się, przerwy; nowero zbioru akte
.rów, nowych powodzeń, i tych samych ca 
pierwej niepomyślności; a wszystkie te zmia
ny kilkakrotnie powtarzane, koło niego, jak 
koło osi niewzruszonej się okręciły. Przyj a· 
ciel teatru, nieodstępny w niedoli i w szczę
śliwszym losie, udział chwały i wdzięczno
ści w kaźd ym razie bierze. Nietyle stary 
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w wieku, ile w latach na usłudze scenicznej 
spożytych; bo od kolebki prawie, aż do tych
ęzas trudy 8We przyjemności naszej poświęca. 
Zyją jeszcze i czerstwi są; koledzy szkolni 
JP. Rogowskiego, którz? pamiętają Ro· 
chitański studentów teatr;. tam zedłe deska
mi pokryte służ.yly za podniesienie , a dwa 
prześcieradła za kortynę i dekoracyą. Taka 
była kolebka , i takie pielucł.y rodzącego się 
aktora dla wileńskiego teatru. Z nich wyro
sło dziecię z usposobieniem szkolnrch nauk, 
wykształciło się w d•odnego młodzieńca pię
ltnej Ludowy ciała~ miłecto orgeno głosu i 
przeż.yłe lat czterdzieści z pełna, pod da
chem malawideł r,łóciennych. Mo.raloe uczu
cie artystJ, skłoniło go.„ zapewne , do przyj
mowania. rol poczciwych i powaŻnJch, w sztu
kach wyższegc> rzę(lu; w mnicjsz1ch upo
dobany był z nicr> bef"oiś fig,larny i buOo. 
Spuśćmt zasłonę na pięknie przeeędzouy za
wód, a jak wywołanemu aktorowi po dobrze 
odegranej sztuce, złozmJ hołd eklasków. Nie 
mamy zamiaru skreślać- życia JP. Ro go w
skie go i ślady zbierać- wszvstkieh jego po
wodzeń' powiemy tyllc& co słyszymy dotąd, 
że dobre wspomnienie o sobie i swoim ta. 
lencie we wszystkich serca zaszczepił. Te
raz jeszcze, starzec sił osłabionych. nie raz 
ognia dobędzie, i z _g:_~daością, acz mniej wy ... 
raźnie pr~~!°ówi. . W prologu ~o Dziewicy 
Orleańskie) w roh Teobalda, zywo maluje 
klęski Francyi. W Zbójcach S z y l l e r' a i 
stosowną do wieku miał rolę, i odegrał ją 



134 

z pol1'otłzcuiem najlepszćm. Szanujmy, z re. 
utą, dni zasłużonego artysty, pokrywajuay 
raczej małe jego usterki, niżbyśmy je wyty
loać mieli. 
· · Skib i ń s k i.-Jest :komikiem '"calem zna
czeniu : zachowanie przyzwoitości w grze, 
llla sobie za pratvidło; śmićszność z tem co 
przystoi, tak umić połączyć, że i zabawi 
zarazem, i nigdy płaską pantominą, ani szor
stkim wyrazem słuchaczów nie obrazi. O 
nim jcdn3·m tylko możemy powiedzieć, że 
Farsę od Hometlyi rozróżnić umić; błazno
wać łatwohy potrafił, a jednak rzadko się 
w to lvdaje, całego swego talentu używa na 
oddanie claarakterów dobitnych, skępstwem_, 
chciwością, tcbórzoshvcm, chytrością lub tym 
podohnćmi ułomnościami nacechowanych. U
stalona jego sława, już niezależy od naszycli 
j)Ocbwał, an~ ta lekka wzmianha świetności 
jego talentóm nie doda. U nas znajomy od 
dawna, JP. SJ; i'b ir'1s ki oprócz naszego, nie 
1v jednym z celniejszych teatrów z uniesie
niem h~·ł prz!jmowany. Przejeżdżał on kil
kakrotnie do .Krakowa, długi czas tam prze
bywał z żoną swoją, statecznie z nim losy i 
znvód dramatyczny dżielącą, aż do ostatnich 
dni życia swojcg-o. 011a jako wyborna śpić
waczka opery, on, w rolach .komicznych ze 
znajomością muzyki, też do składu oper a.ktor 
pożądany, morrli bydź i byli. cłtlubą nie jednćj 
sceny, i nie jedno też pióro,- w pismacła pu
blicznycłt, spraniedliwą pochwałę ti~j parze 
od<lalo. Odznaczający się talent tcrro znałw~ 
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mitec-o uh·sty najś,,.-ict11iej występuje, w ro
lach: Sozyi w .A.mfitryonie ,. Bazyle90 muzy
ka w Cy1·uliku Sewilskim, Pedra w Precyo
:.ie, Organisty w J(1·akowiakaclt i Gó1·alach, 
Paua Majora w Da111aelt i IIuzaracli; a świe
żym wsparł dowodem słusznie nabytćj sławy 
.1v roli Dozorcy oddanej mu pod straż Amy 
llobsm·t lmehanki L ei ces te 1· a , \V Zamku 
l\enilwo1·tli. 
Aś nike wski.-Trudno, pogardę z zasłu

gą tak dobrze w rón-·nowadze utrzymać, aże
by skazówka szali na miejscu została. Na to 
trzehahy wyłącznego usposobienia; a jetłnak 
JP. Aś n i ko wski tyle nsilności dokłuda, 
aby i jedno i drugie posieśdź, iż prawdziwie 
nie wiemy co w' zdaniu Publiczności na jego 
stronę przeważa: czy pogarda, czy zasługa? 
Wzorem jego zdają się bydź ci włoscy łudzi
grosze jarmarczni, którzy na plecach szatry 
teatralne przenosząc lvcislmjił się w tłumy, 
W.,vinkami parę łokci kwadrato\Vycb ziemi u 
inotłochu wyproszą i w oka mgnieniu scenę 
zbudują, i w oka mgnienią przystroją się 
w dziwne postaci; a wlazłszy na scenę, z ro
~kosznem ubawieniem gawiedzi makarony za
jadają, i resztką niedojedzie'!_ych obrzucają 
i widzów i swych kollegów. Tylko że nasz 
naśladówca nad makarony, posiłniejs7.ą stra
wę przenosi; ma minę tuczonego kiełbasami 
i kołdunami pasibrzucha, i wchodzi na sce
nę z nieotartą gębą lśniącą się od tłustości 
·z której miota bez przerwy nieprzebrany ma~ 
teryał plugastwa; huclia nielił.rnvionym za-
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pasem pokarmów, i wykrzywia się z taką 
odrazą Jakby kurcze żołądkowe cierpiał. A 
przez to, taki pomnik sławy dla siebie bodu· 
Je, że się już wyżej nad teatl'alną galeryą wy• 
nosi; szkoda tylko, że o fundamentach za po· 
mniał. JP. Aś n i ko wski wdzięcznym liył· 
by temu autorowi, •tóryby w sztuce najwa
żniejszą jemu rolę przeznaczył niepisząc do 
niej słów żadn~ch; on by ją własnemi kon· 
ceptami za pełmł. Wyższy nad wszystkich 
w świecie autorów , żadnćJ sztuki bez doda· 
tków nie puści; jeżeli jej nie może słówkiem 
ozdobić, to pewno coś dowcipnego przyda 
w akcyi lub pantominie. Jest to natręt tego 
rodzaju, który wprawiwszy w oburzenie siu-· 
chaczów , niezraża się i nieprzesta~e błazno· 
wać, póki swego nie dopnie i merozśmie
szy, pomimo woli. Zdolności JP. Aśnikow· 
skiemn zaprzeczyć nie można, wprawę ma 
wielką, rolę ·zawsze umićwa, głos. dobry; 
posiada znajomość muzyki, przeto i w operze 
rua swoje miejsce; hJłbf alitorem wybornym 
gdyby o godności człowieka pamiętał. Kiedy 
sztuka wierszem pisana samowolność jego 
skrępuje , lub szczęśliwym trafem sam dotfa
tków wszelkich zanieclła , staje się wzoro
wym. W ogólności w komedyach Fredra 
celuje, a przed wszystkiemi w Panw Jowial
skim przez deklanu•c1ą bajeczek w najlep· 
szym artyście wzbudzić zazdrość może: w tej 
roli wszystkie zarzuty ustają! W każdej in· 
ne,j, widny w nim talent zeszpecony tylko o
brazą przyzwoitości. A wszakże Panu A śni-
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ko wskiemu, jako artyście, wyznawcy i 
czcicielowi sztok piękn7ch, pomniećby się na 
to godziło, że teatr, Jeżeli nie obyczajów, 
to przynajmniej szkołą gustu dobrer bydż 
powinien. Do każdej ·sztuki pięknćJ należy 
idealizować i poprawiać, że tak rzekę, przed
mioty przyrodzenia, nie zaś je oszpecać i po
niżać. Jesta gminne i nieprzystojne P. Aśni
k owskiego oburzają, ohydny a częstokroć 
gorszący i sromotny wystawując obraz. 

Wspomnieć winniśmy jeszcze o dwóch 
sztuczkach niewiadomego autora, w których 
głównie, a w jednej z nich sam jeden pra
wie, występując JP. Aśnikowski, przy
pieczętował patent służby błazeńskiej wileń
skiego teatru. Jedna z nich nosi tytuł: Ła
t~ sposób placenia długów, druga: Pan. 
Grzybek czyli Siedm kochanek apsz.ytowa
nych. W obu tych sztuczkach aktor z autorem 
tak stanęli na rów11i, iż albo sam P. Aś n i
le o w s ki je pisał, albo mozgo przyjaciela swe-

. go lub współ wyznawcy do tego użył. Bywa 
też P. Aś n i k o wski UŹY"ft'any do charakte
rów zbrodniczych, i nie złe w tych rolach 
ma powodzenie; w sztuce Dziesięć lat ży
cia kobiety, stawi nam dokładny obraz, wy
uzdanego na wszystkie bezprawia, łotra. 
W przedstawionej niedawnćmi czasy sztuce 
S z 1 I Ie r'a: Zbójcy czyli Karol Moor, autor 
chciał okazać zbrodniarza ukryte~o pod po
zorem powierzchownej godności ; P. Aś n i
k owski nie zrozumiał tej myśli , i od razu 
przybierał postawę łatwą do odgadnienia. 
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O 1 gdvhy zbroduia tak jawnie pozuać si~ da
wała, "'nie czekanohy jej skutków na ęsądze
nie złvch ludzi! 

P1·osilibyśmy jak najusilniej P. Aś n i
k owskiego, ażeby na przyszłość, jeżeli nie 
siebie, to Publiczność więcćj szanował: 

Offenduntur enim quibus est equus et pater et ru; 

Nec si quid fricti ciceris probat et nucis emptor, 

.Ll.equis accipz'unt aminis donantflB corona. 

Napomknione tu zlekka uclaybieoia i nie
które wady lV ffl"ZC P. Aśnikowskiego, 
łatwo dadzą się sprostować, jeżeli ten arty
sta zecłace mieć to zawsze obecnem w pa
mięci, że prawdziwej Publiczności nie skła
dają fricti cice1·is et nucis emptores , lecz lu
dzie światli, obdarzeni wyki:;ztałcouym sma
kiem, oburzający się na rozpasany cynizm 
i zniewagę przyzwoitości cywilizowanego to
warzystwa; ·ludzie którzy częstokroć mło
dzieńcze rodzeństwo swoje, płci obojej, wi
tłokiem sceny rozerwać i zabawić pragną, a 
którym byłoby markotno oglądać psowane 
tam zarody dobrego W)'chowania młodzieży, 
gdzie się dla niej szkołę gustu po~azać spo
dziewali. - P. Aś n i ko ws k i przed wielu 
innymi artystami otwartszą ma dla siebie do 
uprawy swojego talentu drogę; posiada bo
wiem jęz!ki obce, może w nich czytać nau
czające o sztuce dramatycznej dzieła, i z nich 
codziennie do postępów tłalszycb odnosić po
żytek. Jakoż spra\viedliwie poliviedzieć nale~ 
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ży, że tej korzyści nie zarzuca zupełnie: reper
toryum bowiem polsa..iej sceny ubo~ie · w no
wości dramatyczne szkołv świćższćJ, zboga
ciło się, ten1iczasv, kilką tlumaczeńjego pióra. 
Tłumaczenia te, jakkohviek w czytaniu \VY· 
dałyby się niepoprawnćmi, na scenie wszak
że, w ustach aktorólV, przr całej ilłuzyi de
koracyj, kostiurnów, nmzyln, udania art:sty
cznego i t. d., ucliodzą. ·wszakże przy meza-
1•rzeczon ym talencie , w wieku młodym, P. 
Aśnikowsld trzymając częścićj pióro wrę
lm, i formując się na dobrych wzorach, może 
zostać poprawnym nawet pisarzem: 'fabrican
do [abri pmus. 

Che I 111 i ko ws k i.-PóM intryga miłośna 
nie przestanie hyd~. przedn!iotem szt.ul: tea
tralnych, póty ludzie młodzi, przyslOJilł, do
brze złożeni, zręczni w• rucl1ach, będą w tea
trach na koc11anków używani. W tym zawo
dzie, na jednych zdolnościach przestać nic 
można, oprócz nich, trzeba hydź jeszcze od 
samej natury łaskawie uposażonym. To· do
brodzif'jstwo prz vrodzenia, na naszym teatrze, 
zlało się na JP: CLełmikowskiego; on 
u nas jest kocl1ankiem z professyi; oo swe 
usługi pośnięcać musi tej dziwacznej pani, 
która się zowie miłością. Jest to aktor skou
czooy, wszystkie przymioty posiada, i wszy
stho to umić, czćrnhy liaprysóm swej pani do
godził: westchnąć, zaśpićwać rozweselić, za
smucić się, tęsknić, i t. p., oszukać straże ko
chanki, i czujność opiekunów, przebrać się 
za doktora lub żołnierza, udadź pijanego, 
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słowem wszystkich zażyć fortelów, aby po
tem choć chwilkę rozpływać się w ezllłJlll 
duecie z kochanką, CZf śpiewanym, ezy gada
ny1n lub na pantominie. JP. Chełmili«>w
s ki w operze, w dramacie, w Wfldewillu, 
w komedyi i w tragedvi, koclianek przez 
WSZ)'stkie stany: książę ·i parobczak, student 
po,d okiem guwernera i dziedzic obszernych 
włości , w rozlicznem położeniu zawsze- dtt 
jednego celu zmierza. Jest to cacko teatru, t&
aletka damskich potrzeb , misternie zrobiona, 
dobrze wypolerowana; w uiej eod ręką ma 
wszystko dziewczyna , w niej się przejrzy, 
przed nią się ubierze, wystroi, w niej piękne 
narzędzia do wszystkich robotek, spirytusy od 
słabości, potajemniki , w nich papier gładki 
jak adas, atrament wonny, i piórka delika
tnie temperowane; wszystko jest na swojej 
skali w niewielkiej objętości; lecz nic no
wego już dodadź nie można, gdyż miejsca 
braknie. P. Chełmikowski teź się zao
krąglił i zawarł w swoim talencie, nic nu1 
nie mamy do naganv, lecz i postępu od kilko 
lat w nim nie widzi.;y. Publiczność jest tak
że kochanką, a do tego wrmagającą i chciwą 
postępu w swym Adonisie ; o jej się łaskę 
też dobijać potrzeba; zapewnienie zaś stałej 
miłości, ten tylko od niej otrzyma, kto dosko
nałość osięgnął. Toaletka z czasem się zuży
je; nowa, lepsza czy gorsza, ale nowa, musi 
.kiedyś jej miejsce zastąpić. Tamta się sprze
da, a wartość jej pieniężna może się zamie
nić na rzecz s11acowniejszą i większego niż 
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pierwej użytku. Tak i P. Claełmikowski, 
gdy lata przyjdą, wiek karku pochyli, nogóm, 
rękóm i twarzv władzy zalotniczej odejmie i 
serce do czułości wyziębi, zawód kochanka 
porzuci, a przy nabytej wprawie i zdolności, 
BZacowniejszym aktorem w innym zawodzie 
hydź może. • 

Su re w i c z. - Tego artystę, przeznacze
nie powiodło najcbluhniejsz~ drogą, czy wyź
szem i szła4:hetniejszem od swych koUegów 
czuciem obdarzony? czy dusza jego tak sil
na, że walkę z niedolą wvtrzymywać może? 
Czemu gromy nieszczęśc~ w niego tylko bi
ją? On j.est tem drzewem wyniosłem, przed
miotem wichrów burzliwych; górą w obło
kach u.kr~tą„ rodziną oiszcząc!ch potoków ; 
en„ tą wielkością niepojętą, BAleżącą do ta
jemnic natury. Móglłiy kto rozumieć, że tem 
wszystkiem jest JP. Sure w ie z '1- Nie; on 
tylko tę rolę zajmuje. Lecz,jakkolwiek dalece 
W'fŻsze&'a nadeń artystę możemy sobie wyo
brazić, en tylko jeden z c-rona naszych akto
rów, może w tvm zaw.edzie godnie występo
wać. Któżby llioy grać mógł u nas Hamleta 
S zek sp i r'a, albo Kar.ola Moora w Zbó;"cacli 
.S z y Uer'.a. W tycłt rołacL, bez wątpienia, tak 
trzeba wystąpić, ażeby i w1ższ.e stanowisko 
nad ludzi pospolitych zająć 1 uniknąć przesa
d1; trzeba się takim okazać, ażeby we wszyst
kreh wzbudzić poszanowanie i Dlejakąś trwo
Ję· Nie jestże to chlubniejsza droga· nad inne 
w których i czołgać się i przeskakiwać wszv~ 
stko u.chodzi? W tej tylko, ·~eba hydź ni~-
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wzTuszon!D'~ '~ raz przyjętych zasadacla; tą 
drogą kto 1śdz zaczął, godzien pochwałv. 
JP. Surewicz zaś, pięlme ślady po sobie 
zostawił, i gwiazda jego nie zagaśnie. 'Var
to go słyszeć w roli Edgara, w Narzeczonl-j 
z Lamermooru we 117loczędze, w roli Du
nois, w Dziewicy_ Orlem'tskiej w Familii Ri
keburg i t. p. Gr pn czasami kocl1anków, 
w Jędrusiu zJędrycliowa może bydź stawio
ny za przykład najlepszego grania, i stwier
dzić w udaniu to, coby do siebie samego 
mógł zastósować; to jest, że z niezg1·abnych 
początków, p1·zy śmiałości i pracy dochodzi 
się z czasem do .zupełnego wyllształccnia. 

1\1 os z y 11 s k i.-Artysta, hudzo pięknym 
głosem odznaczający się, co mu wszakże 
nie przeszkadza czasem śpićwać fałszywie. 
W Zampie, duet ze znalezioną Żoną na po
czątlm drugiego aktu , może mu do popisu 
$łużyć. W parobczakach mazowiecl•ich i kra
~owskiclt wybornie występuje. W rolach ko
chanków lub t·vcerskich, na szeregowego zda
je się J1ydź ,,,faściwićj stworzony jak na do· 
wódz cę. 

Burd z i 11 ski. - Gdyby nie rola Szambe
lana w Pamt Joivialsliim,, w której, ró,vna
jącego się sobie WSfJółzawodnil.a mi(•Ć nie 
może, uieh~·loby czćm teg:o artystę podtrz3'
mać. Rzadko łaiedy z mierności W!cbodzi. 

Los icki.- Bez niego nie mielibyśmy Ja
kubciów, Gawelków i Piotrusiów teatralnycl1, 
ua naszej scenie i tycl1 wszystkich rucbnvycl1 
półgłówków, których nic nie martwi, zawsze 
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radzi z siehie i cłtyha nieclacąe komo }Jomo
gą, a cł1cąc pomagać, pewno zaszkodzą. JP • 
t. os i e k i ginie, skoro tylko z tego zakresu 
'"'ystąpi. 

Sos n owski.- Do niego można zastóso-
wać znajome przysłowie:. ce Gdyby • nie ten 
bas, tobym •••••••• » Na mm polegają cbory 
w operach; głos ma mocny i przyjemny, has 
dosyć nizki, ale i·ucby mezgrahne przy wy
sokim wzroscie, i jakiś nalog n· takt rusza
nia rękami. Bydź to może, iż się '''~krzesa 
w wyższem towarzvstwie, ho już i sam nie
kiedy miewa nomin.acvą na hrabiego. 

Kiersn o ~ski. _.Podobnież jak poprze
dzający z różnicą tylko wzrostu, jest akto
rem dla głosu. Znvleszamv więc zdanie o 
11im do czasu, póki na jakieś nie zasłuży. 

Gierko wie z, Łoż_yńs ki, Głę hocki, 
Ż y I iński. - Z nimi przestajemy dotąd na 
znajomosci afiszowej: d'vaj pierwsi grywają 
role dosyć znaczące, z ró,:vnćm powodzeniem 
czyli też żadnem; z tą tylko różnicą, że JP. 
Loży ń ski nie dawno się na naszym teatrze 
zjawił i młody, może kiedyś dójśdź do sto
pnia lVyzszego; JP. Gi.erkowicz zaś da
'".no sił st1•ycł1 probuje, i chyba sam się tylko 
nie przekonał, że t.eatr nie dla niego stwo
rzonv, albo on nie dła teatru • 

. T~kie jest, według tego, . cośmy postrze
gali'· 1 ?' ~ezs.t.ronne~~ sądt! z~sł1sz.e~ mogli, 
zdanre swmlłeJ Pubheznośct w1lensk1eJ o skła
dająey-ch scenę dramatyczną polską osobach. 
O postępnem ich doskonałemu się w przy-
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szłości, tudzież e zmianach, jakie zajdą w tf!
atrze. Miło nam będzie czytelników naszych 
uwiadomić. 

( Adarn DE SzTRUNK A.sses. Izby 
K1yminal11ej Gub. wileńs.) 

GRA.MlfATYKA RossYYSKA PRZEZ MtKOŁA..JA 
GRECZA NAPISA...~A; TŁUMACZONA Z ROSSYl!SKIE• 

Go.-WILNO. -NAKŁADEM I DRUKIEM JózEFA 

ZAWADZKIEGO. -1838. -in Svo. str. 216. 
Grammatyka Rossyjska P. łlikołaja Gre

c za, jako dzieło naukowe arcy pożyteczne, 
znajoma jest uczącyQJ i uczącym się z &r11ntu 

r.ruvideł języka rossyjskiego, już od lat w ie
u : szanowną tę jego pracę w or1ginale oce

ni'i wraz po jej ukazaniu się biegłt a bezstron
ni znawcy; powtarzać przeto należnycł1 jej 
pochn·ał nie widzintl tu potrzeby. O tłuma
czeniu to tylko powiemy, że jest dokładne, 
nieuwłacza w niezem zaletóm oryginału i naj
surowsze wymagania, w tej mierze, zaspa
kaja. A jeżeli to jest pralVdą, że książka nau
kowa czysto, pięknie i poprawnie wydruko
wana zachęca bardziej uczących się do ko·· 
rz~stania z wiadomości w niej zawartych; te
dy powiedzieć możemy, nieprzesadzając, że 
drukarnia P. Z a w a dz k i ego , nic lV tym 
gatunku zachęty do żądania nie zostawiła. 

- KHuea ,4..llJł. -rme11iA 11a t}paNu,y:JcKOMO Jł3bt
r.-ś </J. I' e ,4. U 1' e, CO KpamKUMO C.ll08apeM7J 1'pmt
u,y:1CKO-pocciucr.o-no~11CKUM00 (WYPl3Y FllAN• 
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Ct:ZKIE PRZEZ f. GEDIKE Z UODATKlEH SLOW~l
KA FRANCUZKO·ROSSYYSKO·POLSKIEGO ). -:-- 'V li.
NO. -NAKŁADEll 1 DRUKIEM JózEFA ZA1:VADZ

KIEGo. -1838. in 8vo. min., textu wv11isów 
str. 131 , słownika 123. . „ 

\V ypisy te, z któ~ych kilka już generac~'j, 
uczącćj się po francuzku naszej młodzieży~ 
płci ohojej,korzvstało sknteczn,ie, stosowniej
szemi do trybu obecnego nauczania' zrobiły 
objaśnienia niektórych wyrażeń francuzkic4 
w języku Rossyjskim, tudzież dodanie do sło
wniczka d~nvnego Rossyjskich lvyrazów; co 
właśnie najstósowviejszą i najwięcej obiecu· 
jącą pożytku' dla szkół' pensyj' tudzież pry· 
\Utnego naucze1~ia jęzrlia fi·ancuzkiego, u
cz vniło z nich, w swoim przedmiocie nau
:ko\Tą ksiązl&ę. 

- Kucu:n:1sTRZ NOWY CZYLI KUCH~IA c
DZIEL~A. DLA OSÓB OSŁABIONYCH, lV 'WIEKU ro
DESZŁYJI, TUDZIEŻ DO ZDROWIA POWRACAJ_-\• 

CYCU. - W PROPORC'YI NA .JEDNĘ . OSOBĘ. -

PRZEZ JANA SzYTLERA.. - WILNO • .:_ W DRL

JLlRNI DYECEZAL~u. -1837. in Svo. str. 222. 
Przemowy VI. .Nieliczbowanycl1 ohejmują
cycłl tytuł i dedy.kacyą 8, regestru 12. 

Znajome jn7. są Publiczności dwa dzicł<t 
P. Jana Szytlera, Kucltarz. dobrze uspo
sobiony i Kuclia1·ka oszczędna. Najrzetelniej
szą stanowi ich pochwałę, rychłe wyczerpanie 
dn·ukrotnycb '\Vydań po d\va tysiące exem· 
plarzy. Donosząc, w swoim czasie czvtel
nikóm naszym o tych P. S z y t l e.r a pracach 

Poczet nowy. N• 21. t O 
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(Wiz.er_itnki i r(}z,. 1iauk. c:r.. YII, 1·. 183/i 
str. 16, i nast.) mieliśmy sposobność napom
knąć, ile pokarm dobrze przysposobiony i 
11rządzony przyzwoicie wpływa na zachowa
nie i polepszenie zdrowia. Autor nasz prze
nilmiony tą prawdą, całe niniejsze pismo dye
cie osób słabowitych i cierpiących na zdro
wiu poświęcił. Pożyteczniejby może jeszcze 
po§tąpił, gdyby, z poradą biegłych medyków, 
niezaniedbał wskazać, w jakich mianowicie 
rodzajach osłabień lub cierpieli , ten albo ów 
gatunek pokarmu służy najprzyzwoiciej; jak 
to uczvnił P. Walenty Szacfajer, w szaco
wnym„przekład.zie swoim dzieła doktora Pa u
l i z kiego C'), wszelakoż i tak , r9wnie to, 
jako i poprzednicze -dzieła P. S z y tle r a 
wyższem jest nieskończenie od naśładowa1I 
jego, które się świćżo ukazywać poczynają. 

(1) Oh. MEDYCYNA. DL-'- LUDU WIEYSJCIEGO i t. d. 'Vy
danie drugie poprawne. T. II. str. 516 i nast. 
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11;.sr4lic.t n•BUKOWA.HE NAK.I.ADEM LUB DRUKIEM , 
JCJZEF A ZAWADZKIEGO, W WILNIE. 

Gracvmatyk.a Rossyjska pTuz. Mikołaja. Grecz.a napi
sana, tłnm,cz.ona z .Rossyjskiego. Viilno 1838 kop. 65 
·Kolęda dla dzieci przez. X. Antoniego Mo4zyńsl:ieg_o 

.S. p. in 8vo. Wilno 1858 • • • • • • • kop. 6o 
Metotla, nowa, uczenia Chroa„logii, wynaleziona przez. 

.A. Jaźwińskiego. Z francuz.kiego. ·Wilno 1837 r. 1 k. 20 

Piosnki wie\niacze z nad Niemna. We dwóch czę
lciacb. in 8vo. •Wilno i857 • • • • • • kop. 5o 
Rusałka "wydana przez .Alerandra Grozę. Częić pier

wsza. in ii. Wilno 1838 • • · • • • • • r. 1 Jl. 20 

Wypisy franco7.kie przez F. Gedyl:e z dodatkiem Sło
wnika Fnncuzko-Rossyjsko- Polskiego. in 8vo. "Wilno 
1858 ~ • • • • • • • • • • • • kop. 45 
• 

K~lendarz.e na· rol: r898 • 

. ,Kalendarz domowy i gospodarski. >n~· ~ok zwyczajny 
1838 wydawany przez Stanisława JANICKIEGO, zawie
rający wiadomoici gospodarskie; wiadomość o wyrabia
niu domowem cukru z buraków; upominki dla gospo
dar.zy i gospodyń;. i t. d. in 4to. Wanza:wa z mapp" 

I 
ynbernii Lubelskiej · •• • • ;. · • • • '.~ ~ ·· .•. L 4o 

··. Kalendarz lłolsic;zo-Gospodanki na rok. 1838 pnez 
Nepomucena. Kurow.tliego Roll'' piąty, z jedną tablic~ 

1 rycin, uwierający w solii\ Część Kościelno-utronomi
czoą: 1 Rolnictwo, 2 Uprawę roślin, 5 Łąki, 4 O'gólne 
przypomnienia gospodarskie, 5 Naakę wyrabiania· cukru 
burakc.wego sposobem domowym, podług sposobu przu 
nv. Tadeusz.a Hr. Mo1towd:iego, b. Min. Spr. Wew. 
Kr. Pol., zFraocyi n,desłanego, 6 Paczelaictwo, 7 Ry
bactwo, 8 B,obienie Piwa w domtt mniej w kraju zna
nego, g Wyrabianie wina z ró!nych kwajowycb jagód. 
IO Pieczenie chleba, 11 Robienie sera. 12 Solenie mięsa 
i ryb. 25 Robienie octu. 14 Rozmaite przedmioty dla go
spodyń, tak. miejskich jako i wiejskich. in 4to. War-
szawa • • • • • • • • ; • • • • r. l kop. 6o 

Polski, Ruski,. Astronomitzęo-gospodarski N owy ~
lentlarz powsr.. na rok .1~58, r9k. czwarty. 4. Wat'SZ• k. 4o 
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