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EMILIA SUKERTOWA-BIEDRAWINA

TRADYCJE POLSKIE GUSTAWA GIZEWIUSZA
(W 150-tą rocznicę urodzin)

Tak się jakoś w  Polsce przyjęło, że w szyscy, którzy pisali
0 Gizewiuszu, tym  niezw ykłym  szermierzu polskości Mazurów, 
wyprowadzali go ze środowiska wrogo ustosunkowanego do Polski, 
wprost nienawidzącego wszystkiego, co miało jakiś zw iązek z Polską. 
Zdaniem tych biografów Gizewiusz zupełnie zniemczony, bez jak iej
kolw iek znajomości języka polskiego, przybył w  1828 r. do K rólew ca
1 zapisał się na uniw ersytet. Polskość miała się w  nim obudzić dopiero  
pod w pływ em  młodziutkiej, bo jedenaście lat liczącej królew ieckiej 
Żydóweczki, córki zm arłego bankiera.

Jeżeli krytycznie podejdziem y do tej tchnącej rom antyzm em  
historii, nie w ydaje się ona prawdopodobna... Takie wiadomości —  
i w iele innych, nie w ytrzym ujących krytyki —  przekazał autor 
pierwszego żywota Gizewiusza („Życie Gizewiusza”) Kazimierz Szulc. 
Ten zapalony działacz polityczny prowadził w  Prusach W schodnich  
pracę konspiracyjną w  czterdziestych latach X IX  wieku, przebyw ał 
czas pewien w  Ełku *), nasłuchał się różnych wiadomości, tchnących  
legendą i rom antyzm em  i m. in. odwiedził Gizewiusza w  Ostródzie. 
Zebrane wiadomości bezkrytycznie przytoczył w  B ibliotece War
szawskiej w  1854 r.

Ze względu na autorytet Kazimierza Szulca, późniejszego zało
życiela Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, powtórzyli je  
w  swych pracach o G izewiuszu tacy poważni uczeni, jak Julian Bar
toszewicz, Cezary Biernacki, Aleksander Brückner oraz niektórzy  
ze współczesnych.

Z okazji 150-lecia urodzin Gustawa Gizewiusza należałoby w  m yśl 
dewizy Gizewiusza: „prawda jest prawdą i musi nią pozostać” 2) 
poddać krytyce „Życie G izewiusza” K. Szulca, w yłuskać z niego  
ziarno prawdy i zrehabilitować środowisko, które w yw ierało w p ływ  
w ychow aw czy na przyszłego bojownika o polskość M azurów w  latach  
jego dzieciństwa i w czesnej młodości.

POCHODZENIE GIZEW IUSZA

Przodkowie „bojownika o polskość i ludowładztwo na Mazurach”, 
jak to głosi napis nagrobny Gustawa Gizewiusza w  Ostródzie, w yw o
dzili się z ziem i m azowieckiej. Żyjący na schyłku X IV  w ieku

*) M. Tyrowicz, Polski ośrodek rew olucyjny w  K rólew cu 1845 — 1846, Inst. 
Maz., K om unikat D ziału Inform acji N aukow ej 1948 nr 5 (23) s. 88; B. G roniow - 
ska, Rola Prus W schodnich w  pow staniu  styczniow ym , Kom. M az.-W ar. 1960 
nr 1 pisze o jego działalności w  r. 1863.

2) Lycker U nterhaltungs-B latt, 1848 nr 63. D ringende A ufforderung. (Zob. 
Wł. Chojnacki, Spraw a M azur i W arm ii w  korespondencji W ojciecha K ętrzyń
skiego, 1952 s. 242).
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W acław 3), sędzia ziem ski sochaczewski, pierwszy pisał się „z G iżyc”. 
Miał on kilku synów, spośród nich Paw eł, zm arły w  1463 r., piastował 
urząd biskupa płockiego, W incenty, magnat mazowiecki, tytułow ał się  
hrabią na Gozdawie i G iżycach (córka jego, Katarzyna, była żoną 
głośnego w  swoim  czasie Spytka z M elsztyna).

Jeden z późniejszych potomków W acława, Paw eł (imię to powta
rza się w  rodzie często), opuścił w  1543 roku rodzinne M azowsze, 
przeniósł się —  w  dobie Reformacji —  do Prus Książęcych i osiadł 
pod Ełkiem na 112 ła n a ch 4). N ależy przypuszczać, że Paw eł „zara
żony był now inkam i”, które zdołały już przeniknąć do K sięstw a  
M azowieckiego. D ekrety Zygmunta Starego, wydane w  1522 —  1525 
zabraniały pod karą konfiskaty mienia i w ygnania sprzyjaniu herezji, 
a ks. Janusz M azowiecki zabronił w  1525 r. czytania ksiąg heretyckich  
oraz głoszenia i w yznawania nowej n a u k i5).

O Paw le z G iżyc i jego potomkach głucho jest w  Prusach K siążę
cych przez całe stulecie. W idocznie bez rozgłosu pracowali G iżyccy  
na roli i naw et siedliska swego nie nazwali m ianem  gniazda rodzin
nego, jak to było wówczas w  zwyczaju. Nazwisko Giżyckich herbu  
Gozdawa w ypłynęło  na widownię dopiero w  drugiej ćwierci X V Ił 
wieku: pojawia się ono w  spisach studentów uniw ersytetu królew iec
kiego. U niw ersytet posiadał m. in. w ydział teologii protestanckiej, 
gdzie przygotowywano kadry duszpasterzy i nauczycieli polskich. 
Młodzież polsko-protestancka, zwłaszcza uboższa, chętnie garnęła się  
do nauki. Chłopców kszałcono na koszt państwa. Absolwenci tego  
fakultetu m ieli byt zapewniony. Spośród nich w yw odzili się liczni 
poeci i m iejscowi pisarze.

W księdze im m atrykulacyjnej6) pod datą 1637 r. zapisano po raz 
pierwszy Pawła Giżyckiego „z Ełku”. Dopisek ten oznaczał, że m ło
dzieniec pochodził bądź z powiatu ełckiego, bądź wykazał się św ia
dectw em  ukończenia szkoły „książęcej” w  Ełku. Paw eł Giżycki zapi
sał się, jak większość, na w ydział teologiczny. W 1656 r. został dia
konem w  Nawiadach, potem  w  Cichach pod Oleckiem, wreszcie tam że 
proboszczem. Zmarł w  1683 r. Syn jego Paw eł, urodzony w  N aw ia
dach, od 1682 r. był rektorem  szkoły w  Lecu (Giżycku), a po śmierci 
ojca proboszczem w  Cichach. Obaj G iżyccy pochowani zostali w  pod
ziem iach tam tejszego kościoła. Pod ołtarzem przetrwało do końca 
X IX  wieku epitafium  obu księży oraz córeczki młodszego, Barbary 7).

W połow ie XVII wieku figurują w  księdze im m atrykulacyjnej 
następujące imiona studentów  z rodu Giżyckich: Ernest Giżycki 
(Gisevius)) zapisany pod rokiem 1648, W ilhelm  pod 1660 —  obaj na 
w ydziale teologicznym , Jan w  1650 —  na prawie. W szyscy trzej 
z Olecka, m ożliwe, że byli braćmi. Ernest zmarł jako proboszcz

s) Tadeusz S łow ikow ski, G iżycki P aw eł h. Gozdawa, G iżycki W incenty, P ol. 
Słow nik  B iograficzny 1959, t. 8/1 zesz. 36, s. 23, 26 — 27.

4) Adam  B oniecki, Herbarz Polski, t. VI s. 677 (N iesiecki-U ruski).
5) Janusz Tazbir, R eform acja a problem  chłopski w  P olsce XVI w ., s. 58̂ . 

ogłoszone w  V olum ina Legum, t. I, s. 223.
e) Georg Erler, M atrikel der A lbertus-U n iversität zu Königsberg in  

P reussen, t. III, s. 132 — 133.
7) Agaton Harnoch, Chronik und Statistik ... N eidenburg 1890, s. 329.
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w  Mieruniszkach 8). Michał G iżyck i9), piszący się niekiedy (podobnie 
jak trzej poprzedni) „G isevius”, od 1667 do 1682 r. był diakonem, 
potem proboszczem w  W ieliczkach. Zmarł w  1699 r. Na wykonanej 
za jego czasów i jego kosztem ambonie um ieścić kazał herb rodzinny 
Gozdawę. Syn jego, Jan G iżycki-G isevius, urodzony w  W ieliczkach, 
zmarł jako kaznodzieja w  Toruniu. W spółpracował przy w ydaniu  
kancjonału pruskiego i pisał polskie pieśni.

Z W ieliczek pochodził Daniel Chrystian Giżycki, od 1729 r. 
adiunkt, potem proboszcz w Zaborowie pod Nidzicą, zm arły w  1764 r. 
O gółem  od roku 1637 do 1829 zapisało się do Albertiny 43 Gise
v iusôw  10).

G iżyccy urzędowali w  następujących miejscowościach: Fryderyk  
von  Giżycki w  Grabowie, zmarł 1784 r.; Fryderyk H enryk von  
Giżycki, ur. 1792 w  Mikołajkach, zmarł w  1824 r. jako diakon 
w  Olecku, Jan Fryderyk Giżycki urodzony w  Grabowie, od 1783 r. 
proboszcz w  Mikołajkach, zmarł w  1803 r., proboszcz w Płośnicy  
Ernest August von Giżycki z Mikołaje^, urodzony w  1806 r., Ludwik  
von Giżycki zm. 1803, oraz czterech innych Giżyckich (Gizicki, 
Giżycki, von Giżycki). W X IX wieku spotyka się G iseviusôw i G iżyc
kich na różnych urzędach, lekarzy, prawników i wojskowych. Ród 
ten rozrósł się szeroko w  Prusach W schodnich. Ci spośród nich, 
którzy podpisywali się nazwiskiem  w  polskim brzmieniu, często 
używ ali przedimka ,,von”, czego u G iseviusôw nie spotyka się.

Wśród studiujących na uniwersytetach latynizacja nazwisk była  
bardzo modna. Spotkać się można często z twierdzeniem , że zmiana 
polskich końcówek na łacińskie ,,us, ius, ovius”, to pierwszy objaw  
germanizacji ew angelików. Jest to nieścisłe i niesłuszne, gdyż rów 
nież w ybitni katolicy XVI w ieku używ ali nazwisk zlatynizow anych.

Ród Giseviusôw można nazwać duszpasterskim, gdyż nie tylko  
zawód, ale i zamiłowania oraz zainteresowania przechodziły z poko
lenia na pokolenie. Niektóre parafie przypadały nieraz 2 —  3 gene
racjom z rzędu. Pastorzy czy rektorzy żenili się przeważnie z córkami 
pastorskich rodzin.

Rodowód Gustawa Gizewiusza udało się wyprowadzić. W spom
niany na początku Paw eł Giżycki młodszy, urodzony i zm arły  
w  Cichach w r. 1715, był ojcem Marcina, który został diakonem, 
potem  proboszczem w  W ydminach, gdzie zmarł w  1752 r. Pisał się 
on już tylko G isevius. Svn jego, Tymoteusz, urodzony w  W ydminach, 
studiował od 1748 r. i ukończył również Polskie Sem inarium  w  Kró-

8) Jan Karol Sem brzycki w  liście  z dn. 22 IV 1883 z pew nym  radosnym  
zdziw ieniem  pisze do przyjaciela sw ego K. Ż ółkiew skiego: „Brat mój był 
w  ostatnich w akacjach w  M ieruniszkach (w ieś kościelna w  pow iecie oleckim ) 
i w yp isa ł tam  dla m nie spis pastorów, którzy tam urzędow ali. W spisie tym  
stoi: „Ernest G isevius (Giżycki) ordiniert 1657 den 14-ten D ez/em /b/er/, w ar  
noch 1678”. Więc to istotn ie prawda, że nazw isko G izew iusz pochodzi od p o l
sk iego — G iżyck i” — (Wł. Chojnacki, Spraw y Mazur i W armii, s. 251).

®) A. Bötticher, D ie Bau-u. K unstdenkm äler der Provinz Ostpreussen, M a
suren, H. VI, Königsberg 1890, s. 124. W zakrystii na ścianie znajdow ało się 
epitafium  ku upam iętnieniu żony M ichała G iżyckiego, K atarzyny W eroniki.

10) Ortografia nie była w idocznie ustalona. W spisie zam ieszczono: G iese-  
vijas, G isaeus, G iseuius, G isew ius, G isevius, G issovius.
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iew cu, założone w  1728 r. n ). N astępnie został rektorem w  Olecku, 
potem w  W ydminach, awansował na diakona w  Ostrokole, następnie 
w  Ełku, w reszcie został superintendentem  w  Piszu, a w  końcu 
w  E łk u 12). Zmarł nagle w  r. 1786, zostawiając wdowę Charlottę 
Ludwikę, pochodzącą z pastorskiego rodu Corsepiusów, oraz kilka 
-córek i synów, a mianowicie Tymoteusza, S a m u ela 13) i Marcina, 
ojca Gustawa.

Tym oteusz G isevius był wybitną osobistością na przełom ie 
X VIII i X IX  w ieku. Urodzony w  Olecku w  r. 1756, jako syn Tymo
teusza, wówczas kantora, czyli nauczyciela, spędził dzieciństwo  
w  rdzennie polskiej w si Ostrokole pod Ełkiem. Podobnie jak jego 
przodkowie i krewni ukończył słynną polską szkołę „prowincjalną” 
w Ełku. Przy w stąpieniu do A lbertiny w  księdze im m atrykulacyjnej 
obok nazwiska zanotowano: ,,e schola provinciali Lyccensi demissus, 
theol. stud.” . Ukończył również Polskie Seminarium. W 1777 r. mia
nowany konrektorem, czyli zastępcą dyrektora szkoły polskiej 
w  Ełku,, gdzie ojciec jego był w ów czas superintendentem . W rok 
później, powołany na kapelana wojskowego w  Gołdapi, w ziął udział 
w  w ojnie o tron bawarski. Od r. 1781 był superintendentem  
w Piszu. Po nagłej śmierci ojca, mimo m łodego wieku, przyjął ofia
rowane mu trudne stanowisko w  Ełku 14). Na barki jego spadł obo
w iązek kształcenia młodszego rodzeństwa.

Tymoteusz był doskonałym  znawcą języka polskiego i jego 
m iłośnikiem . W liście do superintendenta generalnego w  Królewcu, 
Borowskiego, swego przyjaciela, w yraził się: „moja ukochana gmina 
polska jest z różnych w zględów  bliższa i droższa memu sercu, niż 
niem iecka” 15). Synów  swoich posyłał do polskiej szkoły w  Ełku, 
gdzie język polski jeszcze w  r. 1802 był przez młodzież używany  
niem al w y łą czn ie16). Podobnie jak jego przodkowie Tymoteusz 
odbyw ał egzam iny m aturalne i konfirmację po polsku. Po ostatnim  
rozbiorze Polski oraz przyłączeniu Mazowsza wraz z Warszawą do 
Prus i utworzeniu prowincji „Nowe Prusy W schodnie” (Neu- 
Ostpreussen) powierzono G iseviusowi zbadanie podręczników szkol
nych, używ anych w  polskich szkołach. G isevius doceniał ich war
tość, jednak ideologia ich nie odpowiadała ówczesnemu ustrojowi 
Prus, dlatego nie można było zastosować tych podręczników w  szko- 
łach m iejscowych.

n ) T. Grygier, Sem inarium  P olsk ie w  K rólewcu, Kom. Maz.-Warm., 1957 
nr 3(58), s. 129 — 141. Sem inaria królew ieckie, polskie i litew sk ie, ukończyło  
w  X V III w. około 1.000 pastorów  i nauczycieli pochodzących z Prus W schod
nich.

12) A rnoldt’s K urzverfasste N achrichten von  den in Ostpreussen angestellen  
Predigern, Königsberg 1777, s. 329 — 330; E. Sukertow a-B iedraw ina, Pol. Słow . 
Eiogr. 1959, t. III/I zesz. 36, s. 6.

13) J. K. Sem brzycki, A ltpreussische M onatsschrift 1880, tT XVII, s. 550 — 570 
podaje, że Sam uel G isevius był praw nikiem  na L itw ie, syn jego Edward, w y 
chow any w  Tylży, profesor gim nazjum , zasłynął jako m iłośnik i badacz fo l
kloru litew skiego, kultury duchowej L itw inów ; Rhode-O stpr. M onatshefte, 1920, 
s. 586 nazyw a Edwarda „ostpreussischer M aler und H eim atforscher”.

14) Ch. Krollm ann, A ltpr. Biographie, Königsberg 1941 z. 1 s. 215.
15) R. R eicke, B riefe von  T im oteus G isevius an L udw ig Ernst Borowski, 

Altpr. M onatsschrift 1900, s. 4 (z dn. 2 III 1795) „M einer lieben, lieben poln i
schen G em einde, die m ir jedes m al aus Gründen im mer w erther ist, a ls je die 
deutsche sein kann, ohngeachtet die letztere eigentlich  in privatim  die m ein  
is t und m ir also auch im  A nsehen des Einkom m ens w erther seyn m üsste als 
ien e”.

ie) A. Zweck, M asuren, S tuttgart 1900, s. 176.
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W 1800 r. otwarte zostało w  Ełku polskie sem inarium  nauczy
cielskie dla m łodych Polaków, którzy m ieli zasilić kadry nauczyciel
skie w  Nowych Prusach W schodnich. Tym oteusz G isevius kierow ał 
szkołą przez cały czas jej istnienia, czyli do zajęcia Prus W schodnich  
przez wojska Napoleona w  końcu 1806 r . 17). W r. 1813 m ianowany  
został radcą konsystorza i członkiem  komisji egzam inacyjnej w  Gąbi
nie. Zmarł nagle w  r. 1817.

Marcin G isevius urodził się około 1760 r. w  Ostrokole, jako syn  
Tymoteusza starszego. Dzieciństwo spędził w  Piszu, ukończył polską  
szkołę prowincjalną w  Ełku, Polskie Sem inarium  oraz w ydział teolo
giczny U niw ersytetu  K rólew ieckiego 18). W roku 1794 był już rekto
rem  „łacińskiej” szkoły w  Piszu. Powiat piski zaliczony był do 
„okręgów polskich” 19), posiadał wówczas 93% ludności polskiej. 
Farafia piska liczyła w  1825 r. 1.053 Polaków, a 896 N iem có w 20). 
N ależy pamiętać, że w szystkich Polaków, którzy znali nieco język  
niem iecki, zaliczano do Niem ców. Szkoła piska była dobrze posta
wiona i prowadzona. W każdej z trzech klas nauka trwała co najm niej 
dwa lata 21). Trzej nauczyciele m usieli posiadać uniw ersyteckie w y 
kształcenie oraz ukończone Polskie Seminarium. Obowiązywała ich  
znajomość języka polskiego. W niższych klasach uczono w yłącznie  
po polsku. Dla dzieci urzędników i w ojskow ych N iem ców istn iały  
niem ieckie oddziały. Szkoła m ieściła się wśród kompleksu zabudowań  
na zachód i północno-zachód od świątyni. Nad jej w ejściem  na czar
nej desce w idniał napis: „Officina Spiritus Sancti” 22). Uczono tam  
języka polskiego, niem ieckiego, łaciny, m atem atyki, historii, przyrody 
i kaligrafii, a na życzenie rodziców rów nież języka greckiego  
i hebrajskiego. Tak było w  XVIII w ieku 23). Językiem  w ykładow ym  
w  klasach polskich był język m acierzysty m iejscowej dziatwy. Rek
tora obowiązywało 36 godzin nauczania tygodniowo, kantora —  30.

Marcina G iseviusa uważano za „czołowego, zdolnego człowieka, 
światłego, doskonałego m ów cę”. Ożeniony był z Jakobiną T aurek 24), 
córką burmistrza ełckiego (nie d iakona)25), której matka Jakobina

17) W. Bobkowska, Pruska polityka szkolna na ziem iach polskich w  latach
1793 — 1806, 1946, s. 79, om yłkow o przypisuje T ym oteuszow i redaktorstw o  
„Przyjaciela L udu” (Łeckiego), zam iast jego bratankow i G ustaw ow i, który był 
w spółredaktorem  w  25 la t później.

18) W księdze im m atrykulacyjnej zapisano „G isevius M artin, O strocollen,
Boruss. ex  scola provinciali L iccensi, theol.” (Erier, t. II, s. 551).

19) Tak ełcki jak piski pow iat należały do tzw. okręgów  polskich —
„Polnische A em ter”.

20) Wł. Chojnacki, Zbory polsko-ew angelick ie w  X V I — X X  w., R eform acja
w  Polsce, 1956, s. 377. W pierw szej połow ie X V III w . odbyw ały się w  P iszu  
następujące polskie nabożeństwa: w  n iedziele i dni św iąteczne najp ierw  odby
w ała się katechizacja po polsku, a potem  kazanie, w  czasie którego rozdaw ano  
kom unię oraz ogłaszano zapow iedzi. Po południu odpraw iano po polsku  
nieszpory. W N ow y Rok oraz w  dni w ielk ich  św iąt były przed południem  dwa  
polskie kazania. W ciągu tygodnia odpraw iano polsk ie nabożeństw a w  p on ie
działki i piątki. W 1726 r. w prowadzono rozdział gm iny w iejsk iej, pow ierzonej 
w  opiekę diakonow i, od m iejskiej, którą zajm ow ać się m iał proboszcz.

21) K. M achholz, A ltpr. latein ische S tadtschulen  im  J. 1788, M itteilungen
der Literarischen G esellschaft M asovia, 1910, s. 288.

22) G. A. P isanski, C ollectanea zu einer B eschreibung der Stadt Johannis
burg, M itteil, der Liter. G esellschaft M asovia, Lötzen (Giżycko) 1902, s 59 — 108.

2S) Chodziło o przygotow anie uczniów  do un iw ersytetów .
24) Taurek — nazw isko staropruskie, „tauro” — tur.
25) R. R eicke, op. cit., s. 225; E. Sukertow a-B iedraw ina, Pol. S łow . B iogr.

1959, s. 6.
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była z domu Schwendovius. Rodzice Gustawa bezsprzecznie należeli 
do ludzi kulturalnych, „godnych”. Dbali o to, żeby dzieci opanowały  
języki obce: urzędowy —  niem iecki oraz zapewne także modny 
w Europie —  francuski. Otoczenie było polskie, a posługiwano się 
w domu obcym  językiem  prawdopodobnie dlatego, aby dzieciom  
ułatwić jego opanowanie. Przecież w  tym  celu  przez cały X IX  w iek  
sfery polskiej inteligencji sprowadzały —  jeśli środki im  na to 
pozw alały —  bony Niem ki i guwernantki Francuzki, czego nikt nie  
uważał za złe. Zapewne polska piastunka śpiewała dzieciom rektora 
G iseviusa do snu polskie kołysanki, n iew ątpliw ie z dziećmi polskimi 
bawił się w  piasku m ały Gustaw. N aw et urzędowo na oznaczenie 
ludu m iejscowego nie używano innego określenia, jak „polski”.

W 1811 r. w iceprezydent rejencji, von Auerswald, objeżdżając 
ziem ie południowe stwierdził, że nauka w  szkołach odbywa się 
w yłącznie po polsku, mimo że zarządzenie z 1804 r. zabraniało przyj
mowania na posady nauczycieli osób nie znających języka urzędo
wego. Jeszcze w  1833 r. —  jak to stwierdził wschodnio-pruski super
intendent generalny Ernest W ilhelm  Sartorius w  m em oriale do 
m inisterium  ośw iaty w  Berlinie 26), „większość duchownych ew an
gelickich używ a m owy polskiej w  życiu rodzinnym ”. N ie tylko inteli
gencja, ale i kupcy po miasteczkach m ów ili czystym  literackim  
językiem .

W obec tego, że uposażenie rektora było bardzo niskie, mieszkanie 
niew ielk ie 27), a pracy dużo, Marcin G isevius dążył do poprawy bytu, 
wszczął w  r. 1798 —  po śmierci ks. Michała Pogorzelskiego23) —  
starania o uzyskanie urzędu proboszcza w  polskiej parafii w  K ali- 
nowie, na sam ym  pograniczu Polski. N iestety, prawdopodobnie 
ze względu na dobro szkoły piskiej brat Marcina superintendent 
Tymoteusz, któremu podlegało szkolnictwo dystryktu ełckiego  
i piskiego —  n ie poparł go w  tej sp raw ie29). M usiał w ięc rektor 
Marcin zrezygnować ze sw ych planów. Zmarł on nagle w  15 lat 
później w  r. 1813, zostawiając żonę, trzy córki oraz trzy i półletniego  
synka Gustawa. Przyczyna śmierci nie jest znana. Było to jednak  
w  ciężkim  roku 1813, kiedy w ygłodniali rozbitkowie armii napoleoń
skiej, cofającej się w  okropnym stanie spod Moskwy, nie tylko ogło-

2C) T. Grygier, W ybór m ateriałów  do k w estii polsk iej w  Prusach W schod
nich w  X IX  w., Z apiski Tow. N aukow ego Toruńskiego, Toruń X IX , s. 274.

27) M ieszkania superintendenta i proboszcza w  jednej osobie, rektora, 
nauczycieli, służby kościelnej i szkolnej znajdow ały się nie opodal szkoły, na  
północ i zachód od św iątyni.

28) M ichał Pogorzelski, znany w  sw oim  czasie, później zapom niany poeta, 
działacz ludow y, szczególnie zw iązany z polskim i parafiam i: Kuty, gdzie urzę
dow ał jako rektor szkoły, i w  K alinow ie, gdzie pracow ał przez 10 la t jako pro
boszcz i zjednał sobie całą ludność m iejscow ą. (Zob. E. Sukertow a-B iedraw ina, 
M ichał Pogorzelski, 1956).

28) Sen. T ym oteusz G isevius m usiał odczuw ać sentym ent do Pisza, w  któ
rym  uprzednio urzędow ał, takim  sam ym  sentym entem  odw zajem nili m u się  
parafianie w  150 lat później, skoro portret jego, naturalnych rozmiarów, zaw ie
szony na północnej ścianie św iątyn i przetrw ał do zajęcia ziem i m azurskiej 
przez w ojska radzieckie. Na k ilka dni przed uroczystym  odsłonięciem  na cm en
tarzu w  Ostródzie nagrobka G ustaw a G izew iusza w  setną rocznicę śm ierci 
(1948 r.), autorka n in iejszego artykułu, dow iedziaw szy się o tym  portrecie rze
komo G ustaw a, odnalazła w  starostw ie m alow idło, które okazało się portretem  
jego stryja. Jeden ze starych m ieszkańców  Pisza, autochton, pokazał m iejsce  
na ścian ie, gdzie w isia ła  podobizna, o czym  św iadczyły  ślady na murze i hak.
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dzili mieszkańców Mazowsza Pruskiego, ale zaw lekli różne epidem ie. 
Z tych też powodów śm iertelność w  Piszu i innych miasteczkach  
Prus W schodnich była bardzo duża.

DZIECIŃSTW O GUSTAW A

Pozostała po rektorze Marcinie wdowa znalazła się w  ciężkich  
warunkach m aterialnych, los bowiem  w dów  i sierot po duszpaste
rzach i nauczycielach nie był zabezpieczony. M ożliwe, że początkowo 
opiekował się m alcem  stryj Tymoteusz, dopóki siostry nie pow ycho
dziły za mąż. W ówczas szwagrowie partycypow ali w  kosztach w ycho
wania i wykształcenia chłopca.

Młody Gustaw uczęszczał początkowo do klasy koedukacyjnej, 
następnie został przeniesiony do szkoły m iejskiej, którą do niedaw na  
kierował jego ojciec. Chłopczyk był inteligentny, w rażliw y, bystry, 
wszystko wokoło interesowało go i utrwalało się w  jego pamięci, 
a po w ielu  latach znalazło w yraz w  jego drukowanych pracach.

Miasteczko Pisz zaszyte było w  puszczy. Mimo korzystnego poło
żenia przy polskiej granicy, nie rozwijało się. Dopiero po urucho
m ieniu w  1804 roku huty żelaznej w  Wądołku, m iasto ożyw iło się 
nieco. Wśród ludności okolicznej panowała bieda. A by zdobyć nieco 
grosza na opłacanie w ygórow anych podatków, m ieszkańcy w ykony
w ali tanie m aty z sitowia oraz tzw. „kozinę” 30), czyli w łosiennicę  
z sierści koziej i włosia końskiego i sprzedawali handlarzom do Polski. 
Całe rodziny tkały płótna i m ateriały w ełniane od godziny 2 z rana 
do siódmej wieczór. Wożono te w yroby również na odpust do 
Sw. Lipki, gdzie je sprzedawano. Nędzny żyw ot w iedli drwale piscy  
oraz rybacy, którzy zm uszeni byli za bezcen w yzbyw ać się złowionej 
ryby handlarzom ,,z Polski”. W ielką nędzę cierpieli rów nież kierow
nicy szkół. Tym oteusz G isevius w  liście do Borowskiego w spom niał 
o rektorze z W ężewa, który przybył do niego i b łagał o chleb dla 
dzieci (w r. 1794).

Pisz posiadał bogate tradycje. Żyli w  nim  ludzie, którzy chętnie  
przekazywali m łodym  pokoleniom dawne dzieje. Opowiadano o w iel
kich łowach królewskich, jakie odbyły się w  Puszczy P isk ie j31). 
Zjechało się z Polski, Prus i Brandenburgii ty.lu „m yśliw ych”, że na 
zamku miejsca zabrakło, pousuwano w ięc m ieszkańców miasta 
z własnych domów i gościom izby ich oddano. W ytrzebiono w ówczas 
w szystkie żubry, jelenie i łosie, ...a w ielu  naganiaczy padło od kul 
podochoconych panów. Co w tedy znaczyło życie pańszczyźnianego  
chłopa? Zżym ał się m ały Gustaw na taką niespraw iedliw ość. Może 
w ówczas postanowił bronić upośledzonych —  kiedy dorośnie —  od 
krzywd zadawanych.

Nasłuchało się pachole o straszliwej morowej zarazie, która 
w  latach 1709 —  1711 tak przetrzebiła m ieszkańców, że w  Piszu tylko  
czternastu mężczyzn przy życiu zostało, a rynek wysoką trawą zarósł. 
W w iele lat później Gustaw G izewiusz pisał, że w  czasie owei epi
demii wym arła jedna trzecia część ludności Prus W schodnich, 
tj. 200 tysięcy osób.

30) A. Zweck, op. cit., s. 268.
31) Książę pruski Fryderyk W ilhelm  gościł A ugusta II, króla polskiego, sw e

go krew niaka, który dopom ógł mu do ukoronow ania się królem  Prus w  1701 r.
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Żywe b y ły  jeszcze wspomnienia o w ielkim  lekarzu z Węgorzewa,. 
H elw ingu, co leczył zadżumionych z całym  oddaniem i leki zbierał 
w  Puszczy Piskiej, a jego zbiory roślin, m inerałów, skamielin królo
w ie  przyjeżdżali oglądać. W Piszu na plebanii, nie opodal szkoły uro
dził się K rzysztof Andrzej Pisański, syn proboszcza, w nuk w ielk iego  
H elwinga. Uczęszczał do tam tejszej szkoły, a później stał się znako
m itym  uczonym  i pisał o sw ym  m ieście rodzinnym. Zmarł dwa
dzieścia lat przed urodzeniem małego Gizewiusza, który zapew ne  
m arzył nieraz o tym , aby stać się mądrym, pożytecznym  i sław nym  
jak ,,wuj” Pisański.

Kiedy Gustaw ukończył szkołę miejską 31a), został „w żegnany” 32), 
rodzina postanowiła oddać go na naukę do sklepu korzennego, jak to 
podał Kazimierz Szulc, który m ógł się o tym  dowiedzieć od kogoś 
w  Ełku, bowiem  w  r. 1845 uczęszczał do gimnazjum ełckiego. Jest 
to o ty le  możliwe, że jedna z sióstr Gizewiusza miała być zamężna 
za kupcem kolonialnym  33), któremu się zapewne m aterialnie dobrze 
powodziło. Ów „korzennik”, u którego m ógł chłopiec wraz z matką 
mieszkać, n iew ątpliw ie miał najlepsze intencje i pragnął m łodziut
kiem u szwagrowi zapewnić dobrobyt. W tych czasach zamożni kupcy  
po miasteczkach wysoko głow y nosili, m ieli bowiem  w iększe dochody 
niż proboszczowie i rektorzy. A le Gustaw nie posiadał ani „handlar- 
sk iej” żyłki, ani zainteresowań w  tym  kierunku i dlatego nie chciał 
„korzeni sprzedawać”. Przeciwstawiał się w ięc takim życzeniom  
i, być może, stał się powodem do scen rodzinnych.

Zacięty w  sw ym  postanowieniu kształcenia się na teologa, znalazł 
chłopiec poparcie u krewnego, Fryderyka Tymoteusza Kriegera, 
który po śmierci Tymoteusza G iseviusa (drugiego) w  1820 r. został 
superintendentem  ełckim . Zabrał on chłopca w  1822 r. do Ełku
1 zapisał go do tam tejszego gimnazjum.

Zaznaczyć należy, że na chrzcie dano Gizewiuszowi imiona Gu
staw  Herman Marcin a nie Herman Marcin Gustaw, jak to w  sw ym  
artykule podał Kazimierz Szulc, a za nim powtórzyli —  jak w iele  
innych błędów —  w szyscy prawie (nie w yłączając Kętrzyńskiego) 
piszący o nim. A przecież imiona Gustaw Herman Marcin m usiały  
figurować w  m etryce chrztu, skoro tak wciągnięto je do księgi 
im m atrykułacyjnej. Opierając się na św iadectwie z ukończenia gim 
nazjum  w  Ełku, tak w ypisał je też własnoręcznie Gizewiusz na doku
mentach, które przechowały się w  archiwum parafialnym  w Ostró- >
dzie 34), jak rów nież w  aktach zatwierdzenia kandydatury i wprowa-

sia) WAPO 1/758 — plan „w yższych klas dla chłopców ” przew idyw ał: k ate
chizacja — 2 godziny w  tygodniu, historia biblijna — 1, nauka biblijna  
(E ib lische G eschichte, B ibel-K enntn is — po 2 godz.), czytanie „łatwych miej,sc” 
(leichte Stellen) — 2, czytanie B ib lii (trudnych fragm entów ) po 1 godz., h i
storia — 2, geografia — 2, przyroda — 2, nauka o przyrodzie (Naturlehre) — 2, 
język niem iecki — 3 godz., rachunki (liczenie na tablicy) — 2 godz., liczenie  
pam ięciow e — 2 godz., rysunki — 1 godz., kaligrafia — 2 godz., śp iew  —
2 godz., „G rössenlehre” — 2 godz., język w ykładow y polski.

32) K onfirm owany.
33) Autorka pow yższego artykułu posiadała notatkę z nazw iskiem  ow ego  

kupca, który ożeniony był z córką rektora G iseviusa. N otatka w  czasie w ojny  
zaginęła.

34) A rchiw um  parafialne w  Ostródzie odnalazła jesienią 1945 r. k ierow 
niczka Instytutu M azurskiego, Em ilia Sukertow a-B iedraw ina, w  hallu p lebanii 
ew angelick iej przy ul. S ienkiew icza. Przez pięć la t m ieściło  się ono w  lokalu  
Instytutu  przy ul. W ojciecha K ętrzyńskiego w  O lsztynie, w  r. 1950 przekazane 
zostało  W ojew ódzkiem u A rchiw um  P aństw ow em u w  Olsztynie.
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azenia w  urząd „polskiego kaznodziei i niem ieckiego diakona, pana 
Gustawa Hermana Marcina G izewiusza” w  r. 1835. Sam G izewiusz  
używ ał imienia Gustaw. Tak figuruje na karcie tytułow ej obu śp iew 
ników, tak podpisał się w  album ie literata Tuszyńskiego w  W arszawie 
w  1844 r. W nekrologu zam ieszczonym w  „Hartungsche Z eitung” 
w  K rólewcu podano również „Gustav G isevius”. Pieśni w łasne —  
tak melodie, jak teksty —  podsygnow yw ał „G. G.”, co n iew ątp liw ie  
oznaczało „Gustaw G izewiusz”. (Po polsku przeważnie podpisywał się  
„Gustaw G izewiusz”, urzędowo „G isevius”).

W GIM NAZJUM  EŁCKIM

Fryderyk Tym oteusz Krieger 35) był człow iekiem  bardzo zasłużo
nym  dla sprawy polskiej na Mazurach. Urodził się w  1786 r. w  R óżyń- 
sku 36) pod Piszem , gdzie ojciec jego pełn ił urząd pierwszego adiunkta. 
K rieger musiał być spokrewniony przez babkę albo matkę z G ise- 
viusam i. Rzadkie na Mazurach im ię nadano mu może na intencję  
krew nych 37). Gimnazjum ukończył w  Ełku, mieszkając na plebanii, 
uniw ersytet i Polskie Sem inarium  w  K rólewcu. Najpierw został pro
boszczem w  G rabniku38), potem  proboszczem w  S tradunach39), 
a w  dwa i pół roku po śmierci Tymoteusza Giseviusa w  1820 r. objął 
po nim najwyższą godność w  dystrykcie ełckim. Diecezja ta liczyła  
w edług spisu ludności w  1834 roku 28.461 parafian, w  tej liczbie 
Niem ców  1.527, a Polaków 26.934 40). W r. 1825 w  m. Ełku liczono 
1.394 Polaków i 1.748 N iem có w 41).

Krieger był gorąco przywiązany do m ow y polskiej i ludu pol
skiego, stał się jego obrońcą i opiekunem oraz zapalonym rzecznikiem  
jego praw do m ow y m acierzystej. Krieger prowadził konferencje  
powiatowe nauczycieli tylko po polsku, podobnie zwracał się do nich  
i do dzieci w  czasie w izytow ania szkół, rodziców nam awiał, aby 
żądali nauki religii po polsku 42). Skupił wokoło siebie około trzy
dziestu pastorów, którzy pomagali mu w  tej walce. K rieger śmiało 
protestował przeciwko wprowadzaniu ustaw  germ anizacyjnych, w y 
sy ła ł pisma do konsystorza, a nawet osobiście w yjechał w  tej sprawie 
do Berlina. Jego polonizatorską działalność podkreśla historyk  
wschodnio-pruski Herman Gollub 43). Za tę w alkę w ładze w ytoczyły  
m u trzykrotnie śledztwo. Doczekał się jednak radosnej chwili, 
kiedy ukazało się rozporządzenie, że superintendent w inien przede 
w szystkim  baczyć, aby dziatwę uczono należytego czytania w  tym  
języku, w  którym  miała być konfirmowana 44). W najbliższym  sw ym

35) Rhesa nazyw a go niesłusznie „K rüger”, u Erlera „K rieger”, t. III, s. 230.
3e) Różyńsk w  1834 r. liczył polskich parafian 2.413, n iem ieckich  46.
37) WAPO 1/74. E. Sukertow a-B iedraw ina, Z zagadnień w alk i o szkołę polską  

w  diecezji ełckiej w  pierw szej połow ie X IX  w., Kom. M az.-W arm . 1958 
nr 1 (59), s. 62 —  64.

38) Rhesa, s. 111 — 112.
39) Parafia Straduny liczyła  w  1834 r. 2.058 Polaków , 131 N iem ców .
40) (G. Gizewiusz) D ie poln ische Sprachfrage in Preussen, zesz. 1, s. 57; 

W edług Preussa „Volkskunde”, s. 540, podano 32.405 m ieszkańców .
41) Wł. Chojnacki, Zbory polsko-ew angelick ie, s. 332.
42) Wł. Chojnacki, M azury i W armia 1800 — 1870, W ybór źródeł, 1959 

s. XLIX.
43) H. Gollub, Masuren, Königsberg, s. 7.
44) D ie polnische Sprachfrage, z. 1, s. 24.
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otoczeniu miał K rieger ludzi bardzo oddanych sprawie polskiej. Jego 
kolega i rówieśnik, Jan K rzysztof Gayk, urodzony w  W ielbarku, 
ordynowany w  1819 r., od 1823 diakon w  Stradunach, od 1825 
diakon w  Ełku, później proboszcz, prowadził preparandę polską wraz 
z Kriegerem . Sprężystym  ich pomocnikiem był też nauczyciel polski 
Śruba (Schruba)45).

Krieger, zaopiekował się dw unastoletnim  Gizewiuszem , zabrał go 
w  r. 1822 do siebie na plebanię i um ieścił w  gimnazjum, które 
otwarte zostało w  1813 r. (Serdeczne i szczere stosunki m iędzy tym i 
dwoma krewniakami przetrwały do śmierci Kriegera, która nastą
piła w  1845 r.).

Polska szkoła „prowincjalna”, założona przez Małeckich, napawała 
dumą m iejscowych Polaków przez przeszło dwa i pół stulecia. Posia
dała ona cenną bibliotekę, która spłonęła w  1690 roku. Na jej m iejsce  
ufundowano nową. Szkoła liczyła cztery siły  nauczycielskie z uniwer
syteckim  w ykształceniem . Uczono chłopców języka polskiego, łaciny, 
greckiego, hebrajskiego, przyrody, rachunków, geografii, logiki 
i kaligrafii.

W edług Zwecka, w  1802 r. młodzież w  szkole rozmawiała w yłącz
n ie  po polsku. W sześć lat później do szkoły uczęszczało jednak tylko  
65 uczniów w 4 „kom binowanych” klasach. Na w niosek i staraniem  
radcy konsystorskiego Zöllnera 46) w egetująca szkoła prowincjalna  
została przekształcona w  gimnazjum. Spośród dawnych nauczycieli 
zatrzymano prorektora Flössa i konrektora Czygana. Ponadto spro
wadzeni zostali z Pasym ia J. M. Książek, który był doskonale obez
nany z metodą Pestalozziego, Michał Chrześciński ze Słabowa oraz 
W ilhelm  Taurek z K rólewca. Konpastorem został ks. Gryczewski, 
urząd dyrektora przejął dawny dyrektor W ollner, który zmarł 
w  r. 1823. Na jego m iejsce przybył pochodzący z Turyngii 
dr Rosenheyn. Zakład liczył sześciu nauczycieli oraz siłę pomocniczą, 
Dewitscheita. N auczyciel Menzel, późniejszy wydawca „Przyjaciela  
Ludu Łeckiego”, znajduje się w  spisie nauczycieli w  r. 1827 47). G im
nazjum  zostało otwarte uroczyście 3 sierpnia 1813 r.

W r. 1821 uzyskało ono od królewieckiego Związku (H ilfsverein) 
siedem  stypendiów  po 40 talarów rocznie. Ponadto Litewskie „Towa
rzystwo Pom ocy” wypłacało 3 stypendia. Stypendia te przyznawano  
młodzieńcom, którzy zamierzali po ukończeniu gimnazjum zapisać się 
na w ydział teologiczny w  K rólewcu. G łów nym  warunkiem  uzyskania

45) WAPO 1/758 s. 345 zaśw iadczenie Gayka oraz zaśw iadczenie Kriegera  
s. 343 „Schruba ist ein tüchtiger L ehrer”. Śrubę w ykszta łcił i pokierow ał na 
nauczyciela Gayk, W APO 1/741 pism o m agistratu z d. 6 X  1840. T. Grygier, 
Z problem atyki szkoln ictw a m iejsk iego na M azurach w  I połow ie X IX  w ieku, 
Zapis. H ist. t. X X IV  r. 1958/59 zesz. 4 s. 28.

46) K. F. M erleker, H istorisch -statistisch e N achrichten über das K önigliche  
G ym nasium  zu Lyck, Preuss. P rovinzial-B lätter, 1839 s. 112— 117.

47) Zur öffentlichen  Prüfung aller C lassen des K öniglichen G ym nasium  
in  Lyck, G um binnen 1827 s. 45. C hrześciński w yk ład ał m atem atykę, geografię  
i hebrajski w  1 i 2 klasach (najwyższych), M enzel uczył w  kl. 1 — 6 śpiew u, 
kaligrafii, rachunków , przyrody i n iem ieckiego. W 1827 r. uczęszczało do g im 
nazju m  ełck iego 124 uczniów .
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stypendium  była pilna nauka polskiego języka literackiego 4Ö). O te  
stypendia troszczył się specjalnie proboszcz ełcki, Jan K rzysztof G ayk. 
Uczniowie, którzy gorliw ie pogłębiali swą znajomość języka polskie
go, w okresie uniw ersyteckim  m ogli starać się o przyznanie im  
stypendium  w  wysokości 50 talarów oraz o bezpłatne o b ia d y 49). 
Gustaw Gizewiusz korzystał ze stypendium  przez trzy lata jako  
prym us w  trzech najw yższych klasach.

Ks. Jan K rzysztof Gayk był w ielkim  przyjacielem  m iejscowej 
m łodzieży polskiego pochodzenia. On też prowadzić m iał wraz 
z superintendentem  K riegerem  polską preparandę. N ic dziwnego, 
że Gustaw, w ychow any w  duchu, jaki panował w  środowisku ełckim, 
skupiającym się na plebanii (gdzie przez długie lata urzędowali jego  
dziadek i stryj) w  r. 1842 na łamach nr 67 ,.Gumbinner Intelligenz
blatt” domagał się dobrych nauczycieli języka polskiego w  gim 
nazjach ełckim  i rastemborskim (w K ętrzynie). Doceniał on bowiem  
potrzebę należytej znajomości m owy przodków, tak bardzo potrzeb
nej duchownym i nauczycielom  na Mazurach.

Sześcioletni pobyt w  Ełku spowodował, że m łodziutki kandydat 
na polskiego duchownego poznał dzieje tego miasteczka, nauczył s ię  
cenić zasługi działaczy i pisarzy polskich m inionych w ieków , 
upam iętnił ich działalność w  kilkanaście lat później na łamach  
„Przyjaciela Ludu Łeckiego”.

STUDIA W KRÓLEWCU

Jako prymus nauki, przybył Gustaw G izewiusz do K rólewca  
dn. 28 października 1828 r. i zapisał się na wydział teologiczny  
w Albertinie. W programie gim nazjalnym  podano „Gustav Herman 
Martin G isevius aus Johannisburg, Sohn des dortigen Rectors 
G isevius hat das K önigliche Gym nasium  6 Jahre besucht, 
ist 3 Jahre Primaner gew esen und geht 18 Jahre alt m it einem  
Zeugnisse des ersten Grades ab, um in Königsberg Theologie zu 
studieren” 50). Razem z G izewiuszem ukończyli gim nazjum  i zapi
sali się na teologię następujący jego koledzy: Eugeniusz August 
von Giżycki z Mikołajek, Gustaw Salkowski, svn proboszcza z K u- 
milska, Gotfryd Brzózka, syn ziem ianina spod Ełku, August Benia

4S) Zur öffentlichen Prüfung aller Klassen: „sieben Schüler der oberen
C lassen geniessen  das Stypendium  und der Pfarrer Gayk lässt es sich noch
im mer sehr angelegen sein, sich durch U nterw eisung derselben in der poln i
schen Sprache um sie, nus dem W ohelöblichen H ilsverein  zu K önigsberg um  
die Provinz V erdienst zu m achen”. (Trzy stypendia przydzieliło  L itew sk ie  
T ow arzystw o N iesien ia Pomocy). „N achgeliefertes Program m  des K önigsberger 
G ym nasium  für M ichaelis 1840”, K rólew iec, s. 28 — 29. P olsk ie stypendium  
zostało oficjaln ie zniesione przez m inisterium  w  1840 r. U czniom  polecono  
jednak gorliw e pogłębianie znajom ości języka polskiego.

49) Von der den öffentlichen Schulen gebührenden A chtung, Królewiec,
S- 28 — 29; J. R. Sem brzycki otrzym ał od dyrektora gim nazjum  następujące- 
wiadom ości: „Was ich aus den A kten über G ustav G isevius gefunden habe, 
ist, dass derselbe am 13-ten Oktober 1822 in die Terzia aufgenom m en ist; im  
ersten Quartal 1824 als Sekundaner aufgeführt ist, also w ohl M ichaeli 1823 
dahin versetzt ist und daselbst zu M ichaeli 1824 m it Zeugnis num m er I w urde, 
M ichaeli 1825 ist er nach Prim a versetzt und ist von dort M ichaeli 1828 zur  
U niversität entlassen (Chojnacki, Spraw y Mazur i W armii, s. 242 — 243).

50) Von den öffentlichen  Schulen... j. w.
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min Stiller —  w szyscy ze świadectwam i drugiej kategorii. Wraz: 
z nim i przybył z Ełku Ferdynand August Woronowicz, urodzony 
w Polsce, syn polskiego muzyka. Zapisał się na teologię, studiów  
jednak nie ukończył.

K rólewiec, stolica Prus W schodnich, liczył wówczas 70 tysięcy  
m ieszkańców. Wobec słabo rozwiniętego przem ysłu i handlu nosił 
piętno miasta uniwersyteckiego. Studenci odgrywali w  życiu Kró
lew ca niepoślednią rolę. Odznaka, odróżniająca ich od innej m ło
dzieży, to miniaturowa srebrna tarcza z podobizną ks. Albrechta. 
W ydział teologiczny nie był już wówczas dominujący, pierwszy, jak  
to miało m iejsce w  XVI, XVII i XVIII w ieku 51), kiedy to zastępy  
m łodzieży polskiego pochodzenia, zwłaszcza ubogiej, po ukończeniu  
uczelni uzyskiw ały natychm iast zatrudnienie. W roku akademickim  
1833/34, czyli w  ostatnim  roku pobytu Gustawa w  Albertinie, na 
422 studentów  liczono 152 teologów.

Od czasów Kanta inny duch panował w  Akademii. Nastąpiło  
pogłębienie w iedzy. Studenci teologii nie zasklepiali się na sw ym  
w ydziale, zaczęli uczęszczać na w ykłady z zakresu filozofii, litera
tury i in. G izewiusza interesowała przeszłość ziem i rodzinnej i Prus 
K siążęcych. Studiował historię pod kierunkiem  prof. J. Voigta, 
autora dziewięciotom owego dzieła, traktującego przeszłość Prus od 
czasów  zam ierzchłych do upadku Zakonu Krzyżackiego. W kilka
naście lat później w  liście do Józefa Łukaszewicza, bibliotekarza  
w  Poznaniu, z dn. 29 XI 1840 roku, G izewiusz pisze: „Starych pism  
w ycinki m ile m ię bawią, przypominają mi one chw ile ulubionej 
swobody w  w ysokiej szkole spędzonej, gdziem się pod okiem znanego  
prof. Voigta w  gotyckich murach tajnego archiwum także uczył 
szperać w  pergaminach i wyłuszczać dziwne łamanego i zawiłego  
pism a znaczenie” 52).

D ługie godziny przesiadyw ał w  bogatej bibliotece W allenrodzkiej. 
N .e  szukał tam  dzieł teologicznych —  bo tych  miał pod dostatkiem  
w książnicy uniwersyteckiej i polskiej w  Sem inarium  Polskim. M łody  
kandydat na teologa miał szersze zainteresowania. M ożliwe, że w ów 
czas, badając dzieje ludu polskiego, osiedlonego w  Prusach Wschod
nich, znalazł niejeden przyczynek do przeszłości swego rodu —  
Gozdawitów. Herb przodków um ieścił później na sw ym  ekslibrisie 53)r 
a urzędując w  Ostródzie na Mazurach, sygnetem  herbowym  pieczę
tował nim swe listy, naw et urzędowe 54).

K iedy Gustaw G izewiusz począł uczęszczać do Polskiego Sem i
narium  w  K rólewcu, zakład ten był polskim centrum  kulturalnym  
studentów polskich z Prus, a naw et pozostałych zaborów. Miano

51) Goetz von Selle , G eschichte der A lbertus-U niversität in K önigsberg, 
w yd. 2 r. 1956 s. 141. W X V III w . na 10 stypendystów  teologów  przypadało  
jedno stypendium  dla m edyka i jedno dla praw nika.

52) A. W ojtkowski, G ustaw  G izew iusz i jego listy , K. C. M rągowiusz, Księga  
Pam iątkow a, Gdańsk 1933, s. 336.

53) Zygm unt M ocarski, N ieznany „ex -lib r is” G izew iusza, K. C. M rongo
w iusz, Księga Pam iątkow a, Gdańsk 1933, s. 329 ,,W K siążnicy M iejskiej K oper
nika w  Toruniu znajduje się egzem plarz dzieła G eschichte Preussen J. Voigta  
Bd. 1 — 9, K önigsberg 1827 — 1839 godny uw agi ze w zględu na swą pro
w eniencję. M ianow icie posiada on ex -lib ris G ustaw a G izewiusza, pochodzi w ięc  
z jego księgozbioru”.

°4) W APO X XIII/5; E. Sukertow a-B iedraw ina, G izew iusz w  św ietle archi
w um  parafialnego w  Ostródzie, Inst. Maz. w  Olsztynie, K om unikat D ziału  
Inform. N aukow ej, 1947, s. 12.
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w any rektorem dr Gregor, proboszcz kościoła polskiego na S tein - 
damm, umiał wzbudzić zainteresowanie słuchaczy, jak jego poprzed
nicy, dr W oyde i Szam borski55). W tym  czasie uczęszczało na teologię  
w ielu studentów Polaków z L itwy, biblioteka sem inarialna posiadała 
już nie tylko podręczniki gram atyki polskiej Kopczyńskiego, „Bajki 
i przypowieści” Krasickiego, broszury polityczne Potockiego i N iem 
cewicza, podstawowym  podręcznikiem n ie jest już tylko B entkow 
skiego „Historia literatury polskiej”. W programie sem inaryjnym  
znajdują się utwory M ickiewicza, dla których entuzjazm  szerzyli 
w łaśn ie litew scy Polacy.

Podobnie jak na innych w yższych uczelniach, w  A lbertinie obok 
korporacji jawnych pow staw ały tajne. W szelkie ruchy w olnościow e  
w  tym  czasie na Zachodzie znajdowały oddźwięk nad Pregołą. K iedy  
na przykład w  1822 roku w  Berlinie w ykryto tajną organizację 
„Polonia”, której członków skazano na kilka lat w ięzienia, w  K ró
lew cu władze natrafiły na zakonspirowaną „Pom ezanię” 56). Studenci 
z Mazur tw orzyli w łasne koło, będące w  ścisłym  kontakcie z kole
gami Litwinami, którzy obowiązani byli uczęszczać do litew skiego  
sem inarium, założonego 10 lat wcześniej, niż polskie.

Jednym  z w pływ ow ych profesorów na w ydziale teologicznym  
b ył Litwin, Ludwik Gedymin Rhesa. Poza pracą na w ydziale teolo
gicznym  zajmował się on kultyw ow aniem  języka litew skiego, zbiera
niem  pieśni ludowych, które ogłaszał drukiem, budząc wśród m ło
dzieży zainteresowanie folklorem  m iejscow ym . Kto wie, czy Rhesa 
nie w yw arł w pływ u na młodego Gizewiusza, który później w yk a
zał wybitne zainteresowanie kulturą duchową ludności polskiej 
w  Ostródzkiem, gdzie spędził ostatnie 13 lat swego życia. Rhesa w y 
kańczał w  owe czasy swą prezbiterologię, która ukazała się w  1834 r. 
Prawdopodobnie od Gustawa zasięgnął profesor niejednego szczegółu  
dotyczącego członków rodziny G iseviusôw, student natomiast uzyskał 
szereg wiadomości o sw ych dalszych przodkach.

Kontakty kulturalne sem inarium  z młodzieżą w szystkich ziem  
polskich w yw ołały  zaniepokojenie policji carskiej w  W arszawie. 
Nowosilcow i w ielk i ks. K onstanty niechętnie patrzyli na istnienie  
ośrodków polskich na uniw ersytetach niem ieckich, szczególnie  
w  Królewcu i W rocławiu 57). W skazywano policji pruskiej na łącz
ność polskiej konspiracji warszawskiej ze studentam i z K rólewca  
w okresie wrzenia na U niw ersytecie K rólewieckim  w  latach 1818 —  
1821. Na skutek tego policja pruska inw igilow ała w ielu  studentów  
Polaków  z zaboru rosyjskiego.

W latach 1828 i 1829 przybyli do Królewca i zapisali się na w y 
dział teologiczny: M aurycy Jan Berent „z Polski”, Wiktor W ładysław  
K urnatowski ze Słucka, Jan Aug. M üller z Łomży. Z L itw y przybyli: 
W ilhelm  Behr, Ernest Böhmer, Jan Collin, Julian Ditrich, Jan Bogu
m ił Richter, Adam Reiner, H enryk Schenk, W ilhelm  Radke. Na inne 
w ydziały wstąpili: W ilhelm  Clem ens spod Poznania (med.), Ehrhardt

55) T. Grygier, Sem inarium  Polskie, s. 136 — 137.
5e) H. Prutz, D ie K önigliche A lbertin a-U niversität zu K önigsberg in P reussen  

im  X IX  Jahr., K rólew iec 1894, s. 11 i 19; M. Tyrow icz, P olsk i ośrodek rew olu 
cyjny, s. 84.

57) T. Grygier, Sem inarium  Polskie, s. 137.
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z Białegostoku (prawo), Jan Kausch z Bydgoszczy (prawo), Jan 
Laskowski z Prus Zachodnich (med.), Fryderyk Suder z Bydgoszczy  
(prawo), Fryderyk Schuster „z Polski” (prawo). Z L itw y na inne  
w ydziały zapisało się 8 studentów.

W ybuch powstania listopadowego w yw ołał wśród narodów Euro
py życzliwość, współczucie, nawet zapał dla sprawy polskiej. N iem cy, 
a nawet Prusy entuzjazm owały się nią; liberalni obyw atele niem ieccy  
w idzieli w  tym  ruchu zapowiedź wolności ludów 58). Zapłonęli dla idei 
wolnościowej studenci królewieccy, wśród których w ielu  pochodziło 
z ziem  polskich. Zapalili się do św iętej sprawy tacy synow ie ziem  
„staropruskich”, w  których żyłach p łynęła krew polska. Pewną w y 
bitniejszą rolę m usiał zapew ne odegrać Gustaw Gregorovius, syn  
okręgowego radcy sprawiedliwości z Nidzicy. Pochodził on ze staro
żytnego rodu polskiego Grzegorzewskich herbu Jasieńczyk, którego 
protoplasta —  w edług tradycji rodzinnej —  miał należeć do wojów  
przybocznych Bolesław a Chrobrego 59). Gustaw, to starszy brat zna
nego „przyjaciela Polaków ”, Ferdynanda Gregoroviusa 60). Gregoro- 
viusow ie byli spokrewnieni z Giseviusam i, a choć obaj Gustawowie 
to rów ieśnicy, G izewiusz był dla tam tego wujem , gdyż ojciec jego 
Marcin był rodzonym bratem babki Grzegorzewskiej.

Gustaw Gregorovius entuzjazm ował się powstaniem  polskim. Na 
skutek osłoniętych tajemnicą zajść na uniw ersytecie otrzymał ciężką 
ranę w  pierś. W 1833 r. porzucił A lbertinę (a może został do tego 
zmuszony), zaciągnął się do ułanów greckich i w alczył o wolność 
Grecji.

Jest nie do pom yślenia, aby wobec tych wydarzeń Gustaw Gize- 
'wiusz został obojętny, aby mu się entuzjazm  kolegów nie udzielił. 
Publicznie przecież śpiewano i deklamowano utwory Platena, 
Lenaua, Grillparzera i m łodziutkiego Ferdynanda Gregoroviusa oraz 
innych poetów niem ieckich ku czci i chw ale wolności Polaków pisane. 
Entuzjazm  ten udzielił się rom antycznym  dziewczętom, które pukle  
swoich w łosów  oraz w łasne próbki poetyckie —  hym ny wolności —  
przesyłały w alczącym  powstańcom 61). Zbierano pieniądze i przem y
cano je przez zieloną granicę; transportowano broń dla powstańców. 
N iejeden m łodzieniec ze Starych Prus przedarł się przez kordon  
i w alczył o wolność. M ieszkający na pograniczu Polski „Mazurzy” 
dodaw ali braciom powstańcom w  K ongresówce otuchy wołając: 
„Wiara nasza, trzym ajta się!” To hasło przetrwało w  tradycji na 
terenie do X X  wieku 62).

58) J. Jasiński, O dgłosy pow stania listopadow ego w  Prusach W schodnich,
Kom. Maz.-W arm. 1957 nr 2(57) s. 99 — 104; E. Sukertow a-B iedraw ina, T. G ry
gier, D ziałacze M azur i W arm ii doby M ickiew icza, O lsztyn 1956, s. 12.

59) Julius G regorovius, D ie O rdensstadt Neidenburg, K w idzyn 1881, s. 208.
®°) Urodzony w  N idzicy poeta w olnościow y z okresu W iosny Ludów, autor

2-tom ow ego dzieła „Ideen des P olentum s”, „Polen und M agyarenlieder”, póź
n iej „Historii starożytnego i średniow iecznego R zym u”; E. Sukertow a- 
B iedraw ina, G regorovius Ferdynand, W armia i Mazury, 1960, nr 2 (107), s. 25.

ei) Herbert Kranz, Zeugnis der Zeiten. Urkunden Dokum ente. Frankfurt 
nad M enem 1940 s. 288; T im oteus Kein, Der Vorkam pf deutscher Einheit und 
Freiheit, Erinnerungen., Berichte, B riefe, 1914 s. 39.

°2) W ydaw ane w  B erlin ie przez M asurenbund czasopism o „Cech” w  językach  
polskim  i n iem ieckim  w  okresie m iędzyw ojennym  pod nagłów kiem  zam iesz
czone m iało jako m otto „Wiara nasza, trzym ajcie s ię”.
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Kazimierz Szulc w  artykule „Życie G izewiusza” twierdzi, że pol
skość duszy Gizewiusza rozbudziła dopiero jego żona, Anna Rebeka 
Fürst, córka królewieckiego bankiera. G ustaw miał rzekomo mówić, 
że nie czuł pierwotnie najm niejszej sym patii dla języka i ludu  
polskiego. Jedynie celem  łatw iejszego i wcześniejszego uzyskania  
posady, uczył się po polsku na uniw ersytecie. Rebeką, osieroconą 
w  dzieciństwie, opiekowała się babka Żydówka z pokolenia Lewitów . 
Jak inne zamożne dziewczęta, Rebeka nie uczęszczała do szkoły 
publicznej. Uczył ją guwerner, zapewne również Żyd królewiecki. 
W rażenie, jakie przy pierwszym  spotkaniu w yw arł na dziewczynce  
student, było „odstręczające”. „Unikaliśm y się przeto nawzajem  
przeszło pół roku” —  miała rzekomo opowiadać później m łodem u  
uczniowi gimnazjum ełckiego, Szulcowi, żona pastora Gustawa 
Gizewiusza.

N ależy pamiętać, że G izewiusz przybył do K rólewca licząc 
lat 18 i pół. Rebeka, urodzona w  1816 roku, miała w ów czas zaledwie  
12 lat. Jeżeli naw et pierwsze ich spotkanie nastąpiło w  rok później, 
kiedy m łody student wprowadził się do domu babki Rebeki, nie 
można się dziwić, że on —  w ychow any w  otoczeniu działaczy spo
łecznych, przygotowany do studiów przez poważnych nauczycieli,, 
cały pochłonięty pragnieniem  zdobycia w iedzy —  nie zwrócił uwagi 
na 12 —  13-letniego trzpiota. Nic też dziwnego, że Rebece nie podo
bał się posępny sensat, skromny syn ubogiej w dow y po nauczycielu  
z odległej prowincji, w  źle, prawdopodobnie, uszytym  ubraniu. Ta 
posażna jedynaczka, dziecko stolicy, wychowana w  komforcie i zbyt
kach, przyzwyczajona była do chłopców innego typu. Zresztą w  tym  
wieku różnica m iędzy nimi była zbyt duża, by mogli się rozumieć. 
Dopiero po upływ ie pół roku. czyli mając 13 lub 14 lat dziewczątko  
zaczęło po swojemu kokietować młodzieńca i postanowiło „posępnego 
rozw eselić”. Ujęła pew nie Gustawa sw ym  wdziękiem , urodą i m uzy
kalnością. Z czasem m iędzy m łodym  teologiem i podrastającą Rebeką 
zadzierzgnęła się nić przyjaźni.

„Mając lat czternaście, czytała już pilnie opisy i dzieje daw ne 
i spółczesne Polski, i tak si-ę wskutek tego rozkochała w  narodzie 
polskim, że przedsięwzięła nie pójść za nikogo innego, tylko za Po
laka, i to o ile możności za w ojskow ego” —  pisze Szulc.

Możnaby zapytać, kto m ógł rozwinąć w  podlotku zainteresowanie 
dziejami Polski? Zapewne nie ów guwerner, który chciał później 
poślubić Rebekę dla jej posagu.

Gdy Rebeka miała lat 14, znajomość jej z G ustawem  trwała już 
co najmniej rok. Gizewiusz przyjechał do Królewca z polskiego 
pogranicza z tradycjami. W sercu je miał, w  duszy, w  mózgu — może 
nie rozbudzone —  on Polak z krwi i kości. Może w  jego żyłach p ły 
nęła krew Małeckich i innych lum inarzy polskich XVI w. Ducha pol
skiego —  jak już wspom niałem  —  obudził w  G ustawie szerm ierz 
polskości i krewniak —  Krieger, podtrzym ał dzielny Gayk, towarzysz 
młodości tegoż. „Um ysł jego (Gizewiusza) był od dawna do tego przy
gotow any” —  słusznie podkreśla Kętrzyński. —  Jeśli nawet, jak ta  
twierdzi Szulc —  w  domu Gizewiuszów używano języka n iem iec
kiego, to m owy polskiej (gwary) nauczył się od otoczenia” —  jak  
powiada K ętrzyń sk i63).

63) Encyklopedia W ychów. IV, 594.
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W czasie studiów uniwersyteckich Gizewiusz pracował pilnie. 
Zainteresowania m iał szerokie. Ludzie, którzy go znali, twierdzili, 
że był człowiekiem  rozległej w iedzy. Przyznał to nawet zacięty wróg  
Gizewiusza, Marcin Giersz.

Gustaw studiow ał z zainteresowaniem  historię i literaturę. Tak 
b y ł rozm iłowany w  utworach M ickiewicza, że tom ik jego stale przy 
sobie nosił i rozczytyw ał się w  nim każdej wolnej chw ili. Prawdo
podobne się w ięc wydaje, że zainteresował dziewczę balladami, 
a potem —  pod jego w pływ em  —  rozkochała się ona w  dziejach  
Polski. Gdy wybuchło powstanie, Rebeka miała niespełna 15 lat. 
Może pod w p ływ em  ogólnego entuzjazmu i ona zajmowała się 
kleceniem  rym ów , może posyłała swoje loki powstańcom.

Czyż jest jednak do pom yślenia, żeby Rebeka, to dziecko króle
w ieckie bez żadnych polskich tradycji, mogło w yw rzeć na dorosłym  
już studencie, jakim był wówczas Gizewiusz, tak w ielki w pływ , że 
zm ienił swe przekonania polityczne i narodowościowe i z N iem ca  
stał się Polakiem?

Gdy dziewczę m iało 15 lat, wspom niany już poprzednio guwerner, 
żądny jej posagu, zapragnął poślubić swą byłą uczennicę. Rebeka 
zwierzyła się ze swą troską Gizewiuszowi. W ówczas oboje przeko
nali się, jak są sobie bliscy.

Jednak Gustawa i Rebekę czekały poważne przejścia. „Rodzina 
dziew czyny w yraziła ostry sprzeciw”, a rodzina młodego teologa też 
nie była jego projektami m ałżeńskim i zachwycona. Zakochana panna 
wykazała jednak niezw ykłą energię: przyjęła protestantyzm, w y 
grała proces sądowy i została usamowolniona. Pew nie przy chrzcie 
przyjęła drugie im ię Anna 64).

Gizewiusz m usiał wyprowadzić się z domu babki, gdyż rodzina 
odmówiła mu prawdopodobnie dalszej pomocy m aterialnej, zmuszony  
w ięc był przyjąć „guw ernerkę” u prof. O lshausena65), ortodoksa, 
w  K rólewcu. „Było to stanowisko dla niego nader trudne, bo jego 
pryncypał, będąc w ielkim  bigotem, niecierpliw ił się, że się Gizewiusz 
w  niczym  przekonać dać nie chciał”. N ie udało się w ięc Olshause- 
nowi zdobyć zapalonego postępowca, co go bardzo irytowało.

„Teraz za zgodą babki i c io tk iб6) —  jak podaje Szulc —  młodzi

®4) W liście  sk ierow anym  dn. 4 lipca 1848, a w ięc w  niespełna dwa m iesiące  
po śm ierci ks. G ustaw a do prof. P urkyniego (AL M uzeum Narodowym  w  P ra
dze, Sygn. „2D  34b — którego odpis autorka otrzym ała od dr Jarosław a W ita  
Opartnego z W rocławia) G izew iuszow a podpisała się „Rebecka G isevius P re
diger W itw e-’. N atom iast w  liście  z 20 V III 1848 r. do tegoż prof. Purkyniego  
podsygnow ała „A. R. G isev ius”.

65) O lshausena Szu lc nazyw a w ielk im  „bigotem ”; Götz von Seile, G eschichte 
der A lbertus-U n iversität zu K önigsberg in Preussen, w yd. 2, 1956, s. 312, tw ier
dzi, że prof. O lshausen, p ietysta , w ierzył, że stw orzył now e ujęcie (Erfassung) 
m ądrości b ib lijnej. N ależał on z początku do zw olenników  Ebla, którem u  
w  latach 1838 — 1842 w ytoczono proces religijny. O lshausen jednak w cześniej, 
bo w  1834 r. opuścił K rólew iec.

60) „C iotka” była  córką babki Rebeki (nie w iadom o, czy nazw isko jej 
brzm iało „Fürst”). W yszła ona w cześn iej za mąż za dra Gossowa, który był 
fizykiem  pow iatow ym  w  Ostródzkiem . Prawdopodobnie i ciotka została chrze
ścijanką. Dr G ossow  pochodził z Neudam m  w  N ow ej M archii. K iedy przybył 
do Prus W schodnich, n ie w iadom o. Erler w ym ien ia  pod r. 1784 Jana Chry- 
ftiana  Gossowa, studenta wydz. teologicznego, oraz Gossow a Teodora A em iliana  
T eofila , studenta praw a pod r. 1801. Doktorowa G ossow  była entuzjastyczną  
w ielb icielką  m łodszego od siebie ks. G izewiusza.
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zaręczyli się”. Fiirstówna dążyła konsekwentnie do m ałżeństw a, 
G ustaw  jednak, ambitny, o silnym  poczuciu honoru, idealista, n ie  
chciał uzależnić się od bogatej żony. Postaw ił zapewne warunek, że  
ślub odbyć się może dopiero po uzyskaniu przez niego stanowiska.

Ukończył studia, chlubnie złożył oba egzam iny —  pro venia  
concioande oraz pro ministerio. Uzyskaw szy dyplom, czekał na po
sadę duszpasterza. W owe czasy nie łatwo było zdobyć urząd kazno
dziei, mało ofert, a wym agania duże. Prawdopodobnie na zaproszenie 
siostry, która była bardzo przywiązana do Gustawa, oraz szwagra  
W ilhelm a V igou rou x67), burmistrza Giżycka (Lecu), Gizewiusz za
m ieszkał w  tym  m alowniczym  m ieście.

W czasie pobytu ks. Gizewiusza w  Giżycku zmarł tam superinten
dent M ichał Gregorovius, adiunkt stryja Tymoteusza, pozostawiwszy  
w ielk i żal wśród p arafian 6S). Kaznodzieją polskim  był ukochany  
przez parafian Jan August Skrodzki, rodem z Pisanicy, kierowni
kiem  szkoły Balnus z Olecka, później założyciel sierocińca. W szyscy  
oni znali język polski, czego od nich w ładze jeszcze w ym agały. 
Z tym i ludźmi teolog entuzjasta przedyskutował niejedną godzinę.

W tym  czasie Gizewiusz nie om ieszkał odwiedzić swego w ycho- 
w aw cy-przyjaciela, superintendenta Kriegera w  Ełku, zw ierzyć  
m u się z zam ierzeń swoich i planów pracy na przyszłość oraz zasięg
nąć rady. Ze szwagrem  W ilhelm em  Vigouroux m usiały go łączyć  
serdeczne stosunki, w  przeciwnym  razie nie korzystałby z tak długiej 
gościny. Siostra była do Gustawa gorąco przywiązana, jak to stw ier
dził jej syn z Prenzlau w  liście do Sem brzyckiego. Można się spotkać 
z tw ierdzeniem , że Gizewiusz w  tym  okresie sprawował urząd 
nauczyciela w W ieliczkach. Jednakże superintendent diecezji ostródz- 
kiej, Gustaw Otto Brzóska, stwierdza w  liście do J. K. Sem brzyc
kiego, z dn. 20 XII 1882, że G izewiusz przed objęciem  urzędu pol
skiego kaznodziei w  Ostródzie żadnego urzędu nie spraw ow ał69).

W tym  czasie ogłoszony został w  czasopismach konkurs na  
urząd polskiego kaznodziei w  Ostródzie. Młody ksiądz złożył skw apli
w ie ofertę jakoby —  jak to pisze Kazimierz Szulc —  „wbrew w oli 
swoich krewniaków, którzy nienawidzili i nienawidzą Polaków ”. 
W ydaje się to mocno przesadzone, a naw et nieprawdopodobne, tak  
jak w iele  innych wiadomości, przytoczonych przez tegoż autora, 
który silnie zasugerował czytelników . Pod jego w pływ em  Bartosze
w icz pisał z emfazą: „Znosił cierniową koronę od swych krew nych”.

67) V igouroux był synem  em igranta francuskiego, który po W ielkiej R ew o
lu cji francuskiej uzyskał azyl w  Prusach W schodnich. (W. Chojnacki, Spraw y  
M azur i W armii, s. 256, L ist pana V igouroux z Prenzlau).

e8) E. Trincker, Chronik der G em einde Lötzen, Giżycko 1912 s. 216. S iostrze
niec G izew iusza, który przyszedł na św ia t w  ow ym  roku ©trzymał jego im ię, 
zosta ł później k ierow nikiem  szkoły w  rodzinnym  m ieście.

®9) Chojnacki, Spraw y M azur i W arm ii, s. 236.
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Artykuł S zu lc a 70) ogłoszony został drukiem w  1854 roku. Szu lc  
uczęszczał do gim nazjum  w  Ełku od września 1845 r. Po ukończeniu  
studiów zam ierzał osiąść na Mazurach, aby budzić ducha nar o . 
wego. N iebawem  nawiązał kontakt ze sprzysiężeniem  przygotowują
cym  powstanie Polski i w  początkach 1846 r. działał z ram ienia  
spiskowców. Został jednak aresztowany na skutek w ykrycia spisku  
i skazany na 8 lat w ięzienia. W prawdzie po wybuchu rewolucji został 
uwolniony, „miał jednak drogę do Ełku zam kniętą i m usiał zrezyg
nować ze sw ych planów pracy polonizacyjnej wśród M azurów” 71). 
W ątpliwe, czy spotkał się z Gizewiuszem, który niebaw em  zmarł, a na
w et z wdową po nim, która jesienią w yjech ła do Elbląga 72), a później 
do Alzacji. Szulc żyw ił dla Gizewiusza w ielk ie uznanie, artykuł pisał: 
w  najlepszych chęciach, korzystał jednak z m ylnych i n ieścisłych  
informacji. A zresztą nie wiadomo, jaki cel przyśw iecał Szulcow i, 
gdy pisał ów artykuł. Może nie ty le  chodziło mu o podanie dokład
nych danych biograficznych Gizewiusza, ile  o przedstawienie go jako  
sym bolu bojownika o polskość. Gdyby tak było, czyż nie w ydaje s ię  
prawdopodobne, że pewne fakty z życia Gizewiusza m ógł autor 
naśw ietlić w  sposób najbardziej tem u celow i w ówczas odpowiadający. 
Tak piszą często dziennikarze i publicyści.

Jeżeli m iędzy Gizewiuszem  a jego rodziną w ynikły  jakieś n ie
porozumienia, to powodem  mogło być zamierzone jego m ałżeństw a  
z panną wprawdzie posażną, jednak z innej sfery. Gustaw, jak w ia 
domo, pochodził ze starego rodu duszpasterskiego, spokrewnionega  
i spowinowaconego z wielom a innym i rodzinami pastorskimi. W ro
dach takich panowało przekonanie, że odpowiednią żoną dla pastora 
może być tylko pastorówna. Matka i krewni mogli obawiać się, c z y  
m łode stadło będzie dobrane i czy Anna Rebeka zdoła w żyć s ię  
w  stosunki i warunki, jakie ją czekały.

Gizewiusz w yjechał do Ostródy 73), w ygłosił konkursowe kazanie  
w  języku polskim, które wypadło doskonale: „Było tak piękne, dobre  
i zrozumiałe, jakiego dotąd parafianie nie słyszeli. Toteż w  im ieniu

70) N ie tylko artykuł Szulca „grzeszy przesadą”, jak zaznaczył A. W ojtk ow -  
ski, w  ocenianiu zasług G ustaw a G izew iusza, przypisując mu w spółudzia ł 
w  opracowaniu słow nika litew sko-n iem ieckiego, co było dziełem  jego stry jecz
nego brata, Edwarda G iseviusa z Tylży. N iesłusznie rów nież przypisał m u  
Szulc udział w  redagow aniu „Jahrbücher” słow iańskich  Jordana. Szulc podał 
rów nież liczbę dzieci osieroconych przez G izew iusza jako 4, podczas gdy n ie  
ty lk o  doktorowa G ossow  w  liście  do Sem brzyckiego (Chojnacki, M azury  
i W armia w  korespondencji W. K ętrzyńskiego, s. 259), ale sam a G izew iuszow a  
w  liśc ie  do prof. Purkyniego w ym ien ia  liczbę 5. D alej rzekom o pochowano- 
G izew iusza przy polsk im  kościele, gdzie sam sobie m iał m iejsce wybrać. T ym 
czasem  dokoła ow ego „domu Bożego” w  ogóle m iejsca na cm entarz nie b y ło . 
Złożono G izew iusza na cm entarzu za D rwęcą, na daw nej „Polskiej G órce”, 
w  kw aterze, gdzie chow ano przew ażnie pastorów. (Sup. Brzóska stw ierdza  
w  1882 r„ że m ogiła G izew iusza znajduje się na ew ang. cm entarzu, op isa ł 
nagrobek).

71) Barbara Górska, Dr K azim ierz Szulc (1825 — 1887), Kronika M iasta
Poznania, 1947, nr 4, s. 217 — 236; W. Chojnacki, Spraw y Mazur i W armii, s .323 .

7*) L ist A. R. G izew iuszow ej do prof. P urkyniego z 20 V III 1848.
73) W edług Szulca kazanie w ygłoszone zostało w  kościele filia lnym  w  O rno

w ie  (u Szulca om yłkow o „O znaw ie”). W ydaje się to  rów nież n ieścisłe. W ieé  
Ornowo, odległa o  6 km od Ostródy na południow y-zachód, leży  na uboczu. 
Droga była ciężka, od innych w iosek  odległa. Trudno przypuszczać, żeby lw ia  
część parafian oraz w ładze zgodziły się na taką pielgrzym kę szczególnie, ż e
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.gmin sołtysi kategorycznie zażądali od burmistrza Ostródy zaangażo
wania młodego kandydata” (jak twierdzi Szulc). Św iadczy to w y
m ow nie o znajomości przez ks. Gizewiusza języka ludu, jego psychiki 
oraz potrzeb duchowych. Na takie kazanie nigdy nie zdobyłby się 
kandydat, który w yszedł ze środowiska wrogiego ludow i polskiemu, 
a m ow y polskiej nauczył się dopiero teoretycznie na w ydziale teolo
gicznym , jak w ielu  innych pastorów na Mazurach, od których lud  
odwracał się i nie chciał słuchać ich kazań.

Dnia 6 września spisany został na plebanii przez proboszcza 
Jeim kego w  Ostródzie „actum ” ordynacji, niebaw em  —  bo o godzi
nie 9 rozpoczęła się uroczystość wprowadzenia w  urząd i „poświę
cenia”. Uroczystości tej asystowała młodziutka „pastorowa”, która 
wraz ze świeżo zaślubionym  m ałżonkiem przybyła na stałe, aby 
dzielić z nim dolę i niedolę, które trw ały lat 13. Trzynaście lat mozol
nej i chlubnej pracy dla ludu polskiego, m ow y polskiej i nauki.

kazanie zostało w ygłoszone zimą, jak to z fascykułu , zaw ierającego akta ordy
nacji w ynika. W w okacji podpisanej przez 5 członków  ostródzkiego m agistratu  
zaznaczono, że G izew iusz „został w ybrany w  drodze urzędow ej, jednogłośnie 
przez m iejską i w iejską  gm inę jako polski kaznodzieja i n iem ieck i diakon”. 
A kta w ykazują, że korespondencja zw iązana z w yznaczeniem  uroczystej ordy
nacji, tj. po w ygłoszeniu  kazania rozpoczęła się 27 lutego 1835 r. listem  super. 
H ensla do proboszcza Jeim kego. Kazanie w ygłoszone zostało najpraw dopodob
niej w  Ostródzie (E. Sukertow a-B iedraw ina, G izew iusz w  św ietle  archiw um  
parafialnego; W APO XXII/5).


