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Stanis?awa Ostrowska (1889
-

1977) -

polo

nistka, wybitny pedagog, ukszta?towa?a wielu

ludzi pióra, uczy?a j?zyka polskiego w Gim

nazjum i Liceum im. Tomasza Zana od 1921

do 1969 roku, uczestniczka tajnego nauczania

w czasie okupacji niemieckiej. ;
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TOMASZ ZAN

1796-1855

Patron Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta?c?cego w Pruszkowie, poeta,
badacz minera?ów i przyrodnik, wspó?za?o?yciel Towarzystwa Filomatów,

za?o?yciel organizacji studenckiej "Promieni?ci", wielki patriota i wycho
wawca m?odzie?y.
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Tomasz Zan! -

By?o to jedno z tych czcigodnych imion, które po

kolenie pokoleniu przekazywa?o, przydaj?c ?wiate? i blasków do au

reoli, otaczaj?cej t? posta?!

By? to symbol martyrologii m?odzie?y polskiej z przed stu z gór?
lat!

Cudna legenda o po?wi?ceniu bezgranicznem "promienistego

poety" w imi? przyja?ni.
J ros?a s?awa Zana, wodza m?odzie?y, ros?a wci??, opieraj?c si?

na wspomnieniach wdzi?czno?ci braci Filareckiej i id?c w dal. ..

A? w r. J 9 J 3 legenda
-

legend? by? przesta?a, 5 tomów kore

spondencji Filomatów, wydanej nak?adem Akademji Umiej?tno?ci

przez Czubka, a w latach nast?pnych 2 tomy" Materja?ów do historji

Towarzystwa" (1920-1921) i 2 tomy .Poezyj Filomatów" (1922)

pozwoli?y naukowo zbada? i okre?li? stanowisko Zana w ruchu filo-
mackim, orazjego znaczenie, jako przywódcy m?odzie?y i poety. Jego

korespondencja i utwory poetyckie, opinja o nim m?odzie?y przed

pami?tnym rokiem 1824 wszystko to pozwala bezstronnie odtworzy?

duchowy wizerunek Zana takim. jakim by? w rzeczywisto?ci.



I

Tomasz Zan urodzi? si? d. 21/XII 1796 r. w Miasocie (powiatu

wilejskiego, parafji mo?odecze?skiej) w Mi?szczy?nie.
Rodzina Zanów wywodzi?a si? od Zania, bojara nowogrodzkiego

z XVI w. Znani byli: Za? Antiuchowicz, bojar hospodarski nowo

grodzki, w r. 1511? Za?, bojar lubecki, 1522 r.; Za?ko Iwanowicz,

horodniczy wile?ski. Rodzina Zanów zosta?a wniesiona do VI ksi?

gi szlachty gub. mi?skiej dopiero w r. 1842 (poprzednio wystarcza?o
?wiadectwo szlacheckie marsza?ka powiatu wilejskiego). -

Ojciec
Zana (Tomasza) - Karol przez nieznajomo?? straci? sw? fortun?

(wynosz?c? 20 000 z?otych). Pó?niej ró?ne przechodzi? koleje, s?u

??c jako ekonom u mo?nych panów. Dorobiwszy si? na s?u?bie, za

10 000 z? polskich "wzi?? w zastaw" folwark lwiery, który do 1819 r.

trzyma?, pó?niej przeniós? si? do Isho?dzi, gub. grodzie?skiej, po

wiatu nowogródzkiego, gdzie za brata - ks. Walentego Zana, kano

nika mi?skiego -

zarz?dza? maj?tkiem.
W trudnych wi?c warunkach materjalnych wychowywa? i kszta?

ci? 4-ch swoich synów, w czem mu dzielnie pomaga?a ma??onka

Katarzyna z Dylewskich, któr? Tomasz gor?c? obdarza? mi?o?ci?.
Atmosfera w domu Zanów, mimo ?e nie by?o tam dostatków, -

mu

sia?a by? pe?na ciep?a rodzinnego, gdy? Tomasz, ju? jako 26-cio letni

m?odzieniec z rozrzewnieniem wspomina chwile, jakie ma?y "To

malek" a potem "Tomaszek" sp?dza? w domu rodzicielskim.

Do wykszta?cenia jednak m?odych Zanów -

najwi?cej, pono, przy

czyni? si? stryj-kanonik. Nauki pierwsze pobiera? Tomasz w gimnazjum
w Mi?sku a? do klasy szóstej (od 1807 do 1812r.). Szko?? t? uwa?a?

Zan za gniazdo "promienistej dziatwy", która "bez rygoru i porz?dku

rozgrzewa?a si? swemi natchnieniami i nastr?czeniami". I rzeczywi?cie
wiele wra?e? odbiera?a tam m?odzie?, dzi?ki odbywaj?cym si? tam

kontraktom i sejmikom, a pó?niej epokowym wypadkom 12 roku.

Choroba Tomasza (febra b. silna) i wojna przerwa?y edukacj?,
a wypadki 12 roku tak zrujnowa?y ojca Zanów, ?e nie móg? ju? sy

nów wysy?a? do Mi?ska. W tym czasie w Mo?odecznie otworzono

szko?y powiatowe. Tam wi?c uko?czy? Tomasz kurs nauk, tam te?
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po raz pierwszy przejawiaj? si? jego zdolno?ci organizacyjne przy

wódcy. Wspomina w swych zeznaniach przed komisj? ?ledcz?, ?e

w Mo?odecznie odbywa?y si? podczas wycieczek gromadne zebrania

uczniów, które tworzy?y wojska Apolina i Marsa. Wojskiem Marsa

dowodzi? Józef Suchocki, wojskiem Apolina
- Zan. W innem miej

scu w swych notatkach pami?tnikarskich, pisanych ko?o 1850 r.,

mówi, ?e "szko?a podzieli?a si? na Marsowych i Apollinowych ?o?

nierzy: Moskali i Polaków. Tamci (przywódc? by? Józef Suchoc

ki) odznaczali si? si?? i praktyk?, ci (przywódc? by?em ja)
-

poezj?
i lubo?ci?".

W r. 1815 przybywa dla dalszych studjów na uniwersytet wi

le?ski, zach?cony do tego kroku przez wizytatora Marcina Zale

skiego. Jedynym "funduszem i przewodnictwem" by?a mu na tej
drodze "pobo?no?? domowa rodziców - a osobliwie babuni - ich

b?ogos?awie?stwa". Nic te? dziwnego, ?e o ch?odzie i g?odzie od

bywa? studja uniwersyteckie; tembardziej, ?e zawiod?y nadzieje "na

pomieszczenie w instytucie pedagogicznym na koszt skarbowy".

Miejsce to otrzyma? Mickiewicz.

"Prywata nie dozwoli?a mi otrzyma? zamierzonego placu" pisze

rozgoryczony do rodziców, donosz?c jednocze?nie, ?e dzi?ki reko

mendacji "?askawego profesora gimnazjum wile?skiego" - otrzyma?

"repetycje na tydzie? razy 3 dla 2-ch 4-ej klasy uczniów". Ta okolicz

no?? pozwoli?a mu pozosta? w Wilnie i ucz?szcza? na uniwersytet.

II

Pierwsza ?wier? wieku XIX w. zapisa?a si? chlubnie w dzie

jach szkolnictwa na Ziemiach zabranych. W tych bowiem ziemiach,

a g?ównie na Litwie, na któr? "cesarz
- zdawa?o si? - milszem spogl?

da? okiem" - w drugiem dziesi?cioleciu 19 w., bujnie zacz??o si? roz

wija? ?ycie umys?owe, kwitn?? szkolnictwo. Liczba szkó?, nauczycieli
i uczniów w okr?gu wile?skim by?a naj wy?sza w porównaniu z inne

mi okr?gami Cesarstwa Rosyjskiego. W r. 1820 by?o w okr?gu wile?

skim 430 zak?adów naukowych, 983 nauczycieli i 21174 uczniów.



?wietny ten rozwój szkolnictwa by? osobist? zas?ug? ksi?cia Ada

ma Jerzego Czartoryskiego, przyjaciela lat m?odzie?czych cesarza

Aleksandra I, pó?niej ministra spraw zagranicznych Irnperjum Rosyj
skiego. W r. 1803 ks. Czartoryski mianowany zosta? kuratorem Okr?

gu Szkolnego Wile?skiego, obejmuj?cego wszystkie dawne prowin
cje polskie: ?mud?, Litw?, Bia?oru?, Wo?y?, Podole, Ukrain?. Jemu

te? zawdzi?cza najpi?kniejsze lata rozwoju (w ci?gu kilkuwiekowego
istnienia) uniwersytet wile?ski. Za?o?ony jeszcze w r. 1578, zreorga

nizowany przez Komisj? Edukacyjn? w r. 1781, otrzyma? dzi?ki sta

raniom ksi?cia, tytu? "Imperatorskiego Wile?skiego Uniwersytetu"
wraz z przywróceniem dawnych przywilejów i uposa?e?.

Mimo wielu trudno?ci umie ksi??? zgromadzi? w murach pra

starej uczelni najwybitniejsze si?y naukowe, jak bracia ?niadeccy,
Lelewel, Euzebiusz S?owacki, Józef Go?uchowski, Leon Borowski,
z cudzoziemców: Ernest Groddeck, Józef Frank i inni.

Dzia?alno?? naukowa w uniwersytecie nie ogranicza si? do wy

k?adów jedynie. Istnieje przy uniwersytecie Towarzystwo Naukowe,
od r. 1705 - Tow. Lekarskie. Bujnie rozwijaj?ce si? ?ycie umys?owe

promieniuje poza uniwersytet. Oprócz wielu, powstaj?cych w tym
czasie - wa?ne znaczenie zdobywa "Towarzystwo Szubrawców",
za?o?one w r. 1817, a rozwijaj?ce si?, dzi?ki talentowi, rozumowi

i dowcipowi J?drzeja ?niadeckiego.
Ruch umys?owy, ?ycie spo?eczne

- stale wzrasta. Wzorem Europy

Zachodniej liczne s? w Wilnie lo?e maso?skie, krzewi? si? zwi?zki

W?glarzy -

a w charakterze narodowym urzymywane: Wolnomular

stwo Narodowe - i s?abiej rozwini?te Gminy Tow. Patrjotycznego.
W tak silnie pulsuj?cem ?yciu spo?eczne m

- nie mog? pozosta?

oboj?tnymi studenci uniwersytetu. Tembardziej, ?e dzia?a? na nich

przyk?ad Niemiec" .

•
) Jakkolwiek bezpo?redniego zwi?zku genetycznego Filomatów z "Bur

schenschaftami" nie uda?o si? wykaza? dot?d (Czarnocki uwa?a, ?e mnie

manie to "z niczego powsta?o", Zan "Z prawdy") niew?tpliwe jednak jest
pokrewie?stwo ideowe.
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Tam z dawnego .Tugendbundu'' powsta?y .Burschenschafty".
Szlachetne i wznios?e ich has?a: .Tugend. Wissenschaft, Vaterland"

odbi?y si? g?o?nem echem u podnó?a Zamku Gedyminowego.
I oto ju? w r. 1805 pó?niejszy rektor uniwersytetu Józef Twardowski

zak?ada w Wilnie studenckie towarzystwo naukowe. Jeden z najwybit

niejszych jego cz?onków - Lelewel nazywa je Towarzystwem Filo

matycznym (mi?o?ników wiedzy). Istnia?o ono jednak b. krótko, nie

umiej?c skupi? ogó?u studentów, jak i inne pó?niejsze towarzystwa

czy zwi?zki, jak np. lu?ny zwi?zek studentów z Mi?ska.

III

Od pierwszego roku istnienia owego zwi?zku, który dopiero w r.

1819, t.j. czwartym istnienia -

nazw? "Towarzystwa sze?ciu" lub te?

"Tow. My?l?cej m?odzie?y" -

otrzyma?,
- nale?a? do niego i Tomasz

Zan, nosz?cy wtedy przydomek Goworka. Przywódca "Apollino

wych ?o?nierzy" nie móg? poprzesta?, jako student -

na suchych wy

k?adach uniwersyteckich jedynie. Nie wyczerpywa?a te?jego energji
i ci??ka praca zarobkowa na kawa?ek chleba.

Zaraz wi?c pierwszego wieczoru po wpisaniu si? do ,,Albumu uni

wersyteckiego" by? Zan na zebraniu mi?szczan u Zenowiczów, gdzie
uchwalono "pewien rodzaj braterstwa pomi?dzy sob? tak we wzajem

nych pomocach naukowych, jak i w przestrzeganiu obyczajów".
Taki wi?c by? zawi?zek pó?niejszego "Tow. Sze?ciu", które nie

rozwin?wszy nigdy szerszej dzia?alno?ci w po?owie 19 r., kiedy Zan

doniós? o jego istnieniu Filomatom - istnie? przesta?o.
W ci?gu jednak czteroletniego jego istnienia, Zan gorliwym jest

jego cz?onkiem.

Umie wytrwa? w swem postanowieniu, otrzymuje wraz ze

wszystkimi "zrzeszonymi" po roku studjów
-

stopie? kandydata fi

lozofji i "ustn? pochwa?? dziekana z post?pów".

Szczup?e ramy Towarzystwa
- b. ograniczona jego dzia?alno??

- nie odpowiada jednak bujnemu temperamentowi Zana. -

Marzy
o szerszych zwi?zkach o powa?niejszej i bardziej owocnej pracy
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dla m?odzie?y, dla spo?ecze?stwa. Zwyk? bowiem mawia?: "Wiel- Ikiej przyczyny
-

ma?y skutek: z kilkuset uczniów ledwo sze?ciu

rt
wybrano". ?

Czasy by?y potemu.

IV

Tak? charakterystyk? ko?ca drugiego dziesi?tka lat XIX w. daje
nam Zan w swych notatkach pami?tnikarskich.

"Duch towarzyski niezmiernie by? rozszerzany, szykowa?y si?
pierwiastki do siebie przystaj?ce ...

Nigdzie nie by?o ani celu, ani planu i jaka? niewidzialna potrzeba
i zdarzenia ??czy?y je w grona mniej wi?cej trwa?e i ?cis?e".

Bardzo mo?liwe, ?e t? .riiewidzialn? potrzeb?" stwarza? wp?yw
Kazimierza Kontryma, sekretarza uniwersytetu, wybitnego dzia?a

cza z Towarzystwa Szubrawców, u którego zamieszka? Tomasz Zan,

jako korepetytor jego synowca (w drugim roku pobytu na uniwer

sytecie - 1816 17 r. szk.). Dalej bowiem Zan zaznacza, ?e co .Kon

trym znaczy? mimowolnie (?) i nierozmy?lnie (?) w przeró?nych
ówczesnych Towarzystwach" ... to jemu "przysz?o znaczy? mi?dzy
m?odzie?? - równie? bez uprzedniego celu i planu".

Stale wi?c Zan podkre?la ten brak celu i planu w pierwotnych
poczynaniach m?odzie?y. Trzeba jednak zaznaczy?, ?e m?odzie?

ta rzeczywi?cie "przystawa?a" do siebie wspólno?ci? usposobie?,
zapatrywa?, a przedewszystkim -

gor?cych uczu? patriotycznych.
Nie odpowiada?y wi?c im towarzystwa istniej?ce, przewa?nie obo

j?tne narodowo: woleli przebywa? ze sob?, aby we wspólnych dys
putach - uk?ada? plany przysz?ej pracy dla spo?ecze?stwa.

Przyk?ad za? wielu organizacji i towarzystw, istniej?cych w Wil

nie, ten "duch towarzyski" o którym mówi? Tomasz, sk?ania Zana

i Mickiewicza do napisania najesieni 1817 r. projektu ustaw Towa

rzystwa, przeznaczonego, pono, dla szerszego ogó?u m?odzie?y.
Ustawy towarzystwa utrzymano w tonie ?artobliwym, co ?wiad

czy o tern, ?e autorowie niezbyt powa?nie traktowali sw? prac?. Nie

- ,
t

,
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przypuszczali w swej skromno?ci, ?e tworz? rzecz powa?n?, w skutki

bogat?.
Nie ufaj?c swym si?om, przedk?adaj? "projekt Towarzystwa"

naj starszemu z nich - Je?owskiemu. Ten -

powa?ny wielce - w na

uce rozkochany
-

g?ówny nacisk k?adzie na prac? naukow?jedno
stek wybranych z po?ród ogó?u studentów. Zaciera te? ca?kowicie

pierwotny, ?artobliwy charakter ustaw, nadaj?c im ton powa?ny;

a chc?c podkre?li? ?ci?le naukowy charakter Towarzystwa -

pomny

na istniej?ce przed lO-ciu laty "Towarzystwo Filomatyczne" -

na

zw? t? utrzymuje. W ten sposób po?o?ono podwaliny Towarzystwa,
które tak zda si? ma?o znacz?ce

- niewinne w swem pocz?ciu
- tak

wa?n? odegra? mia?o rol?, tak silny wp?yw wywrze? dalszym swym

rozwojem i tragicznym ko?cem na wspó?czesne i przysz?e poko
lenia. Jakkolwiek bowiem -

jako cel Towarzystwa w pierwszych
ustawach z d. 1 IX 1817 r. wymienione s?: "?wiczenia naukowe,

udzielanie wzajemnej w naukach pomocy" to jednak zrozumia?em

jest, ?e m?odzie? samorzutnie ??cz?ca si? w organizacj? o takich ha

s?ach, której wi?zy jednak?e trwa? maj? dozgonnie
-

wy?sze jakie?
ma cele -

prócz egoistycznego korzystania z nauki.

I rzeczywi?cie pragn?li oni osi?gn?? jak najwy?szy stopie? wy

kszta?cenia, pozna? dok?adnie j?zyk ojczysty, aby w przysz?o?ci
ofiarnie spe?nia? s?u?b? dla Ojczyzny. Wyra?nie ten cel patrjotyczny

Towarzystwa wskaza? Czeczot w krotofili, pisanej na imieniny Ada

mowe i Tomaszowe ju? w r. 1819. Widocznie sami Filomaci dopiero
w biegiem czasu jasno u?wiadomili sobie cel dzia?ania. Apollo prze

mawia do Filomatów:

,,0 wy, godne swych przodków znamienitych syny,

Znam ja wasze zamiary, znam ja wasze cele,

Rosn? w was swobód waszych zgwa?conych m?ciciele."

A w dalszym ci?gu, zwracaj?c si? do Mickiewicza i Zana:

"Adamie i Tomaszu, wasze z tego grona

Ja?nie? b?d? naj pierwej czcigodne imiona!
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Wy pierwsi, po?wi?caj?c chwile swe zabawie,

Cho? nie na silnej zrazu te gmachy podstawie,
W których mi?o?? ojczyzny, cnota i nauka

Schronienia przed napa?ci? srogich wrogów szuka,

Wy?cie je za?o?yli L ..

"

Tym dwom twórcom Towarzystwa sk?ada ho?d Czeczot: Adamo

wi, który ws?awi i uwieczni je swemi natchnionemi pie?niami, i To

maszowi, który po?wi?ci si? dla? -

przez sw? gor?c? mi?o??.

Niezawsze jednak ceniono tak wysoko zas?ugi Tomasza. Natura

ta -

wybitnie marzycielska
- nawskro? poetycka

- rz?dzi?a si? wy

??cznie uczuciem. Zdolny do najwy?szej mi?o?ci pisze sam o sobie:

"Czuj? mi?o?? i czuj? jej wszelkie ró?nice. - Przedmiotem mojej

ca?ej mi?o?ci - ?wiat ludzko?ci." A w innem miejscu: "Niema ta

kiego stanu duszy i serca, któregobym uczu?, poj?? albo zrozumie?

nie móg?". Sam jednak?e bardzo cz?sto bywa? niezrozumiany przez

kolegów -

przyjació?. Mo?e dlatego, ?e jak znowu sam przyznaje -

g?ównym rysem jego charakteru jest: « Tout I'attire - rien le fixe »

gdzie "rien le fixe" - mo?e i sta?o?? i niesta?o?? oznacza?.

Po okresach twórczej pracy, pe?nej zapa?u, po?wi?cenia si? zu

pe?nego dla dobra idei, nast?powa? okres "spolanienia". Tern ?atwiej

by?o o te skoki -

o tak nierówne napi?cie energji u natury tak bardzo

wra?liwej - ?e niezawsze los ?askawy by? dla Tomasza.

W l roku pobytu w Wilnie - chocia? w trudnych warunkach ma

terjalnych
-

niewyczerpany jednak zbytnio ci??k? prac? umys?ow?
-

pisze do rodziców: "Cokolwiekb?d? -

je?eli los na mnie krzywo

patrzy
-

ja niezmarszczonem na jego pogl?dam czo?em i niezmie

szany dobijam mego celu".

Otrzyma? stopie? kandydata filozofji -

czegó? mia? ??da? wi?cej?
W r. szk. 1816/17 poprawiaj? si? nieco warunki. Mieszka u Kon

tryma i cho? .jako literat (po roku studjów ogólnych wst?puje na

14
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literatur?) jada tylko jeden obiad", to jednak energja nie zd??y?a si?

jeszcze wyczerpa?. Marzy?, jak wiemy, o szerokiej pracy spo?ecznej,
o nowych zwi?zkach. Marzenia swe wciela w czyn, jako twórca To

warzystwa Filomatycznego na jesieni 1817 r. W tym samym czasie

(na pocz?tku r. szk. 1817-18) ten urodzony poeta "wp?dzony przez

?rodki utrzymania" przechodzi na wydzia? fizyczny. Studjuj?c nauki

?cis?e, pisze "Zgon Tabakiery" dla swoich ukochanych .Wiwlasów",
nad czem pracuje przez pó? roku; uk?ada instrukcje do opisów staty

stycznych, p. t. "Opis jeograficzny" (wydany drukiem przez 1. Za

wadzkiego w r. 1817), pisuje pismo na miesi?czne posiedzenia Filo

matów. Pracuje intensywnie, pracuje b. wiele.

Ta nadmierna praca sprowadza skutek zwyk?y: przem?czenie,

wyczerpanie, zniech?cenie... St?d pewne ozi?bienie uczu?, mniej

zapa?u, entuzjazmu
- nawet w stosunku do Filomatów. Tembardziej

mo?e, ?e Towarzystwo pod przewodnictwem sta?ego prezydenta Je

?owskiego zaj?te by?o w pierwszych dwóch latach istnienia stwo

rzeniem ustaw, któreby w ko?cu zawar?y coraz szersze obejmuj?ce

horyzonty d??enia Filomatów. St?d wyt??ona praca organizacyjna,

st?d kilkakrotna zmiana ustaw, które stale wyprzedza ?ycie, wartkim

p?yn?ce pr?dem; st?d wybór Rz?du, w którym - Zana pomini?to. Od

czu? Tomasz to g??boko ... Zrozumia?, ?e przyczyn? by?a nieufno??

kolegów, p?yn?ca z niezrozumienia jego charakteru. Pisze wi?c list

do przyjació?: Adama, Heromina, Józefa (d.31-1 1819 r.), w którym
z wrodzon? mu szczero?ci? stara si? wyt?umaczy? kolegom, ?e nie

maj? danych, aby mu nie wierzy? i "bab?" nazywa?: (takim bowiem

przydomkiem okre?lili koledzy wra?liwo?? i uczuciowo?? nadmiern?
charakteru Zana). List ten powinienby sw? szczero?ci?, mi?o?ci? dla

kolegów uspokoi? podejrzliwych, rozbroi? -

ura?onych. Wielka jed
nak impulsywno?? Zana, nieumiej?tno?? ukrywania swych my?li lub

uczu? -

sprawi?y, ?e bardziej jeszcze odsuwaj? si? od Tomasza. Ten

bowiem -

oburzony nowem prawem ustaw filomackich, które g?osi?o,
?e rz?d sam wnosi? projekta do praw, obalaj?c projekta przez innych
cz?onków podawane, - nie szcz?dzi? krytyki tego postanowienia.

Dlatego to Malewski w li?cie do Mickiewicza z d. 21-X 1819 r.

ostrzega go, aby otwarcie do Zana w sprawach Towarzystwa nie pi

sywa?, od czasu bowiem, gdy Tomasz przeniós? si? do ks. Dyonize-



go Chlewi?skiego (pa?dziernik 1819 r.), gdzie zamieszka? równie?

i Czeczot, Zan cz?sto przy Dyonizym porusza? sprawy Towarzystwa.

"Wiele zamiarów ukrywa on (Zan) pod t? kopert? «bonhomie-. (pisa?

dalej do Mickiewicza). Ja szczerze na niego zagniewany jestem i od

wielu rzeczy usun?? go wypadnie
-

inaczej nie r?cz? za skutki" ...

Tembardziej razi niesprawiedliwo?? tej, a? do granicy osz

czerstwa dochodz?cej opinji Malewskiego o Tomaszu -

na tle wy

ra?onego w tym samym czasie przez Czeczota: "poj?cia o przyja?ni,

popartego i dowiedzionego krócej
-

matematycznie
-

przez Zana" .

... "U nas jest naj czystsza, najpi?kniejsza przyja??, zasadzona na

najwi?kszej mi?dzy dwoma powierzaj?cemi si? we wszystkiem
a wszystkiem osobami - szczero?ci, otwarto?ci, której podstaw?jest

prawdziwa cnota".

I cz?owiek, który tak wysokie ma poj?cie o przyja?ni
- tak su

rowo jest s?dzony przez
-

przyjació?... Nic te? dziwnego, ?e Zan,

.szkalowany tak haniebnie, w ostatniej biedzie nie mo?e tylko: "?pie

wa?, gwizda? i ?mia? si?, co by?o dot?d prawie widocznem jego za

trudnieniem i zabaw?" (jak ?artobliwie pisa? Czeczot o ich biedzie).
I cho? jeszcze 7-X-19 r. pisa? do Mickiewicza:

"Przysz?a bieda na Tomasza,

Krzywa, blada, nieweso?a

Lecz jedn? si? bied? zgo?a

Twardy Tomasz nie przestrasza"

I
t

[

- to jednak, gdy do tej jednej biedy materjalnej do??czy?a si? jeszcze
bieda moralnej natury

- niech??, brak zaufania kolegów, ugi?? si?

"twardy" Tomasz i ju? d. 22.X chory moralnie i fizycznie prosi Mic

kiewicza, aby napisa? szczerze, czy mu jeszcze wierzy.

"Prze?ladowany jestem bardzo" skar?y si?: "broni? si? nie

mog?" ... "Z?y, pomieszany
- kto wie jaki

-

jakowy
-

nijaki" pisze
o sobie, ko?cz?c ten list w najwi?kszem zniech?ceniu, zw?tpiwszy
nawet o swych si?ach.

By? to jeden z d?u?szych okresów prostracji w ?yciu Tomasza.

16
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VI

Mimo cz?stych okresów "spolanienia" wiernym jednak?e by?
Tomasz zasadzie .miezmieszany dobija? swego celu". Tote? otrz?

sn?wszy si? z dusz?cej go zmory ju? na imieniny Jaroszowe, pe?en
humoru:

... "Tak szumi - j?zykiem miele

"Tomy" kiedy jamby prawi,

Konceptów lej?c topiele,

Pos?pno?? na py?ki trawi"

Bardzo mo?liwe, ?e tak koj?co wp?ywa na wzburzon? dusz? To

masza -

praca pedagogiczna. W tym bowiem czasie -

przez Kontry
ma - otrzymuje lekcje na pensji ?e?skiej Deybellów.

Ta natura marzycielska -

poetycka, a tak altruistyczna - tak

kochaj?ca ?wiat i ludzi - nadawa?a si? ?wietnie do pracy pedago

gicznej, która tak bardzo wymaga po?wi?cenia si? ca?kowitego dla

dobra m?odzie?y.
Chocia? ju? poprzednio dawa? wiele lekcyj prywatnych, to jednak

pierwszy raz zacz?? uczy? w szkole, a rezultaty tej jego pracy s? wprost

?wietne, jak o tern ?wiadczy cho?by wzmianka w li?cie Mickiewicza

z d. 25.V 20 r. o wielkich pochwa?ach wizytatora Budzi??owicza (po

wizytacj i lekcyj Zana u Deybellów).

.Thi, przednie wszystko. Zan ten - to jest przedni cz?owiek."

I rzeczywi?cie trafnie oceni? Zana wizytator. "Przednim" cz?o

wiekiem by? on w ca?em tego s?owa znaczeniu. Nawet powie
rzchowno?? odpowiada?a tym wewn?trznym jego przymiotom, jak
to wida? z tej sylwetki Zana, jak? w swych pami?tnikach przeche
wa? dla potomno?ci dr. St. Morawski.

"Niepi?kny, ale przyjemny bardzo i znacz?cej prawdziwie twa

rzy; czarnych kochaj?cych oczu, wysokiego nadzwyczaj z wy?szemi

jeszcze k?tami czo?a, tak ?e mu na ?rodku w?osy wychodzi?y j?zy
kiem, w?osów jak u murzyna g?stych, czarnych, k?dzierzawych, tyl
ko nie murzy?skiej we?ny; ?niady, lekko ospowaty, dziwnie mi?ego

I
!
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u?miechu pi?knie i d?ugo bez najmniejszego przygotowania mówi?

publicznie mog?cy, a przy tern muzyk i ?piewak - mia? w ca?ej posta

ci wyraz anielskiego spokoju, anielskiej wyrozumia?o?ci i flegmy".
A w innem miejscu mówi: "Obeznany gruntownie ze wszystkie

mi ga??ziami wiedzy - w ?adnej z nich nie górowa? genjuszem. Ale

genjuszjego naj rzadszy -

jedyny by? w ?wi?tem usposobieniu duszy

jego, w nim samym".
Chocia? wi?c nie górowa? genjuszem w ?adnej ga??zi wiedzy,

obeznany by? gruntownie ze wszystkiemi, nie przestawa? bowiem

bynajmniej na naukach matematyczno-fizycznych. Z zapa?em stu

djowa? -

jako poeta -literatur?. Zachwyca go i Rousseau i Chateau

briand, przejmuje du?o ze Sterna (Mickiewicz nazwa? go Vice Ster

nem) czaruje go Shaftesbury, a z literatury niemieckiej
- Goethe.

Zag??bia si? w filozofi?, kocha sztuki pi?kne; jak wspomina
Morawski -

jest muzykiem i ?piewakiem. Sk?onny do mistycyzmu
.

-

ju? w m?odo?ci przejmuje si? modn? wtedy teorj? magnetyzmu,

popularyzowan? na Litwie przez Lachnickiego. Bywa wi?c cz?sto

na do?wiadczeniach magnetycznych u xx. Lubeckich. .Lllubowa?"

jednak Zan nauki matematyczno-fizyczne (chocia? jak wiemy, trud

ne warunki materjalne zmusi?y go jedynie do zmiany wydzia?u).
Szed? tu widocznie, jako natura b. wra?liwa za pr?dem czasu -

zami?owanie bowiem do tych nauk by?o wtedy, skutkiem znaczenia

i popularno?ci Jana ?niadeckiego - bardzo wielkie. Tworzy? wi?c

Zan, jak mówi Micha? Czarnocki "ró?ne teorje na wyt?umaczenie

nieznanych przyczyn nawet w przedmiotach moralnych, t?óma

cz?c je sposobem fizycznym". Przed komisj? ?ledcz? d. l-V 1822 r.

tak o tern mówi: "Czytaj?c Chemj? JWP. Profesora ?niadeckiego,
szczególnie rozwa?yli?my teorj? istot t. zw. promienistych: ?wiat?a,

ciep?a, elektryczno?ci, magnetyzmu. I tu ze swojemi odkazywa?em

si? my?lami. Dowodzi?em, ?e te istoty nie s? cia?ami, lecz pewnym

fenomenem cia? przyrodniczych, a tern jest oko -

wzgl?dem ?wiat?a,

czem ucho wzgl?dem d?wi?ku i g?osu ...

W magnetyzmie uwa?a?em pewny fenomen atrakcji, miarko

wanej niewidomym, bardzo delikatnym p?ynem"!' ...

W krótkiem uj?ciu (w wiele lat pó?niej) tak przedstawia Zan t?

teorj?:
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"Do mnie nale?y tam my?l ?ywio?owa, ?e ka?dy cz?owiek pro

mionkuje si? stosownie do ?cis?o?ci i ?agodno?ci swego po??czenia

duszy z cia?em i tworzy woko?o siebie atmosfer? obszerniejsz? lub

?ci?lejsz?, mniej lub wi?cej ujmuj?c? lub wstr?tn?". T? atmosfer?,

powsta?? z si?, w?a?ciwych istotom organicznym nazwa? Zan po

cz?tkowo -

p?ynem delikatniutkim U. w.), pó?niej .promionkami".
?e teorje te popularyzowa? Zan jeszcze przed utworzeniem zwi?zku

Promienistych, widzimy z ?artobliwego listu Czeczota do Mickie

wicza z d. 22-XI-?9 r. gdzie ju? jest mowa o p?ynnym stanie i p?y
nach Zana.

W?a?ciwe jednak i szczytne zastosowanie znajdzie ta teoria ide

alisty w chwili powstania Towarzystwa Promienistych.

VII

Jak stale Zan - równie bola? Mickiewicz nad bardzo ograniczo
nem polem dzia?ania Filomatów. Chodzi?o bowiem, jak Adamowi,

tak i Tomaszowi o ??czenie jak naj szerszego ko?a m?odzie?y, aby

"wspomaga? si? rad?, pomoc?, przyk?adem w kszta?ceniu si? nauko

wem, moralnem, narodowem" (Zan).

Ani Towarzystwo Filomatów, ani "Zwi?zek przyjació?" (zor

ganizowany z inicjatywy Mickiewicza w kwietniu 1819 r. z prezy

dentem Zanem, a po nim Mickiewiczem) nie mog?y wype?ni? tego

zadania. Trzeba by?o na pierwszy plan wysun?? cel moralny, a nie na

ukowy, jak to czyniono w zwi?zkach dotychczas istniej?cych. My?l

t? wyrazi? Mickiewicz w li?cie swym z jesieni 1819 r. Dopiero jed
nak na wiosn? 1829 r. Zan organizuje Towarzystwo Promienistych,

pocz?tkowo bowiem przeciwni byli temu projektowi Je?owski i Ma

lewski. Zmuszeni do ust?pstwa zanikiem rozwoju istniej?cych towa

rzystw
- niech?tnie i nieufnie odnosz? si? pocz?tkowo do przedsi?

wzi?cia Zana. Ten jednak teraz dopiero potrafi rozwin?? w?a?ciw?

sw? dzia?alno??. Zdaniem wspó?czesnych: "Zdolniejszego na ten cel

-

jednog?o?nem ca?ej m?odzie?y zeznaniem - nad Zana nie by?o".
A jak potrzebna by?a taka organizacja ?wiadcz? wymownie s?owa



dr. St. Morawskiego: "Kiedy sza? stowarzysze? wszystko i wszyst
kich w Europie op?ta? i kiedy jednocze?nie potrzeba zwrócenia naszej

m?odzie?y ku wy?szym tak?e, ni? karty i mi?o?ci, celom silnie obja
wia? si? zacz??a, kiedy korytowa? dla nauk moralno?ci i prawdziwej

o?wiaty pocz??a, wypada?o wybra? kieruj?c? g?ow? dla wszystkich
punkt oporu i rady dla ka?dego, o które by szumi?ce w najrozma
itszych kierunkach m?odych g?ów fale skutecznie rozbija? si? i do

rozs?dnego poziomu powraca? mog?y. Zadanie to wype?ni? Zan.

Ju? podczas pierwszej majówki promienistych d. 6 maja 1820 r.,

wyst?pi? z jambiczno-promienist? przemow?, w której wyja?ni? cel

moralny nowego zwi?zku.

Zabawa, nauka, cnota -

"oto s? cho? nie wszystkie promionka

istoty".
A w dalszym ci?gu takie nauki daje zebranej m?odzie?y:

"Jedno serce i dusza".

"J?zykowi da? na sen".

"?eb i r?ka dla kraju".

Zawsze to podkre?lanie nawet w tak szeroko i jawnie pomy?la
nem Towarzystwie

-

pracy ofiarnej dla Ojczyzny.
"N ie z ust, lecz z mózgu, z serca, z duszy

-

prawe s?owa".

Zdanie, tak charakterystyczne dla bezgranicznie szczerej i pra

wej natury Zana.

"Daj wolno?? ch?opom - b?dziesz szcz??liwy, bogaty".

Idee post?powe, (p?yn?ce jednak g?ównie z poczucia spra

wiedliwo?ci i mi?o?ci bli?niego) -

szerzone i wpajane w m?odzie?

przez Filomatów.

"Pracuj -

poznaj muzyk?".

Sam, rozmi?owany w muzyce
-

uwa?a, ?e kultura artystyczna

jest niezb?dnym warunkiem kultury wogóle.
Takie s? idea?y -

prawdy, które chce Zan zaszczepi? w sercach

?braci, przyby?ych na zebranie.

Przej?ty do g??bi wa?no?ci? chwili - mówi?, jak natchniony,

mniej mo?e nawet oddzia?ywaj?c tre?ci? przemowy, ni? osobistym
swoim urokiem, t? moc? wewn?trzn? ducha, i?cie apostolsk?.

20



21

,

To te? wra?enie tej pierwszej majówki by?o pot??ne. W na

st?pnych dniach od 5 rano do 7 wieczorem Tomasz musia? przyj
mowa? swoich "wyznawców".

Entuzjasta Zan pod pierwszem wra?eniem pisze do Mickiewicza:

.Pokazuje si?, ?e m?odzie?? nasz? kierowa? mo?na i na dobr? drog?
wyprowadzi?". Tak jest pewien m?odzie?y

-

swych wyznawców.

Tymczasem ró?ni - ró?nie Tomasza s?dzili. Zwali go Huntem,

Mahometem, znakomitym m??em
- zwali te? i dzieckiem. W ka?

dym jednak razie nadspodziewane by?o powodzenie idei Adamowo

Tomaszowej. Nawet Malewski z Je?owskim z?o?yli bro? a przemy

?liwa? zacz?li nad sposobem opanowania tej "sekty wyznawców
Zana" i podporz?dkowania jej interesom Towarzystwa. Ostatecznie

zdecydowali stara? si? o pozwolenie rektora, motywuj?c utworzenie

zwi?zku promienistych potrzeb? stworzenia szlachetniejszej zabawy
- "dla odwiedzenia m?odzie?y od bilardów, teatrów (?) e.t.c", Pro

jekt ten przyj?to, dnia 22 maja 1820 r. rektor Malewski zatwierdzi?

.Pi?tna?cie prawide? post?powania dla M?odzi, nale??cej do Zgro
madzenia Przyjació? Po?ytecznej Zabawy, nakre?lonych na majów
ce d. 17-V-20 r. w Wilnie" (Prawid?a te napisa? Je?owski).

Sk?adaj? si? one, jak zaznaczone w tytule -

z 15 punktów -

prze

pojone s? szlachetno?ci?, w?a?ciw? Filomatom. Charakterystyczne
jest prawid?o 6, które podkre?la skromno?? nadzwyczajn? braci Fi

lomackiej.
-

Formu?uj? one jakoby zasady promienisto?ci.
Zan jednak pragn?cym si? zapisa? do zwi?zku w ten sposób wy

k?ada? cel promienistych:

"??czymy si? dla wspólnych zabaw, aby m?ód? zatrudnieniem

szlachetnem oderwa? od nieszlachetnych. Lecz aby tych zabaw go

dzien by? m?odzieniec, musi wype?nia? dok?adnie swoje obowi?z
ki, musi przez prawe i pi?kne post?powanie zas?u?y? sobie na do

bre imi?, zna? historj? polsk?, aby na?ladowa? cnoty, a unika? wad

przodków swoich, musi by? otwarty, szczery; szczery -aby postrze

ga? b??dy w swoim przyjacielu promienistym, donosi? Arcernu", lub

J

I
I

,

Ol
Arcy

-

promienisty - tytu? Tomasza, przez skrócenie Arcy.
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sam przestrogi dawa?; a jako szczerze si? przestrogi daj?,
- tak ka?dy

bez obrazy przyjmowa? powinien. Mi?dzy promienistymi przyja??
dla wspólnej pomocy, dla wspólnej rady w naukach, moralno?ci, po

trzeby. Witamy si? na znak wspólnego po??czenia i przyja?ni ...

... Promienistymi dlatego si? nazywamy, ?e si??, która cz?owieka

prowadzi do tego, co jest dobrem i pi?knem "nazwali?my promion

kiern; poznanie tego i polubienie
- promienisto?ci?".

"W szystko to - zaznacza Malewski -

wyk?ada? Zan najrozs?d

niej z najwi?ksz? powag? i jak najlepiej by? przyjmowany".

Zestawiwszy t? opinj? Malewskiego z dawniejsz? jego ocen?

charakteru Zana, tern wy?ej ceni? musimy zas?ugi Tomasza w tym

okresie jego dzia?alno?ci. Potwierdzaj? to ?wiadectwa innych ko

legów. Pietraszkiewicz w li?cie do Mickiewicza pisze:

"Wszyscy s? pe?ni zaufania w Arcym, a jak on daleko w?adze

rozci?ga nad umys?em wyznawców, do?? rzec ?e na lekcjach skro-
.

mno?? i przystojno??, w ko?ciele spokojne zachowywanie si?,

szczególniej promienistych, a nawet wady, przed promienisto?ci?

pope?nione, radzi odkrywaj? Arcemu, wyniesione z ksi??nicy uni

wersyteckiej dzie?a znosz? do jego stancji".

"Szanowany od wszystkich i kochany najlepiejby potrafi? zjed

noczy? umys?y, zaszczepi? braterstwo".

Nic wi?c dziwnego, ?e ilo?? jego wyznawców znakomicie si?

powi?ksza. Podczas I majówki wynosi?a 45, a d. 20- V po drugiej

majówce, która odby?a si? d. 17- V jest ju? 150 uczniów.

Pietraszkiewicz stara si? zorganizowa? zast?py promienistych:
dzieli ich na 6 województw; ka?de ma swoich urz?dników; na czele

ca?ego zwi?zku stoi Zan-Arcy-promienisty. Organizacja ta by?a ko

nieczna, na 3-ej majówce by?o ju? bowiem 200 wyznawców.

W tym samym czasie znacznie si? wzmog?a dzia?alno?? To

warzystwa Filomatów, odgrywaj?cego (po powstaniu promienis

tych) rol? naczelnej organizacji m?odzie?y.

Zaczynaj? wi?c zbiera? wiadomo?ci o szko?ach (?ozi?ski), t?o

macz? prace naukowe (Sulzera), wydaj? Ody Horacego, wko?cu

planuj? t?omaczenie ksi?g elementarnych niemieckich, aby przy

ich pomocy uk?ada? encyklopedie poszczególnych nauk. Zan i tutaj
nie pró?nuje. Do wspó?ki z Budrewiczem podejmuje si? pracy nad
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podr?cznikiem matematyki -

z powodu jednak s?abej znajomo?ci

j?zyka - t?umaczenie to napotka?o na zbyt wielkie trudno?ci. Jako

przygotowanie do uk?adania podr?czników -

by?y zorganizowane
przez Je?owskiego -

kursy naukowe dla cz?onków Towarzystwa.
Przy nawale pracy

- jako g?ówny i jedyny kierownik - Zan znajdzie
czas aby wyk?ada? kolegom (na wiosn? 1820 r.) -

matematyk?.

Dusz?jednak ca?? oddany jest swej promienistej braci, chc?c j?
od si? "wszetecznych" odci?gn??. List po li?cie ?le do Mickiewicza,

chwal?c si? ze swoich zdobyczy.

Niebywa?y jednak sukces Towarzystwa by? przyczyn?jego upad
ku. Zaniepokojony o los uniwersytetu, który niejako swojej firmy
udzieli? promienistym, nie chc?c zwraca? uwagi niech?tnych w?adz

rosyjskich - rektor Malewski rozwi?zuje "Tow. przyjació? po?ytecz

nej zabawy" -

jeszcze przed wakacjami 1820 r.

Zan odczuje to najg??biej. Popad? we w?a?ciwe mu spolanienie,
co b. niepokoi?o kolegów, obawiaj?cych si?, aby nie ostyg? w tej tak

po?ytecznej swej dzia?alno?ci.

VIII

"Niepowodzenie si? Zana i prze?ladowanie mia?o dla niego inn?

dobr? stron? (mówi? Micha? Czamocki) na nieprzyjació? (Antypro
mienistych) znale?li si? gorliwi przyjaciele i obro?cy, wkrótce si?
Zan otoczy? jakby nauczyciel adeptami i uczniami, gotowymi ?y
cie za niego po?o?y?. Taka mi?o?? kolegów wznios?a go w wielkie

znaczenie i zapewni?a pewn? powag?, tak dalece, ?e w utworzeniu

Filaretów czyli Mi?o?ników cnoty ?adnej przeszkody nie znalaz?".

Istotnie -

na jesieni ju? tajne Towarzystwo Filaretów, tern ró?ni?ce
si? od Promienistych, ?e obok celów moralnych wa?n? rol? odgrywa
w niem i cel naukowy. Z tego wzg?du zmieniona jest i organizacja.
Tow. Filaretów dzieli si? na 4 grupy, (odpowiadaj?ce 4 wydzia?om

uniwersytetu) z których ka?da dzieli?a si? na dowoln? ilo?? gron np.

amarantowe, ró?owe, zielone -

wydz. matem.-fizyczny, Prezyden
tem ca?ego Towarzystwa by? Tomasz Zan.



Ten po mile sp?dzonych wakacjach, przebolawszy rozwi?zanie

Promienistych (gdy zamiast nich byli Filareci), pe?en zapa?u i naj

lepszych ch?ci do nowej pracy
-

powraca do Wilna. Jak najlepsze

wi?c by?y widoki na prac? Filaretów w r. szk. 1820/21. Tu jednak

przeszkodzi?y wypadki, niezale?ne od Zana. Przedewszystkim zmu

szony by? szuka? pracy, aby "sam z braci? (Ignacy i Stefan) utrzyma?

si? móg?, a znaczn? korzy?? i innym przynie??". Nie mogli bowiem

Deyblowie, "którzy swoje widoki z za?lepieniem niejakiem od dobra

pensji oddzielali" znie?? "filomackiej otwarto?ci, filomackiego po

?wi?cenia si?". Oddalili wi?c ze swej pensji 3-ch profesorów Filoma

tów, a mi?dzy nimi i Zana, "?mia?ego prawdomówno?ci?".
Przenosi si? wi?c Zan na pensj? d' Abrowej

- ale wkrótce zapada
na zdrowiu. D?ugo choruje na uporczyw? febr?, któr? pocz?tkowo
za tyfus przyj?to. Po tej chorobie nast?pi?o dziwne wyczerpanie si?

moralnych (Deyblowie, korzystaj?c z tego rozg?aszali, ?e Zan zwa

riowa?). W takich warunkach - cho? szczere zamiary mia? Zan pra

cowa? jak najgorliwiej dla Filaretów -

"aby ka?dy jak najpo?ytecz

niej ?wiczy? si? móg? w naukach i cnotach" - to jednak praca ta jest

znikoma. To te? Malewski z gorycz? podkre?la: "Nasi ?pi?, cho?

oczy maj? otwarte".

Musi jednak pracowa? nad magistratur?, wyszed? bowiem roz

kaz, ?e magistrowa? musieli si? nanowo wszyscy, którzy zdali ju?

egzamina w r. 1819/20.

Os?abiony, zaj?ty prac? dla zdobycia stopnia naukowego
-

w rzadkich chwilach wolnych pisze tylko swoje ukochane "rozdzia?

ki". - Nie mo?e si? zdoby? nawet na przygotowanie jakiegokolwiek
wiersza do projektowanego noworocznika .Hebe", który mia? za

wiera? zbiór poezyj filomackich (a przy?pieszy? wydanie I t. poezyj

Mickiewicza). Z rozpacz? patrzy na ten stan zupe?nej apatji Malew

ski, który w li?cie do Mickiewicza z dn. 10.11 pisze:

"Niernasz sposobu, jak go obudzi?! Ci?gle nic nie robi, albo ro

boty po nim nie wida? - a zdolno?ci jakie".
A Zan tymczasem pisze:

"Cierpi? i milcz?, bo powierzenie si? b?dzie powodem szy

derstw lub przedmiotem zabawy i ?miechu. Zawar?em si? sam w so

bie i w po?ród mnóstwa ludzi samotny jestem. Jakim chcesz b?d?

?
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-

zawsze ludzie wed?ug swego widzimisi? postrzegaj? i zawsze ?le

s?dz?".

"?e z moich zatrudnie? i robót nie ma naocznych owoców - krzy

cz? i twardo mi? nicuj?; powolne moje przygotowania do szcz??liw

szych czasów, do skuteczniejszej pracy
-

nieczynno?ci? i u?pieniem

nazywaj?. Przyja?? sama nie jest wyrozumia?? i pob?a?aj?c?".
W tym stanie "zawarcia si? w sobie", oddalenia od przyjació?,

?mier? ukochanej matki (19-111-21 r.) jest niejako "sposobem obu

dzenia" Tomasza. I cho? 19 IV pisze do Je?owskiego: "Spokojno??

niejaka? pos?pna przytuli?a moje serce. Wi?kszych smutków i wi?

kszych cierpie? nie przewiduj?", to jednak ju? w kwietniu widzimy

go w lo?y maso?skiej, gdzie zosta? wprowadzony przez Jana Chod?

k? (uczy? jego synów), który wielkie na Zanie pok?ada? nadzieje.
"W_P. b?dziesz móg? lo?? przeczy?ci?"

- mawia? do niego. Jest te?

w tym czasie cz?onkiem Szubrawców (pod pseudonimem Gonglis )

? oraz Towarzystwa patrjotycznego w Wilnie.

t Wst?puj?c do tych trzech organizacyj Zan dzia?a w interesie Filo

f matów, którym w ostatnich latach zale?y na nawi?zaniu stosunków

f
z innemi Towarzystwami (czego pocz?tkowo unikali dla zachowa

, nia zupe?nej swobody dzia?ania), aby w ten sposób uzyska? mo?no??

! szerszego oddzia?ywania na zewn?trz. Wogóle w?ród Filomatów inne

'- rozpoczyna si? ?ycie, gdy Zan ostrz?sn?? si? z dusz?cej go zmory. Le

J piej udaj? si? zaj?cia naukowe, zaczynaj? organizowa? zabawy, ma-

II
jówki, jak s?awna majówka d. 29 maja 1821 r. której opis pozostawi?
A. E. Odyniec w swych "Wspomnieniach przesz?o?ci" ("Uczczenie

Zana"). Czeczot napisa? na t? uroczysto?? 2 wiersze: jeden "W dzie?

festyny sprawionej dla Tomasza" i drugi
- tak popularny: "Bodaj to

z?ote wieki". Obadwaj autorowie przej?ci s? mi?o?ci? ?yw? dla Toma

sza, b?d?c jednocze?nie wyrazicielami uczu? przewa?nej wi?kszo?ci
·

m?odzie?y wile?skiej. Wyrazem tych uczu? by? ofiarowany Tomaszo

t wi pier?cie? stalowy z napisem: "Przyja??
- zas?udze". Mickiewicz

?.
w swej przemowie na owej uroczysto?ci wymienia? nie szereg zas?ug
- ale natur? wp?ywu Zana na braci, to co St. Morawski okre?li? tak

? trafnie jako "genjusz tkwi?cy w nim samym". Genjusz ten pozwala?

I
mu podbija? serca otoczenia i tak opanowane niewidzialn? moc?

-

. urabia? na swoj? mod??. Wyrazi? to samo Czeczot, mówi?c:
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I
A znaj?c dobrze przewodnika duchowego - jako nagrod? ofia- I

"On pierwszy serca swego s?odkiemi przymioty

Przyci?gn?? nas za sob?, a szed? drog? cnoty.

Bawi?c si? z nim -

wspólny?my ?ywot polubili
W?ród igraszek

-

wielkie?my rzeczy umy?lili."

ruj? mu:

"Serca cnót pe?ne, przyja?ni i zgody."

Wiedz?, ?e w ten sposób stan? si? niejako wcieleniem w ?ycie

jego górnych idea?ów -

uwieczniaj?c przytem najtrwalej imi? To

masza.

I tak jest istotnie! Nie poezj?, nie wymow?, nie prac? naukow?
uwieczni? Zan swe imi? -

a jedynie w?adz? nad sercami m?odzie?y
- "rz?dem dusz".

I
Tern, móg?by powiedzie? on za Horacym (gdyby nie by? tak bez-

.

.

miernie skromnym):

.Exegi monumentum aere perennius"
Tak wiele wymaga? od siebie - tak ma?o od innych. Zarzucano mu

zbytni? pob?a?liwo?? i s?abo?? dla drugich i (jak zwykle w takich ra

zach) niepoznanie warto?ci w?asnej. Posiad? on najtrudniejsz? sztuk?
- dawania, pragn?c ma?o -

a zadawalaj?c si? jeszcze mniejszem ... Przy
wielkiem ukochaniu cz?owieka, ?wiata - przyrody

-

w tern by?a jego

pot?ga
-

jego moc twórcza.

O tej mi?o?ci bezgranicznej dla ludzi tak podnio?le mówi Zan

w wierszu, deklamowanym przez "brata" Zana na obrz?dowych pra

cach lo?y prowincjonalnej litewskiej w dzie? obchodu uroczysto?ci
?w. Jana 24 czerwca 182 l r.:

"Bóg braterskie umacnia i spaja ogniwa,

Bóg sprawom pi?knym sprzyja i w?ród nich przebywa,

Bóg wlewa w dusz? nasz? cnot?, mi?o?? ludzi,

Która na n?dz? ludzk? ?pi?ca czu?o?? budzi:

Mi?o?? ta nie ma granic, wyborów, ró?nicy,
Nikomu dobroczynnej nie umkniem prawicy."
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Wakacje 1821 r. sp?dza Tomasz w Bartnikach, gdzie po raz drugi-

• (po zachwytach, skierowanych pod adresem Micewiczówny Felicji')

serce jego zabi?o gor?cej dla idealnej Beatrycze
- Zofji ?lizieniówny.

t Przebywa te? w Tuhanowiczach, gdzie poznaje
- Maryl?. Jako ser

? deczny przyjaciel Mickiewicza - zyskuje odrazu jej sympatj?. PÓ?-

r!
niej wyst?puje w roli pocieszyciela nieszcz??liwej pani Purtkamero

wej, pisz?c dla niej swoje "rozdzia?ki", w których zr?cznie przesy?a
r· wiadomo?ci o Mickiewiczu. Maryla uwa?a go za bardzo rozumnego

i dobrego, stworzonego "na senatora", i za?y?a przyja?? trwa przez

d?ugie lata mi?dzy nieszcz??liw? kochank? poety, a jego szczerym

przyjacielem. Wiele ciekawych "rozdzia?ków" Zana mamy, dzi?ki

tej poufnej korespondencji.
Na jesieni wraca do Wilna i chocia? sam uko?czy? ju? w?a?ciwe

r f studja, pozostaje nadal studentem uniwersytetu, aby utrzymuj?c si?

z lekcyj, umo?liwi? sw? pomoc? studja dwom m?odszym braciom,

a tak?e, by nadal pracowa? w Towarzystwie.

I rzeczywi?cie w jesieni 1821 r. Towarzystwo Filareckie rozwija

si? lepiej. Zorganizowano dla nich kursa, urz?dzono nawet "repe

tycje wyk?adów uniwersyteckich" w uniwersytecie (hodegetyka
-

Je?owski). W zwi?zku z ogóln? przebudow? ca?ego Towarzystwa

podzielono Filaretów na 2 klasy: wy?sz? i ni?sz?. Marzono o roz

szerzeniu dzia?alno?ci Filaretów.

Czasy jednak?e nie sprzyja?y tym poczynaniom m?odzie?y. Ju?

w listopadzie 1821 r. otrzymuje rektor uniwersytetu "Zalecenie se

kretne ksi?cia Kuratora", który pod wra?eniem organizowania taj

nych zwi?zków przez m?odzie? w N iemczech i W?oszech, ostrzega

przed czem? podobnem i w Wilnie. Czujno?? w?adz uniwersyteckich

parali?uje wi?c dzia?ania Towarzystwa. Przyjazd cesarza na wiosn?

1822 r. do Wilna - zmusza do rozwi?zania zwi?zku Filaretów, któ

rych archiwum spalono. Dzia?alno?? Filomatów chwilowo zawie-

IX
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szono. Mimo te wszelkie obostrzenia d. 4-IV-22 r. Zan jako prezes

Filadeltistów (tak przemianowano z pocz?tkiem 1822 r. "Zwi?zek

przyjació?", przyjmuj?c nowych cz?onków - Filadeltistów b??kit

nych - w te s?owa do nich przemawia.

"Pierwej krew z piersi w?asnych wytoczona odmieni kolor tej

przepaski (b??kitnej), nim zgwa?cicie przysi?g? uczynion?, nim prze

staniecie by? Polakami, którzy swego znaczenia, chwa?y i szcz??cia '

wydartego poszukuj?".

,.A ju? I-V staje Zan przed komisj? ?ledcz?, mianowan? z profeso
rów przez ks. A. Czartoryskiego. Mia?a ona za zadanie zbada? zarzu-

fty, czynione m?odzie?y, jakoby Promieni?ci mimo oficjalnego rozwi?
zania w 1820 r. - nadal istnieli. Jako przywódców ruchu - wskazano

Zana, Mickiewicza, ?ozi?skiego. Po zeznaniach Zana, który wyt?o

maczy? istot? promienisto?ci -

wyraz, "który powsta? z igraszki, a tyle

.

ha?asu narobi?" -

sprawa zosta?a zatuszowana. Tak wi?c Promieni?ci

w tern pierwszem ?ledztwie spe?nili swe zadanie - ca?kowicie bowiem

odwrócili uwag? niech?tnych zwi?zkom od Tow. Filomatów i Filare

tów. Spe?ni?o si? wi?c przewidywanie Malewskiego, ?e zwi?zek ten ;

f
"stanie si? wyborn? awangard? nasz? i niejak? ?cian?, o któr? si? b?d?

fodbija? pociski, je?eliby jakie na nas rzucone by? mog?y".
Mimo jednak pomy?lnego wyniku ?ledztwa - dzia?alno?? To- f

warzystwa na d?ugo zosta?a zawieszona, niemo?liwa bowiem by?a l
praca przy wyt??onej baczno?ci uniwersytetu i specjalnej uwadze, [
zwróconej na Zana, M ickiewicza i ?ozi?skiego.

!Uroczy?cie tylko obchodz? imieniny Zana (21-XII) "na których

t
nie zbywa?o na wierszach i winie".

Popularno?? Zana, tak ju? niebywa?a po?ród m?odzie?y
- ro?nie

i w?ród starszego pokolenia. Chod?ko Jan który wprowadzi? go na wiosn? r
21 r. do lo?y maso?skiej

-

poznawszy bli?ej wyj?tkow? warto?? charak- ?
teru Zana czyni go swym sekretarzem (jako wizytator szkó? na Bia?oru

si). Tymczasem koledzy dbaj?, aby Tomasz korzystaj?c z przymusowego

odpoczynku (w pracy dla Towarzystwa) "móg? jak najmniej z obcymi
-

a jak najwi?cej z sob? samym i z nami tylko obcowa? (z Filomatami),

aby móg? naukowo?? swoj? urz?dzi?, do czego lat dawniejszych mia?

przeszkod? i aby móg? o uplacowaniu si? swojem pomy?le?".

I
,

?

?
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"On jest spectatus satis et donatus iam rude (Hor. Epist I r . .i). t. j.

syt zwyci?stwa i chwa?y, ró?d?k? nagrody udarowany, i?? ma na

wypoczynek" (pisze Je?owski do Czeczota). "Je?eli komu potrzeba

odpoczynku i zaj?cia si? sob? - tedy najbardziej Tomaszowi."

.Pomin?wszy jego zas?ugi w skuteczne m dzia?aniu, samo jego za

nas po?wi?cenie si?, sama nasza w nim reprezentacja (mowa o ?ledz

twie 1822 r.), dla której wszystkie zewn?trzne, nieprzyjacielskie po

ciski na nim si? g?ównie opiera?y
- ju? to samo nie mo?e nie zo

stawia? w nas ku niemu wiecznego szacunku i przywi?zania. Lecz

w?a?nie przez to? sam? ?yczliwo?? dla niego powinni?my pozwoli?

mu odpocz??. On nale?y jeszcze do dawniejszego triumwiratu (Zan,

Je?owski, Malewski), który mo?ecie uwa?a? za zmar?y. W rzeczach

tylko wi?kszej wagi
- mo?ecie wywo?ywa? nasze cienie."

Tymczasem Zan, otoczony tak czu?? opiek? kolegów, pracu

je nad magisterj?. "W same zapusty musz? zdawa? spraw? z sie

dmioletnich prac naukowych. Co za trudny rachunek!" Przeszkadza

mu w tej pracy nowa mi?o??. Tym razem do (swej) uczennicy
- Zofji

Malewskiej, siostry Franciszka.

Zdenerwowany mozoln? prac? naukow?, któr? nazywano
- od

poczynkiem, nanowo
- i, zdawa?oby si?, beznadziejnie zakochany

-

popada znowu w tak mu w?a?ciwe "spolanienie". W li?cie swym

do Maryli Puttkamerowej z d. 10- V-23 tak ten swój dziwny stan

psychiczny t?omaczy.

... "Wiadomo wszystkim, ?e ja z polana
- zrobi?em si? drzewem

rosn?cem; ga??ziami tego drzewa i li??mi s? ludzie i przyjaciele;

kwiatami s? ich uczucia i my?li i przygody; owocami - kwa?na, gorz

ka i zimna prawda. Czy mo?e drzewo kiedy nie my?le? o swoich

ga??ziach, li?ciach, kwiatach, owocach?" ...
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Z pocz?tkiem r. l R23 rozpoczynaj? si? próby wznowienia ?ycia

filareckiego. Filadelfi?ci b??kitni, pomni na nauki Tomasza rozpo

czynaj? sw? dzia?alno??. Jednak?e praca ich trwa ju? bardzo krót

ko. Gro?ne chmury zawis?y nad braci? filomack?. Wyt??ona czuj
no?? w?adz rosyjskich szuka?a najmniejszego powodu, by zgnie??
tak bujnie rozkwit?e szkolnictwo polskie na Litwie. Wystarczy? ów

os?awiony platerowski napis na tablicy szkolnej w dniu J maja, aby

rozp?ta?y si? z?e moce rosyjskie, d?awi?c, gniot?c, niszcz?c wszelkie

przejawy wolnego ducha polskiego.
Uosobieniem tych mocy pot??nych, a wrogich, a reakcyjnych,

a pa?aj?cych nienawi?ci? do dzie?a ks. Adama Czartoryskiego by?
senator - Miko?aj Nowosilcow. On to uwieczni? swe imi? w proce

sie, gdzie rol? kata odegra?, tern promienniejszem ?wiat?em okalaj?c
imiona m?odych m?czenników.

Przybywa do Wilna w lipcu I R23 roku na ?ledztwo przeko

nawszy uprzednio W. ks. Konstantego o wa?no?ci sprawy. Zdrada

Filareta Jankowskiego przyczynia si? do odkrycia istnienia Towa

rzystwa Filaretów. Jako przywódca ruchu wskaza? Jankowski Zana

i Malewskiego, zaznaczaj?c jednocze?nie, ?e Towarzystwo to mia?o

jako g?ówny cel - walk? z Rosj? o niepodleg?o?? Polski.

Po tak obci??aj?cem zeznaniu nast?puje ca?y szereg aresztowa?.

Przesz?o 100 osób zape?ni?o cele o?miu klasztorów. Zan porwany

w?ród nocy (23/24 pa?dziernika) zakuty w kajdany zamkni?ty by?
w twierdzy.

Dopiero tutaj zajasrueje ca?ym blaskiem pot?ga duszy To

masza. W szarem ?yciu codziennern, w walce o kawa?ek chleba,

dr?czony osohisremi niepowodzeniami, chwilami tylko ja?nia?

ogniem twórczym
- i gas?, zra?ony "wszeteczno?ci?" dnia po

wszedniego. Teraz w wi?zieniu, w samotno?ci, oderwany od ?y

cia -

zdobywa si? w ukochaniu swych bliskich na bohaterstwo.

Przyjmuje na siebie ca?? win? z rado?ci?, ?e dane mu jest po

?wi?ci? si? dla innych. I niepomny na w?asne cierpienia, troszczy
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f si? jedynie o to, by innym ul?y?, by ocal i? wszystkich
-

prócz

siebie".

I tu ofiara tak szczytna jest dla niego ?ród?em najwy?szego szcz?

?cia. "Ja tak jestem szcz??liwy (Ty nazywasz smutnyl) w turmie, ?e

nigdy Tobie wi?kszego szcz??cia, czerstwo?ci umys?u, zapa?u pi?k

nego w sercu nie ?ycz?", pisze do Pietraszkiewicza d. 16-XIl-23.

A cho? w wierszach, pisanych w wi?zieniu dla Zofji Malewskiej
- chwilami w smutniejsze uderzy tony, ?a?uj?c m?odo?ci i zmarno

wanych uczu?, to jednak mówi: "W najwy?szem uniesieniu b?ogo

s?awi? te dni, w których nas naj dro?sza przyja?? niebieskim zespo

li?a w?z?em, ?wi?tym zapali?a ogniem, boskim po?wi?ci?a duchem".

.Aje?li i ca?e ?ycie przyjdzie by? w zamkni?ciu
-

potrafimy i sami

by? szcz??liwi i po?yteczni". Chce przela? w serca kolegów
- mo?e

ju? w?tpi?ce
- cz?stk? p?on?cego w nim ognia zapa?u.

- Wszelkiemi

mo?liwemi sposobami stara? si? porozumiewa? z kolegami, co do

zezna?, aby osi?ga? mo?liw? ich jednostajno??. Jest tern w wi?zie

niu, czem by? dla braci filareckiej na wolno?ci - ich duchowym prze

wodnikiem, ich Arcy. Nowosi1cow w raporcie swym z d. 13- V-24 r.

ze szczerem zdumieniem podkre?la, jak wielkiem zaufaniem i po

wa?aniem w?ród uczniów cieszy? si? Zan. Kartka, napisania przez

niego (i z?o?ona do r?k komisji), w której Zan upowa?ni? kolegów

do szczerych zezna? o Filaretach -

pos?u?y?a dla przekonania naj

bardziej opornych. Ka?dy zezna? prawd?.
To te? nawet w wi?zieniu ?wi?towano dzie? 21-XII. Inaczej,

co prawda, jak to bywa?o rok rocznie - ale nierównie podnio?lej.

Oddalona od Tomasza, który samotnie w swej twierdzy dzie? ten

sp?dza?, umacnia?a si? bra? filomack? i filarecka w postanowieniu
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wytrwania.

*) P?acze na sam? my?l, ?e mo?e by? zamkni?ty Onacewicz. Posy?a z wi?

zienia wskazówki Malewskiernu, jak ma zeznawa?, aby pozosta? na wol

no?ci. Chce ratowa? wszystkich wybitnych Filomatów dla dobra sprawy,

a osobliwie Mickiewicza, Je?owskiego i Malewskiego.



"Przemoc duszy nie z?amie, mur nas nie rozdzieli,

?mierci? chyba si? sam? sko?czy przyja?? nasza;

W miejscu rado?ci -

m?stwo niechaj z oczu strzeli,

Gdy pijem dzisiaj zdrowie lubego Tomasza" ...

Jak rozrzewni? ten obchód imieninowy Tomasza, któremu opis

tej uroczysto?ci wraz z wierszem ka?dego wi??nia przes?ano, wida?

zjego s?ów:

"Nigdy dla mnie ?aden obchód nie by? milszym, bardziej roz

rzewniaj?cym i bardziej o?ywiaj?cym nadziej?, bo dowodzi trwania

tych uczu?, które nas tak szcz??liwymi czyni?y i czyni? na zawsze

powinny; nigdy oznaki przyja?ni s?odszemi nie by?y, nigdy wi?ksz?

nie nape?ni?y wdzi?czno?ci?, wi?ksz? rozkosz?".

Jednak?e i ta rozkosz jedyna
-

a tak potrzebna do ?ycia To

maszowi - cho? listowne obcowanie z kolegami
- zosta?a mu odj?

ta. Przez dwa miesi?ce (luty i marzec) trzymany by? Zan w lokalu

komisji ?ledczej, gdzie ?adna wiadomo?? ze ?wiata nie mog?a si?

przedosta?. Cierpi nad tern Zan bardzo: jest bliski ob??du .... "Tak

dawno o was nie wiedzie? -

jest to ci?gle umiera?", pisze w kwiet

niu ju? po powrocie do twierdzy (w zamku).

To te? rado?? jego nie ma granic (prosi Zofji Malewskiej, aby si?

z nim razem cieszy?a), gdy zobaczy? uwolnionych z ko?cem kwiet

nia) kolegów: Malewskiego, brata Stefana, ?ozi?skiego. Co do swe

go uwolnienia nie ma z?udze?: ju? przywyk? do niewoli, któr? mu

Zofja Malewska tak "czarown? uczyni?a?". I
I oto d. 7 sierpnia 1824 r. zapad? wyrok na Filomatów, za

twierdzony przez cara 14 sierpnia.

Najsurowiej ukarany zosta? za?o?yciel Towarzystwa
- Tomasz

Zan. .Po wytrzymaniu go w twierdzy przez rok jeden
-

wys?a?

z polskich w rosyjskie gubernie, dopóki nie nast?pi decyzja wzgl?
dem powrotu do swojej rodziny".

Jako towarzysze niedoli - zes?ani z nim razem Czeczot i Suzin,

z t? ró?nic?, ?e ci mieli tylko po pó? roku twierdzy.

Spodziewa? si? Zan tego wyroku. W li?cie do D?browskiego

pisa?:

.) W wi?zieniu dopiero upewni? si? Zan, ?e Zofja podziela?a jego mi?o??.
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Wychodzono z p?aczem, po?egnawszy
- mo?e na zawsze Arcy

-

promienistego wodza m?odzie?y ...

I
"Nie mog? mówi?, tylko o rzeczach, z dniem dzisiejszym zwi?

zek maj?cych. O przesz?o?ci nie mog? wspomina? bez rozrzewnienia

najwi?kszego, tak by?a szcz??liw?!
-

o przysz?o?ci nie mam co mó

wi?, bo ona bardzo w?tpliwa, nic mi?ego dla mnie odkrywa? nie

mo?e" ...

Prosi? tylko o pami?? przyjació?, jak w tym wierszu, pisanym:

"przy po?egnaniu w czas wyjazdu na wygnanie d. 11 wrze?nia 1824 r.

w imienniku Stefana D?browskiego" .

... "Wspomnisz wichr, który z pó?nocy zlata,

W zapad?? uniós? mi? stron?:

Cho? moje cia?o na ko?cu ?wiata,

Serce mam w Litwie z?o?one" ...

Na pami?tk? dla Zofji Malewskiej t?umaczy "Zwrotki" z By

rona ("Stanzas to Augusta" z 1816). Czule te? ?egna sw? ukochan?

listem, pisanym na krótko przed wywiezieniem go z Wilna. List

ten, pe?en mi?o?ci, jest te? jeszcze jednym dowodem niebywa?ego

altruizmu Zana: "Zosiu, moja Zosiu, jeszcze dzi? pami?taj o mnie,

a jutro, Zosiu, pami?taj o mnie zapomnie?! Ja Ciebie nigdy nie za-

.

r pomn?, bo jeste? mojem ?yciem i na ziemi i w niebie".

?egna te? braci, daj?c im jakby ostatnie wskazówki przed roz??

k? bez ko?ca.

"Gdziekolwiek nas los postawi, nie zaniedbujmy od Boga udzie

lonych darów u?ywa? na dobro ludzko?ci, a musimy by? kochani

i szcz??liwi".
Tak kochanym a przez to i w swej najwi?kszej niedoli szcz?-

t ?liwym - by? Tomasz Zan!

r Ca?e Wilno ?egna?o go ze ?zami w tych ostatnich dniach, kiedy

t
pozwolono odwiedza? trzech skazanych. "Drzwi do izby Tomasza

Zana w klasztorze bazylja?skim przez wszystkie te dnie prawie

si? nie zamyka?y. Tak m??czy?ni, jak kobiety t?umnie si? zbierali,

; by go po?egna?", opowiada o tych ostatnich chwilach Otto ?lizie?

, w swym pami?tniku .

. ? "Tomasz blady, wzruszony chodzi? od jednego do drugiego ?ci-

f ska? i ca?owa? w milczeniu".

!
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.................................................... ?' ?

XI

... "Gdy na wielkiego Uralu

czo?o Po?l? najezdnicy podli,

Gdy b?dzie warcze? pocztowe ko?o

Duch si? za Wami pomodli ...

... Ten, co Anio?om s?usznie w urz?dzie
W?ada na niebieskim tronie

Anio? Was Jego piastowa? b?dzie
W okropnym drogi przegonie" ...

Takie s?owa improwizacji po?egnalnej rzuci? A. Mickiewicz

w?lad za wys?anymi trzema kolegami.
Dnia 10 pa?dziernika 24 roku wyjechali z Wilna pod ?andarmsk?

eskort?: Zan, Czeczot i Suzin.

Po sze?ciu tygodniach jazdy na Oszmian?, Mi?sk, Orsz?, Smo

le?sk przez Wiazm? i Moskw? przybyli do Orenburga. Tu osadzo

no Zana w wi?zieniu w t.zw. "obwachcie" razem z innymi prze

st?pcami.
Po?o?enie Zana w tych pierwszych chwilach uwi?zienia -

by?o

okropne. Z czystej atmosfery filareckiej, która przenika?a nawet do

jego wile?skiej twierdzy -

przeniesiony na dno n?dzy i wyst?pku
-

rzucony do ciemnego lochu wraz z naj gorszymi przest?pcami -

dusi? si? w tej zgni?ej atmosferze -

bezwstydu i zbrodni.

.Jvlo?e? by? (pyta Zan) wi?ksza dla my?l?cego kara za wszystkie

jego grzechy, które ma i nie ma za takie?"

Próbuje ul?y? swemu losowi i dlatego d. l7.XII wnosi pro?b? do

pu?kownika, komendanta wi?zienia, osobn? izb? .Jctór?bym wedle

potrzeby s?abo?ci moich móg? utrzymywa?", uskar?a si? bowiem na

sta?y ból g?owy, piersi, omdlenia.

Narazie jednak spotyka go odmowa. Nie maj?c ju? nadziei na po

lepszenie warunków, si?? ducha tworzy ?wiat wewn?trzny, w którym

si? obwarowywa, nie daj?c do siebie dost?pu wp?ywom otoczenia.

Religijno?? ?ywa i praktyczna, wyniesiona ongi? z domu rodzinne-
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go, jest mu wielk? pomoc? wtem strasznem po?o?eniu. Pono -

przez

pó? dnia, chodz?c po wi?ziennej celi g?o?no odmawia? pacierze za

dusze bliskich mu umar?ych. Na po?egnanie dosta? od Mickiewicza

ukochan?jego i Maryli ksi??k? - Tomasza a Kempis. W tych chwi

lach zupe?nego oderwania od ?ycia
-

jest mu ona wiernym przy

jacielem. Pod wp?ywem tej lektury -

w tak strasznych warunkach

-

mistycyzm do którego jak wiemy, jeszcze w m?odo?ci by? sk?onny
.- rozwija si? bujnie w tej duszy zbola?ej.

Nie poprzestaje jednak na modlitwie. Pragnie kszta?ci? si? da

lej, aby w ten sposób i umys?owi da? straw? i cel ?ycia sobie stwo

rzy?. Od kolegów na po?egnanie otrzyma? wiele ksi??ek. Czyta

je i streszcza. Uczy si? niemieckiego, jak w dawnych wile?skich

czasach. Chce te? "u?o?y? ksi??k? do nauki przyrodzenia dla szkó?

ni?szych", dzia?aj?c w ten sposób w my?l programu Filomatów. T?o

maczy z francuskiego Massona: "Conversation sur la philosophie
naturelle". Z najwi?kszych wi?c poni?e? pragnie wyd?wign?? si?
w gór?. Kszta?ci si? i rozwija w moskiewskiem wi?zieniu nietylko

umys?owo, ale i moralnie. "Znacznych post?pów w moralnem siebie

prowadzeniu, zdaje si?, naby?em, jako to: cierpliwo?ci ... na pobo?
no?ci zyska?em w ca?ym tym roku".

Otuchy dodaje mu korespondencja z Czeczotem, Suzinem,
a g?ównie z ukochan? beznadziejnie Zofj? Malewsk?. Pisuje te?

do braci i do Maryli Puttkamerowej. My?li nawet o powa?niejszej
twórczo?ci: chce pisa? pami?tniki, jakby dalszy ci?g wile?skich p. t.

"?wiat i mi?o??", gdzie jak i w tamtych, opowiadanie z ?ycia co

dziennego ??czy?o si? z fikcj?. Zamiarów tych jednak?e, zdaje si?,

nigdy w czyn nie wprowadzi?. Zato od 16-XII 1824 r. pisze pro

sty dziennik wydarze? i my?li, który w ci?gu sze?ciu lat jest mu

jedynym powiernikiem. Forma tych pami?tników jest bardzo prosta,

bezpretensjonalna. "Nale?a?oby nada? tym zapisom chudym -

pisze
Zan -

jak?? bardziej interesuj?c? form?, aby milsza by?a kochanym.
Dla nich tylko ?yj?, dla nich pisz?".

Sko?czy?y si? jednak krwawe dni pobytu Zana w twierdzy. Dnia

22-XI-25 r. znalaz? si? na wolno?ci, ale na obcej, wrogiej ziemi, bez

?rodków do ?ycia, zdala od swych ukochanych, zreszt? pod sta?ym
nadzorem w?adz rosyjskich. Taka wi?c by?a to i wolno?? ...



Nie zmarnowawszy jednak w wi?zieniu -

tembardziej prawie

wolny nie upadnie Zan pod ci??arem przeznacze? ... Zabiera si? za

raz do pracy, nie gardz?c nawet -

w braku odpowiedniejszej
-

prac?

fizyczn?; daje te? lekcje prywatne (jak dzieciom jenera?a Cio?ko

wskiego pod Orenburgiem). Pracuje przy tern w dalszym ci?gu,

umys?owo czyta, co si? uda znale?? na tym ko?cu ?wiata (La Harpa,
Le Sage'a, Michand'a) zamierza t?omaczy? Teofrona, Kanta; prze

t?omaczy? Irwingowej: .Historj? Kolomba"; marzy o napisaniu 3-ch

romansów: .Baszkiry", .L'ralca", "Kirgiz" (z których tylko pierwszy

napisa?); w 40-tym roku ?ycia nosi si? z zamiarem napisania tragedji
"Wanda". Warunki materjalne jednak, w jakich si? znajduje

-

s? b.

ci??kie. Jako by?y wi?zie? - nie mo?e otrzyma? w pierwszych latach

sta?ego zaj?cia. Dopiero Aleksander Humboldt, przybywszy na Sy

berj? dla bada? naukowych w r. 1829, poznawszy Zana, bierze go ze

sob?. w charakterze pomocnika na wycieczk? naukow?. Zadaniem

Zana by?o czynienie meteorologicznych obserwacyj.
Zwróci?o to na Zana uwag? w?adz rosyjskich i ju? w r. 1830 (po

powrocie z wycieczki nauk.) otrzymuje posad? bibljotekarza w szko

le orenburskiej. W r. 1833 zostaje mianowany pomocnikiem dyrekto
ra muzeum, prowadzi te? badania geognostyczne. W zwi?zku z tern

z polecenia gubernatora odbywa ju? samodzielne wycieczki nauko

we w stepy Kirgiskie (t.zw. Karagaj) i na Ural. -

Pracuje wi?c b. wy

datnie i naukowo. Podczas przymusowego osiedlenia w Orenburgu

pisa?: l) o górach Uralskich, 2) o wodach w wapie?cach wytrysku

j?cych, 3) o kopalniach z?ota i platyny, 4) O mo?no?ci znachodze

nia djamentów w pasie gór Uralskich, 5) O muzeum w Orenburgu,
6) Meterologiczne zapisy w Orenburgu, 7) Dziennik Kozi, 8) O cha

rakterach, 9) O dobroci, 10) O widzimisi? gramatycznem, 11) Ro?li

ny i owady tutejsze, 12) Okr?g wód siarczanych w Siergiejewsku.
Jednak?e przy tylu obowi?zkach i takiej usilnej pracy

- nie za

pomina o braci filareckiej i idea?ach m?odo?ci. To te? Orenburg, we

dle s?ów Ignacego Domeyki: "sta? si? stolic? dla rozrzuconych po

niezmiernej przestrzeni od Bia?ego do Aralskiego morza naszych

wygna?ców". Stamt?d p?yn??y s?owa pociechy i otuchy. Byle prze

trwa?, nie sprzeniewierzy? si? idea?om, byle doczeka? powrotu do

Ojczyzny! - Czeka? i Zan z upragnieniem tej chwili ... A gdy zjawia
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si? mo?liwo?? powrotu (zdaje si?, za wstawiennictwem Fr. Malew

skiego i Humboldta) tak przejmuje go wiadomo?? o ?mierci ojca
(1836 r.), ?e chwilowo nawet odbiera ch?? wyjazdu.

"W Litwie naszej pocó?bym by? teraz potrzebny?"
Jest to jednak chwilowe tylko przygn?bienie. T?sknota do kraju

sk?ania go do podania pro?by o dymisj?. Pro?b? uwzgl?dniono i ju?
d. 17 wrze?nia 1837 r. wyrusza Zan w drog?

- do Ojczyzny.
W Petersburgu jednak, gdzie chcia? tylko zim? przeczeka?, aby

z wiosn? do zielonych pól litewskich powróci?, z braku funduszów

zmuszony jest przep?dzi? cztery lata.

Pe?ni tam urz?d bibliotekarza w Instytucie in?ynierów gór
niczych. Czuje si? jednak bardzo ?le w tej pó?nocnej stolicy. Za Li

tw?, tak ju? zdawa?oby si?, blisk?, t?skni bardziej jeszcze, a i klimat

petersburski nie s?u?y mu. Wreszcie 13 czerwca 1841 r. opuszcza

Petersburg. Po miesi?cu podró?y jest w Grodnie. Stamt?d jedzie do

Wilna, przyjmowany wsz?dzie owacyjnie przez przyjació?, znajo
mych, ?yczliwych, których tyle pozostawi? w kraju.

O tern serdecznem przyj?ciu, jakie zgotowali mu ziomkowie

wzruszony Zan pisze w swym pami?tniku: "Za powrotem moim

z pusty? kirgiskich od gór baszkirskich czu?em si? by? wsz?dzie na

Litwie i na Rusi synem czcigodnych matek i rodziców, bratem uko

chanej rodziny, nauczycielem dziatwy, s?ug? i gospodarzem kraju" ...

Dalsze dzieje jego ?ywota u siebie, na Litwie - to praca urz?dni
cza jako lustratora dóbr skarbowych (w Lepelskiem), badania nauko

we geognostyczne (poszukuje skamielin w okolicach Druskiennik,
soli w rozdole Niemna 1852 r.) i wreszcie praca na roli -

na w?asnym
kawa?ku ziemi w Kochaczynie, gdzie zamieszka?, nabywszy t? wie?

w Witebszczy?nie, i po?lubiwszy w r. 1846 Brygid? ?wi?torzeck?,
z któr? mia? 4-ch synów (Wiktora, Abdona, Klemensa i Stanis?awa).

Umiera dn. 7/19 lipca 1855 roku.

Na cmentarzu w Smolanach parafji Kochaczy?skiej po?o?y? W?.

ks. Lubomirski na mogile Zana nagrobek z napisem:

"Mi?y Bogu i ludziom

Tomasz Zan,

Którego pami?tka jest
w b?ogos?awie?stwie" ...



Co pozosta?o po mm w literaturze? zapytamy za Gawalewi

czem.

Co pozosta?o? Napisa? bowiem wiele, - wiele jednak zagin??o.
N ie dba? pocz?tkowo Zan o p?ody swego talentu. Sypa? okazyjnemi
wierszami na prawo i na lewo i dopiero w wiele lat po promienistej

swej m?odo?ci - zechcia? zebra? jej plony. By?o jednak za pó?no ...

W 40 roku ?ycia z nad azjatyckiej granicy przesy?a Maryli Put

tkamerowej d?ugi spis swych utworów poetyckich, daj?c przy ka?

dym wskazówk?, gdzie mo?naby ich szuka?. N ie wszystkie jednak

znaleziono.

Zacz?? pisa? Zan b. m?odo. Wypadki 12 r. na m?odocian? jego

wyobra?ni? silne wywar?y wra?enie. By? on piewc? chwa?y Na

poleona Z raportu Nowosileowa wiadomo, ?e ju? w latach szkol

nych pisa? Tomasz utwory, pe?ne uczu? patrjotycznych, kultu Na

poleona. Takie wiersze, dzi? zaginione, mia? w r?kach Nowosilcow

podczas procesu.
- W Mo?odecznie napisa? pono, nawet dwuaktow?

komedj?: "Sta?o?? w przyja?ni".
W korespondencji Filomatów na pierwszej stronicy w I t. po

mieszczony jest sentymentalno-tkliwy wiersz Zana z sierpnia 1815 r.,

w którym wyra?a sw? t?sknot? za przyjacielem Leonardem Chod?

ko. Poniewa? jest to pierwszy (przechowany) utwór Zana - zamiesz

czamy dwie pierwsze zwrotki d?ugiego zreszt? tego wiersza:

XII

Mój najukocha?szy Leonardku

Srogiej losem fortuny i m?drego Nieba

Rozdzia? serc naszych okrutny

Nast?pi? wtenczas, gdy je bardziej trzeba

Kr?powa?; ach rozdzia? smutny!
Jakie? to g?osy, jakie pióro

Mojej dr?czenie duszy wyrazi
I ob??kanie, co jeszcze dopiero
Po moich my?lach bezpiecznie ?azi?
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s? tam jeszcze i "katusze zjadliwe" i ,jad podejrzenia" i "bole??"
i "?ez odm?ty" itd. itd.

Wiersz ten, nieudolny wyraz silnych uczu? przyja?ni Zana, jest
w swym nastroju typowem odbiciem sentymentalnych wylewów

"poety serca"; chocia? bardzo s?aba forma wprost nie pozwala go

zestawi? z utworami Karpi?skiego. Po przybyciu do Wilna nie milk

nie, a w dalszym ci?gu pisze hymny pochwalne na cze?? Napoleona.
Te próby jego twórczo?ci m?odzie?czej -

zagin??y. Pozosta?y pó?niej
pisane elegie, ballady, triolety, wiersze okoliczno?ciowe i ulotne po

ematy ("Miód") ("Tabakiera"), krotochwila "Gryczane piero?ki".
W tych utworach trudnoby ju? by?o szuka? owego sentymen

talnego Tomasza, który tak czule przemawia do Leonardka. Wp?yw
atmosfery wile?skiej, w której królowa? wówczas racjonalizm, stu

dja na wydziale fizycznym -

ostudzaj? idealistyczno-romantyczne
porywy Tomasza.

Mimo to jest on romantykiem. W samem przej?ciu si? literatur?

romantyczn? (Rousseau, Chateaubriand -

Goethe) przejawia si? ten

nowy kierunek zainteresowa? dla tworzenia nowego kryterium pi?k
no?ci. Ju? pierwsza jego ballada "Neryna" (jako pierwsz? przynaj
mniej podaje j? Zan w orenburskim spisie swoich utworów poetyc

kich) jest na?ladowaniem burgerowskiej Lenory, gdzie sam motyw
cudowno?ci i tajemniczo?ci jest typowym wyrazem romantyzmu.

Wdzi?czny obrazek nocy
- zwrot ku naturze, która s?u?y jako po

mocniczy ?rodek dla pot?gowania nastroju -

jest te? pierwiastkiem
czysto romantycznym. I chocia? wogóle "Neryna" nie wytrzymuje
form? i uk?adem porównania z Burgerem, to jednak jest próbk? ro

mantycznego talentu Zana.

S?absz? o wiele od "Neryny" jest druga zachowana ballada: .Pan

Twardowski" napisana w r. 1818, gdzie równie? silnie wyst?puje pier
wiastek cudowno?ci. Sama legenda o Twardowskim jest tu zupe?nie
przeinaczona. Mi?o?? to zdzia?a?a p?ocha, ?e ubogi cho? m??ny rycerz,

zdradliwie knuje przymierze z djab?ami, aby przy ich pomocy zyska?
ksi?stwo, a z niem i r?k? ukochanej Malwiny. Ko?czy si? ta d?uga
(404 wiersze) ballada nauk? moraln?: "Sprawiedliwe s?dy Bo?e!

Przez nie tylko cz?owiek mo?e dozna? w trudno?ciach pociechy".

Najwcze?niej drukowan? ballad? Tomasza (w Dzienniku Wile?skim



"Szlachcic sobie spokojnie siedzi, jakby ?wi?ty,

Ch?opa tylko z cyganem cisn? w t?gie p?ty.

Wy?szy zawsze w rozkoszy
-

ni?szy zawsze bity".
A dalej pyta: "Wszak my wolno?? lubimy?"

W innem miejscu przez usta przebranego lokaja pi?tnuje mod?

przyjmowania jako guwernerów przyb??dów francuskich.

"Rzucam zaraz lokajstwo, zwyk?ym manierem

- 1822 r.), chocia? 5-te zajmuj?ca miejsce w jego spisie, jest "Cygan

ka". Smutna historia wiejskiej dziewczyny, której Jasia u?ani na wojn?
zabrali. W niepewno?ci i trwodze, szuka ona pociechy we wró?bach

cyganki. Smutne przepowiednie spe?niaj? si?. Ja? zgin?? na wojnie
i w jednym grobie pochowano go z "kochank? m?od?". I ta ballada

ko?czy si? sentencj? moraln? o charakterze patrjotycznym: "lepsza

?mier? od niewoli". Oprócz pierwiastka ludowego romantycznemi s?

tu równie? opisy natury. Najpi?kniejsza to z jego ballad, najwi?cej

bo w niej oryginalno?ci, swoistego wdzi?ku. Cech tych nie posiada

"Arion", ballada, czytana po raz pierwszy na posiedzeniu Zwi?zku

przyjació? d. 24 kwietnia 1820 r. Jest to przeróbka z Owidiusza (Fasti

II). Zako?czenie, jak i w poprzednich balladach - o charakterze mo

ralnym: zbójcy "obiecali popraw? i wolni od kary - ten podzi?k, owi

b?aga? czynili ofiary". Dobro - triumfuje, z?o pogn?bione. Zapewne

Zan dlatego wybra? ten temat, aby wskrzesiwszy podania ?wiata sta

ro?ytnego, obrazowo przedstawi? w?asne swoje pogl?dy na ?ycie.
W roku 1817 podczas Wielkanocy napisa? Zan krotochwil? p.t.

"Gryczane piero?ki". Rzecz dzieje si? w Wilnie, dok?d przybywa
z Mi?ska przekupie? Niemiec, w nadziei, ?e w tern mie?cie "student

dohra, bogata, uczona i pilna" oceni nale?ycie zalety jego piero?
ków. Okazuje si?, ?e tutaj nie znalaz? sprawiedliwo?ci, znowu bo

wiem spotykaj? go zarzuty, ?e piero?ki jego s? z gryczanej m?ki.

Jest to ?ywy obrazek ze ?wiata uczniowskiego i jako taki cieszy?

si? wielkiem powodzeniem w?ród m?odzie?y, która w Chwatoszu,

Wiatranie i Nowaku widzia?a portrety kolegów z lat szkolnych.
I w tej krotochwili jednak?e, mówi?c o wyborze zabawy, zna

laz? Zan sposobno??, aby przypomnie? m?odzie?y o idea?ach filo

mackich.
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Wy?mienicie domowym b?d? guwernerem.

Nazw? si? wprzód Damonem, po francusku cale,
Co kto pochwali -

zganie, co zgani -

pochwal?.

Zgani? polskie zwyczaje, w?sy i kontusze,
Ich go?cinno??, ich m?skie i poczciwe dusze.

I j?zyk macierzy?ski przywiod? w ohyd?.
Tern sobie grosza zbior? i do s?awy przyjd?".

Wyra?nie ju?jako chwalca przesz?o?ci wyst?puje Zan w poemacie

p.t. "Miód", napisanym na dzie? 21 (1818 r.), który wyznaczono

jako termin walki miodowej z Czeczotem. Na taki bowiem pojedy
nek poetycki wyzwa? Tomasza Czeczot. S?dziowie orzekli, ?e: ,je
den i drugi pojedynkownicy zupe?nie ró?nym sposobem uwielbiaj?c
miód, uwielbili go dobrze". Czeczot jednak?e uzna? swoje pochwa?y

jako ni?sze od Tomaszowych.
Poemat rozpoczyna si? od apostrofy do ducha, co stroi tony lutni,

z pro?b?, aby "wla? on do pie?ni o miodzie zapa?, wa?no??, wdzi?ki!"
Zaraz w pierwszych zwrotkach zach?ca Zan, aby bra? przyk?ad

z pszczó?, ucz?c si? od nich: "przezoru, pracy, rz?du, zgody", jak to

niegdy? Piast czyni?.
W dalszym ci?gu, traktuj?c miód, jako symbol zgody, pyta gdzie

by? ten "boski dar" -

"gry trutnie, chciwe z?ota, krwi bratniej i zdra

dy, niszczy?y mi?o?? kraju i zgody o?tarze",

W drugiej cz??ci poematu, zmieniwszy powa?ny trzynastozg?o
skowiec na l?ejszy wiersz o?miozg?oskowy, sk?ada pok?on "kocha
nemu przysmakowi na sto?ach w Lecha narodzie".

Teraz "uszed? on z wielkiego ?wiata, nie lubi skrzywionych cza

sów". Nie lubi ich i Tomasz. Z jak? t?sknot? za minion? przesz?o?ci?
wo?a:

"Bodaj to dawne wieki". - Niestety "min??y
S?awne miodem szcz??liwe czasy".
.Polak utraci? m?stwo, s?aw? i cnot?.

Na krótkie fraki i sprz??eczki z?ote

Zmieni? krój suty i powa?ne pasy,

Nastrz?pi? g?ow?, lecz w g?owie
-

pustynie"



1:'1

A ile? to s?odkich chwil zawdzi?cza? Tomasz s?odyczy mio

dowej ... I teraz, ju? jako dojrza?y m?odzieniec nie wzgardzi s?odk?

bogini? "Miodunk?". Wystawi jej "ko?ció? wspania?y", aby jej s?o

dycz przesz?a w "?wi?te zwi?zki". Tak wi?c poemat o miodzie, zda

wa?oby si?, o lekkiej tre?ci, potrafi? wykorzysta? Zan, aby powi?za?
w nim przesz?o?? z tera?niejszo?ci?: wys?awiaj?c szcz??liwo??

dawnej Polski, s?odycz zgody zaleca ?wi?tym zwi?zkom: "Przyjm
z ochot? czyste pienia Zwi?zek cnoty Ciebie chwali", mówi ju? zu

pe?nie wyra?nie o filareckich idea?ach.

Jest to jeden z lepszych utworów Zana, gdzie umia? on tak dow

cipnie powi?za? tre?? ?artobliw? z powa?n? ide?. Najd?u?szym
i najlepiej opracowanym jego utworem jest "Zgon Tabakiery" lub

po prostu "Tabakiera". W wydaniu poezyj Filomatów (w Archi

wum Filomatów) brak ko?ca tego poematu; urywa si? on na trzeciej
zwrotce trzeciej pie?ni. Gawalewicz twierdzi, ?e sk?ada si? on z 221

zwrotek o?miowierszowych, które pono podzieli? Zan na 4 równe

cz??ci (pie?ni).
Poemat ten odczytywa? Tomasz na zebraniach naukowych Filo

matów (cz??? I d. 21-X-17 r.), dla nich bowiem napisa? ten wybitnie

filomatyczny utwór (jak zreszt? niemal wszystkie swoje poezje). Jak

i pochwa?y "Miodu" rozpoczyna "Zgon Tabakiery" inwokacj?, tym

razem do przyja?ni, zapowiadaj?c, ?e .Jekkierni tony
-

zgon taba

kiery
-

opiewa? b?dzie -

smutny". Samo to zestawienie "lekkich

tonów" ze "smutnym zgonem" wytwarza wra?enie czego? ?artobli

wego, weso?ego. I rzeczywi?cie, znowu jak w "Miodzie" weso?a,
?artobliwa jest tre?? "Tabakiery", chocia? g??bokie my?li.

Tabakiera - ?ubianka, pi?knie by?a ozdobiona, niczem tarcza

Achillesa. Wyry? na niej stary barski konfederat i pogrzeb poga?ski

Swintoroga, i kmiece wesele, i nimfy litewskie, i m?odzie?, sypi?c?

si? ze szko?y, i las g?sto rosn?cy, i huczne biesiady, i prac? rolnika.

Ujrzysz tam nawet "wojsko Napoleona", jak na "dyplomatycznej"
tabakierze Robakowej. Zawiera w sobie ?ubianka jakby antydotum
na ospalstwo, ciemnot?, rozleniwienie si? umys?ów. Jej to Chrapan

ko, wódz snów, walk? na ?mier? i ?ycie zaprzysi?ga, ona bowiem

wytr?ca mu w?adz? z r?k. Ona "a to w?a?nie sama by?a, co z Wilna

sny wyp?oszy?a".
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"A to przez wymys? jednego cz?eka

I przez proszek tabakiery:
Ten z moj? ?ubiank? staje
I wszystkim tabak? daje"

W swej podró?y do Wilna w poszukiwaniu tabakiery us?yszy

Chrapanko i o Wile?skiem Towarzystwie Szubrawców i o tak mod

nym wówczas Mesmerze i jego .wybadach". Jest to wi?c utwór

równie? aktualny, jak "Gryczane piero?ki", z t? tylko ró?nic?, ?e

w "Tabakierze" wieczn? b?dzie idea - walki dwóch pr?dów: post?

pu z ciemnot?, ospalstwem, - idea Filomatów, mi?o?ników wiedzy.
Ten poemat heroikomiczny - zawar? przestrog? dla ca?ego spo

?ecze?stwa a g?ównie dla Filomatów, aby, pragn?c osi?gn?? ich cele

-

strzegli si? pokus. Mo?e ich bowiem spotka? los owego nieszcz?

?liwego "Rymopisa", u którego wreszcie znaleziono ?ubiank?. Ten,

zwiedziony przez Chrapank?

"gdy ?ciska? mniema? Wener?,

rozgniót? w d?oniach - tabakier?!. ..

"

gotuj?c w ten sposób zwyci?stwo Chrapance - uosobieniu ospal
stwa, ciemnoty.

"Robótka" ta pisana dla zach?ty i zabawy kolegów - znalaz?a

odd?wi?k w?ród Filomatów. Podoba si? ogólnie" zrozumiano jej

ide? przewodni?. To te? wysoko ceni? Filomaci swego "trój gran

nego" .jambist?" jako poet?. Stawiaj? go narówni z Mickiewiczem.

Podczas obchodu imieninowego dwóch swoich wieszczów w grud
niu 1819 r. nietylko za zas?ugi przy za?o?eniu Towarzystwa sk?adaj?
ho?d Adamowi i Tomaszowi, ale i za ich wiersze.

"Zbli? si? do nas Adamie, za swój pi?kny ?piewek Warte? wzgl?
du mojego i parnaskich dziewek".

Mówi Apollo w przytaczanej ju? .Krotofili" Czeczota: "Apollo

po kol?dzie".

"Jest tu i Tomasz, co ?piewa? tabakiery skony,

.)
Chocia?,jak mówi Zan, "biednej Tabakiery rym (Mickiewicza) ostry wy

prostowa? krzywizny i wytrzepa? Kostry"(?).



Czu?em elegii co ujmuje tony;

Ballady, jamb weso?y, s?odkie triolety

Jednaj? mu nazwisko prawego poety"
A potem wie?czy Adama i Tomasza przy ?piewie muz:

,,0 zacna m?odzie?ców paro,

Co skryt? czcz?c nas ofiar?,
W skromnym si? zaciszu ?aisz,

Do dzie? si? wielkich zwyczaisz,

Przyjmij od nas zas?u?one

W darze te wie?ce zielone" ...

Zanowi ten wieniec ofiarowano nietylko za "Tabakier?", ale i za

ballady, jamb weso?y, s?odkie triolety i czu?e elegie.

Jamby') pisze Tomasz na wszelkie uroczysto?ci filomackie czy

to na imieniny Adamowe, Janowe, Onufrowe czy Je?owe (jamby

Szurumburum) czy na "po?egnanie przyjació?" (29- VI-1819), kiedy
to "pok?ony im czyni zjambowej ambony". Nie obejd? si? bez jam
bów majówki filareckie. na których ju? z urz?du wyst?powa? musia?

Arcy z jamniczno-prornienist? przemow?.

Sam Tomasz nazywa siebie .jambografem", "ucztowym ?pie
wakiem". Ceni jednak t? form? poetyck?, twierdzi bowiem, ?e "Jamb

si? nie da pospolicie". Jamby te? najbardziej przyczyni?y si? do usta

lenia s?awy poetyckiej Zana. Mickiewicz nawet w swych .jambach

powszechnych" wyra?a obaw?, ?e nie dorówna Tomaszowi: "gdzie

jego jamb do Zana" -

powiedz? koledzy.
W tych d?ugich wierszach (jamb na imieniny Adamowe i Toma

szowe w r. 1819 sk?ada si? z dwóch rozdzia?ów razem w 424 wier

szach) daje Tomasz wiemy obraz ?ycia studenckiego, niedyskretnie

zdradzaj?c tajemnice Wiwlasów. Z jambów dowiadujemy si? mi?

dzy innemi o zainteresowaniu si? Tomasza magnetyzmem (chocia?

wiemy o tern i z korespondencji Filomatów), o teorji p?ynów, nie

mówi?c ju? o ogólnych sprawach filomackich. Zawieraj? te? one

*) Tak nazwano po raz pierwszy powinszowanie, jakie wyg?osi? Zan na

imieniny Mickiewicza w 1818 r. "Tu Tomaszowskie winszowanie dosta?o

nazwisko jambów".
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doskona?y materja? (cz?sto w bardzo niewybrednej formie podany)
do charakterystyki poszczególnych Filomatów.

Idea?y filomackie bardzo pi?knie wyrazi? Zan w jednym z pierw

szych swych wierszy (a wi?c nieochrzczonychjeszcze przezwiskiem

jambów), czytanym d. 14 wrze?nia 1818 r. na zebraniu Wiwlasów.

W wierszu tym, rozpoczynaj?cym si? od s?ów:

"Szcz??liwy, kogo cnota, kogo przyja?? szczera w jedno do spól
nych zabaw i po?ytku zbiera", mówi, ?e zawdzi?czaj?c przyja?ni

osi?gn?? mo?na cele wznios?e i "wolne ?piewa? rymy
-

niewolnego
?ycia".

Jak w poemacie "Miód", ?ali si? na upadek ducha w narodzie,

wierzy jednak, ?e m?odzie?, z??czona przyja?ni?, spe?ni zadanie oca

lenia ducha wolnego.

"Do nas przeto nale?y skarb drogi ocali?,

Trzyma? ducha wolnego, byt jego utrwali?".

Naj?adniejsze jednak s? s?odkie triolety, w których Zan, urodzony
liryk

- uczucia swoje wypowiada. Ta kunsztowna forma poetycka

jemu zawdzi?cza swój pocz?tek w poezji polskiej, je?eli nie b?dzie

my brali pod uwag? kilku trioletów 1. D. Minasowicza. W nich te?

celuje, czy to kiedy wzdycha do Feli, s?awi?c jej wdzi?ki i cnoty:

Wró? dziewcz? spokoino?? moj?,
Bo nie wiem, co b?dzie ze mn?:

Kocham, smuc? si? i boj?,
- Wró? i t.d .

... Feli wy?sza od ziemianek

Wdzi?kiem, od wdzi?ku cnotami ...

Czy gdy zgina kolana przed now?jak?? pi?kno?ci?.

Kto Ci? ujrza?, zgi?? kolana

I twym wi??niem zosta? woli,
Cho? wolno?? mi?a ??dana,
Kto Ci? ujrza?, zgi?? kolana ...



.................................................. ,

Pe?en wdzi?ku jest "Skowroneczek".

?piewaj, ?piewaj, skowroneczku,

Póki wiosny czas.

Gdy li?? spadnie po listeczku

Smutnych rzucisz nas.

o tym ostatnim "?piewku" tak wyrazili si? koledzy: "Tomasz za

swego skowroneczka ma ju? pomnik zapewniony. Ale bo jaka to

pie??!
Podoba si? ka?demu, bo albo przesz?o?? przypomina, albo przy

sz?o?? wró?y, albo tera?niejszo?? ozdabia".

Pe?en smutku jest triolet wi?zienny, pisany do Zofji Malewskiej:

N ie p?acz Zosiu, po ptaszynie:

Droga jej ?ycia nied?uga,
Tak m?odo?? i wiek nasz minie,

Nie p?acz, Zosiu, po ptaszynie.

W takim samym nastroju pisane s? wiersze: "Wi?zie?", .Piosn

ka z wi?zienia", wiersz pisany w imionniku Stefana D?browskiego
i przek?ad z Byrona "Zwrotek".

Z elegij, jego, które wed?ug s?ów Tomasza, chwali? Adam, znana

jest elegia, pisana na odjazd ulubionej uczennicy, p.t. "Po?egnanie
do O.E. od przyjació?", o której mówi Gawalewicz za Ody?cem,
?e: "z pogodnych niebios o?m? zdar?a smutn?", "b?ysn?wszy pro

mykiem prawdziwej, a tak prostej poezji, która ol?ni?a Mickiewicza

i otworzy?a mu oczy na poezj? w prawdzie".
Trudno zgodzi? si?, ?e istotnie od tego "epokowego wiersza

rozpoczyna si? prawdziwa doba romantyzmu w trwórczo?ci Mic

kiewicza, jak jest tego pewien Gawalewicz", Zan mówi? o tern po

prostu "elegie moje chwali? Adam". - l tak by? musia?o.

Z pierwszych lat twórczo?ci Zana w Wilnie, kiedy to poza krót

kiemi zreszt? wtedy okresami "spolanienia" dobry humor, zara?liwa

wprost weso?o?? i dowcip by?y mu w?a?ciwe -

pochodz? i krótkie

okoliczno?ciowe wierszyki, pisane a la Baka.

Imperator by?, st?d:
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Gawronienie

Chodzenie

Tr?bienie

Iluminacje

Gracje

Wyci?gano szyje

?miechy
Uciechy

Parady
i t.d.

Tak pisze w r. 1819, a w roku 1820 "sympatja Baki" ze Szczors

donosi kolegom:

Ani rymika

Muzyka znika

Pióro pstryka

My?l dzika

Rym kaleka

Ucieka.

Twórczo?ci poetyckiej Zana nie przerwa?o wygnanie; jakkolwiek
ujemnie wp?yn??o na dalszy jej rozwój. Chocia? wi?c i w Baszkirji
oddawa? si? "rymotwórczym zabawom", to jednak nie stworzy? tam

rzeczy warto?ciowych. Gawalewicz twierdzi, ?e "skutkiem gwa?
townych wstrz??nie? zatraci? regularne formy, narasta? nieprawid?o
wo, nie móg? si? nigdy ju? wydoskonali? tak,jak si? zapowiada? z po

cz?tku ... ten sp?kany kryszta?". Je?eli jednak spojrzymy bezstronnie
na dorobek poetycki Zana i w wile?skim okresie jego twórczo?ci
- nie znajdziemy tam utworów wybitnych. S? one przewa?nie cie

kawe, jako wyraz ?ycia filomackiego m?odzie?y wile?skiej. Tworów

prawdziwej, natchnionej poezji tam nie spotykamy.
A Mickiewicz w tym samym czasie da? ju? Gra?yn?, tak wysoko

cenion? nawet przez wspó?czesnych krytyków (Mochnacki, Gra

bowski) i nie?miertelne "Dziady" (cz, II i IV).
W ?tpliwem wi?c jest bardzo, czy nawet gdyby pozosta? w kra

ju, w jak najlepszych warunkach, twórczo?? jego wznios?aby si? do

wy?yn prawdziwej sztuki. Koledzy - Filomaci zachwycali si? wier

szami Zana, w nich bowiem znajdowali odzwierciedlenie ich ?ycia,
szlachetne my?li i nauki.



.................................................... ,,.

To ostatnie, zapewne, najbardziej podbija?o serca m?odzie?y któ

rej przedewszystkiem chodzi?o o to, aby .utile cum dulci" -

??czy?
w poezji. Byli to wychowankowie konaj?cej epoki pseudoklasycz

nej, dla których wzloty podniebne Mickiewicza by?y nawet chwi

lami niezrozumia?e. Chocia? wi?c szczycili si? swoim Adamem, to

jednak Zan odpowiada? im najlepiej. On sam, zbyt ju? skromny
-

nieco trywialnie, ale mo?e nawet i trafnie okre?la znaczenie swoich

poezyj, kiedy pisze do Mickiewicza.

"Chcia?bym z rozdzia?kiem kawa? ?ycia swego wierszowego wy

drukowa?, maj?c nadziej? przez to wi?cej na buty i majtki, jak na

s?aw? zarobi?."

Jest tu nieco goryczy
- ale i ... prawdy ...

XIII

Nietylko jednak oddawa? si? Zan poezji. Jak wiemy, pisa? i ró?

nej tre?ci referaty naukowe na zebrania Filomatów. G?ównie jednak

po?wi?ca si? pracy umys?owej na wygnaniu w Orenburgu, gdzie na

wet zamierza? wydawa? dzie?o o geognozji tamtego kraju. Stale te?

pisywa? swój dziennik, o którym tak? znajdujemy wzmiank? w jego

korespondencji: "Na ko?cu przesz?ego roku t.j. d. 29 czerwca 1818

r. przy zapisywaniu mego pami?tnika ?ycia, czyli spowiedzi przed

mojem sumieniem - te mo?e nied?ugiego zastanowienia si? wy

mkn??y si? z pod pióra wyrazy" ... Pisa? wi?c pami?tnik ju? w roku

1818, w mo?e i wcze?niej, pisa? niemal przez ca?e ?ycie z ma?emi

tylko przerwami; pisa? w Wilnie, pisa? w wi?zieniu orenburskiem

i na wygnaniu, pisa? i po powrocie do kraju. Osobne zupe?nie miej
sce zajmowa? znany dzi? z legendy pami?tnik Zana z lat 1820-23.

By?a to autobiograficzna powie?? humorystyczna p. t. "?wiat i mi

?o??", pisana na wzór Sterna. O tych pami?tnikach czytamy w rapor

cie Nowosilcowa: "Znaleziony w jego (Zana) papierach mi?dzy in

nemy zeszyt bruljonu, pisanego w roku 1820 p. t. <, ?wiat i mi?o??-s

czyli ?ycie jego, Zana, w którym on umieszcza? wszystkie swoje

przej?cia, uczucia i zdania a? do ko?ca 1823 r." Bruljon ten zagin??;

48



49

tylko ma?? cz?stk?, t. j. rozdzia?y: I, VI i XII z pierwszego tomu

og?osi? Zan w "Wiadomo?ciach brukowych".
Nie nale?? do tego pami?tnika "Rozdzia?ki", które zachowa?y si?

w korespondencji Filomatów. S? to w?a?ciwie listy o w?asno?ciach

"rozdzia?kowatych". Wcze?niejsze listy Zana, od r. 1815 do I po

?owy 1819 pisane, nie maj? jeszcze tego charakteru. Jest to zwyk?a
serdeczna korespondencja z przyjació?mi. Dopiero od pa?dziernika
1819 r. napotykamy ?lady humoru w niektórych listach, które Zan

zowie "Rozdzia?kami". Wyra?nie ju? humorystycznym rozdzia?

kiem jest: "Opis podró?y z Wilna do lwier" z d. 12- VII 1820 r. Ten

sam charakter nosi: "Sternowski list o podró?y z Mo?odecznej do

Isho?dzi" z d. II-VIII 20 r., pó?niej "Sternowska kronika potocz

nych wydarze? w ?yciu Zana" od d. 15-IX do 7-X "Sternowski roz

dzia?ek" z d. 31-X-20 r.

Wsz?dzie wi?c Stern! Nie daremnie nazwa? Mickiewicz Tomasza
- .Vice-Stemcrn".

Widoczne jest, ?e w tym czasie zapozna? si? Zan z utworami Ster

na, które tak wielkie na nim wywar?y wra?enie. - Istotnie w 1817

r. wysz?a w przek?adzie polskim sternowska: .Podró?", któr? Zan

musia? czyta?. Zapozna? si? te?, zapewne z francuskim przek?adem

dziewi?ciotomowego romansu humorystycznego (Sterna) p. t. "Tri
stram Shandy" ca?kowicie bowiem przej?? si? metod? tego angiel
skiego humorysty.

Id?c za swym mistrzem, w rozdzia?kach stara si? gor?ce swe

uczucia ukrywa? pod mask? pozornie oboj?tnego, ?artobliwego
tonu opowiadania.

Ten wi?c ton ?artobliwy -

jest cech? charaktetystyczn? niemal

wszystkich rozdzia?ków Zana, na które, wedle jego w?asnych s?ów

(w li?cie do Wereszczaków z d. 30-X-20 r.) przyjaciele: "przychodz?

jakby na herbat? lub kaw?".
Raz jednak jeszcze - dla ?cis?o?ci -

zaznaczy? trzeba, ?e te listy
o charakterze rozdzia?kowatym, (które nawet Zan nazywa rozdzia?

kami) - nie s? to owe "Rozdzia?ki", które pisa? stale w pami?tniku:
"?wiat i mi?o??".

Zupe?nie inny charakter tak rozdzia?ki, pisane do Maryli, jak i li

sty z r. 1823.



................................................ J ..

Stopniowo, otrz?sn?wszy si? z wp?ywu Sterna, weso?y, pe?en

swobody Zan przeradza si? w powa?nego przywódc? m?odzie?y.

Oddzia?a?y te? na niego wypadki 23 roku. Ani ?ladu w jego listach

z roku 1823-24 tego humoru, dowcipu, jakim poprzednio tak znie

wala? sobie otoczenie. Jest zato melancholijna rzewno??, granicz?ca
ze wznios?o?ci?.

W wi?ziennych utworach te ju? tylko tony rozbrzmiewa? b?d?. ..

"?mier? ??czy dusz? moj? ze snem ziemi, a z ?yciem nieba".

"Ziemia nie jest pado?em p?aczu
- ale rajem" .

.. . "Ach, dusza moja, pi?kno?ci? zapalona, rozpromienia si? na

kochane dusze, w pomnikach takiej m?dro?ci i dobroci tonie i roz

p?ywa si?, wyrywa si? z niewoli, b?yska, skupiona u tronu przed

wiecznej m?dro?ci, ko?ysa si? mi?dzy niebem a ziemi?, podwiewana

naj s?odsz? harmonj?
- omdlewa" ...

Tutaj przebija ju? wyra?nie mistycyzm, który, rozwijaj?c si? co

raz bujniej podczas zes?ania do Rosji, u schy?ku ?ycia ca?kowicie

opanuje dusz? Tomasza. Wedle obrazowego wyra?enia Mickiewicza

Zan "straci drog?".

XIV

Oceniaj?c ca?kowity dorobek literacki Tomasza, widzimy w jego
twórczo?ci kilka kierunków.

Sentymentalizm przebija w niemal wszystkich dziecinnych jego
utworach. Cechy romantyzmu widzimy w balladach, trioletach.

Wp?ywy pseudoklasycyzmu uwydatniaj? si? w "Tabakierze" i "Mio

dzie". Nakoniec romantyczny mistycyzm cechuje utwory wi?zienne
i prace u schy?ku ?ycia.

- Mimo t? ró?norodno?? odchyle?, zrozu

mia?? u natury tak wra?liwej, zasadniczo mo?emy zaliczy? Zana do

tej Mickiewiczowskiej "szko?y", któr? stworzy? tylu romantyków -

na?ladowców. -

Powracaj?c do kraju, Zan marzy o tern, aby odda?
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si? niepodzielnie: "sk?onno?ciom romantycznej poezji", która do

prowadza go do kra?cowego mistycyzmu, niemal ob??kania.

W wile?skim okresie twórczo?ci pod wp?ywem realistycznym

epoki - sam zaczyna tworzy? z pewn? doz? realizmu. Obserwuje

rzeczywisto??, z niej czerpie motywy, jest bardzo swojski czy to

w "Cygance", czy w opisie studenckiego ?ycia w "Gryczanych

piero?kach". Ten sam realizm przebija w jego rozdzia?kach, któ

re zaprawia te? stemowskim humorem. Je?eli jednak zwrócimy

uwag? na charakterystyk? postaci, zawsze jest ona powierzchow
na. Nie chodzi Zanowi o pog??bienie charakteru; ani ?ladu u niego

charakterystyki psychologicznej. Je?eli zajmuje si? analiz? stanów

duchowych, przemawia wtedy od siebie, mówi?c o sobie. Jako po

eta, wra?liwy jest na pi?kno natury, na któr?, jak ju? zaznaczyli?my,

patrzy z romantycznego punktu widzenia, traktuj?c j? jako ?rodek

do spot?gowania nastroju:
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"S?o?ce znik?o za gór?,
A zimny dmie powiewek,

Czerwony ksi??yc z chmur?

Wygl?da z poza drzewek,

Przestrasza dziewk? m?od?,

Co niesie jajko z wod?". (Cyganka)

A w innem miejscu:

"Szumi puszcza strasznem dr?eniem

A ksi??yc krwawym promieniem
?wieci? i szed? w ob?ok ciemny" (Twardowski)

Wra?liwy jest na barwy:

"Tymczasem bia?a wst?ga rozwija si? po niebie, rozszerza si?,

wznosi si? powoli, ci?gnie purpurowe szaty, jasnem frendzlowane

z?otem, odrywa si? jasno?? w promieniach ?ó?tej lilji" (Rozdzia?ek

V do Maryli 15-X-23 r.).



Brak mu jednak, jako poecie, górnolotnej wyobra?ni i fantazji,

dlatego zazwyczaj bardziej ziemsk? a przez to zrozumialsz? dla ów

czesnych czytelników by?a jego poezja, tembardziej, ?e prawie za

wsze wyra?a? w niej jak?? my?l szlachetn?, naucza? m?odzie? wska

zywa? nowe drogi. W tern by? na?ladowc? minionej epoki, która jako
cel poezji uwa?a?a: "prodesse et delectare". Sta? wi?c na prze?amie
dwóch kierunków literackich; poszed? jednak ostatecznie za nowym

pr?dem.
Je?eli zwrócimy uwag? na form? jego utworów, to w poezji wi

dzimy bogactwo zwrotek. S? tam i zwyk?e zwrotki czterowierszo

we o ró?nym uk?adzie rymów, sekstyny i triolety, i zwrotki o?mio

wierszowe; wreszcie spotykamy i wiersz stychiczny, jak w elegiach
i jambach okoliczno?ciowych.

Rymy niewyszukane, przewa?nie gramatyczne. W pó?niejszych
utworach uderza nadzwyczajna zagmatwano?? my?li, przybranych
w mglist?, niezrozumia?? niemal form?. W okresie wile?skim tak

zagadkowy i niejasny jest utwór, pisany w wi?zieniu p. t. .Kuropac
ka". Rozdzia?ki swe pisze Zan swoistym stylem; zdania przyd?ugie,

cz?sto nawet okresowe; sposób ujmowania przedmiotu najcz??ciej
a la Sterne.

J?zyk jego utworów obfituje w rusycyzmy (?murki, przymika,
kozelne p?ótno

- bia?oruski) i prowincjonalizmy (hybliwy, paska

pasek, hojdy itp.). W utworach pisanych po powrocie do kraju (np.

Notatki pami?tnikarskie), liczne s? neologizmy (uczwa, uczebno??

itp.), które miast okre?la? dok?adniej
-

jak to by?o zamiarem autora

- bardziej jeszcze rzecz zaciemniaj?.

***

Jakie wi?c jest znaczenie Zana w liczbie zas?u?onych Ojczy?nie?

Czy poezj? zdoby? sobie miejsce w panteonie Polski? Czy g??bok?

wiedz?? Czy s?odk? wymow??

"Nie z druków s?yn?? on b?dzie, ale ze wspomnie? serdecznych"
- powiedzia? Chmielowski. Z tych wspomnie?, które w dni kl?ski,

w dni niedoli -

serca zagrzewa?y otuch?. "Jeszcze nie zgin??a Ta, co

takich mia?a synów ...

"

52



53

On nie ul?k? si? moskiewskiej przewagi, budzi? -

?pi?cych wska

zywa? górne cele -

w?tpi?cym. Przyk?adem swoim odwodzi? m?o

dzie? od zepsucia moralnego; inne, szlachetne rzucaj?c im has?a!

Zamiast tak popularnego po wojnie napoleo?skiej "carpe diern" -

"Ojczyzna, nauka, cnota!" Dla nich odda? ?ycie
-

a nie sprzeniewie

rzy? si? idea?om!

"Synonimem patrjotyzmu i heroicznej sta?o?ci charakteru" nazy

wa go Kallenbach. Leonard Chod?ko widzi w nim pierwszego patr

jot?, pierwszego ?o?nierza jego epoki i cho? nieobecnego podówczas
w kraju

- uwa?a za jednego z g?ównych bohaterów powstania listo

padowego. On to bowiem, wed?ug s?ów Chod?ki, "zasia? na Litwie

pierwsze jego ziarna, on to wykaza? pierwszy swoim towarzyszom,

?e spodlenie m?odzie?y polskiej wchodzi?o w g?ówny plan syste

mu polityki moskiewskiej; zach?caj?c m?odzie? do kszta?cenia si?,
do odrodzenia moralnego

- wskrzesza? Polsk?". I tak by?o istotnie.

I jego ?ycie, i ca?? dzia?alno??, i poezj? wreszcie nale?y rozpatrywa?

pod k?tem widzenia tej u?yteczno?ci dla kraju, dla spo?ecze?stwa.

Wtedy dopiero mo?emy oceni? nale?ycie jego zas?ugi jako kierow

nika m?odzie?y, jako poety.

I je?eli czcimy pami?? wodzów wielkich, którzy na polu walki

zwyci?stwa ?wietne w imi? Ojczyzny odnie?li - to równie? czczo

n? winna by? pami?? tego wodza duchowego m?odzie?y, który nie

walk? or??n?, a pot?g? mi?o?ci do Ojczyzny ratowa? zast?py m?o

dzie?y.

Przyk?adem by? on powinien sztuki kochania kraju, przyk?adem
- sztuki ?ycia dla m?odych pokole?, jak przed stu laty, tak i dzisiaj.

By? on bowiem tern rzadkiem objawieniem cz?owieka, o którym

pró?no marzy? Jan z Czarnolasu, cz?owieka, co "wzgardziwszy te

doczesne rzeczy" u szczytu chwa?y promienistej -

czy w ciemnym
lochu orenburskim "dobr? tylko s?aw? mia? na pieczy". ?ywotem,
pe?nym ofiarnego bohaterstwa, zas?u?y? sobie na to:

"Aby imi? przynajmniej po nim tu zosta?o".

Pruszków

1925 rok
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Nota wydawnicza

Tekst oparto na wydaniu z roku 1927 wprowadzaj?c g?ównie
niewielkie poprawki interpunkcyjne.
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