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cznym podobieństwie do "śpiewaka Oustyny" jako jednej z przy

czyn zainteresowania twórczością Karpińskiego. Dla tego oświe

ceniowego poety źródłem poezji było pojęcie rzeczy, serce czuło 

i piękne wzory.

VI osobie Zmarłego wszyscy, którzy się z Nim spotkali, cc- 

'nili i podziwiali właśnie: za pojęcie rzeczy - naukowca, zc 

czułe serce - człowieka, zaś pięknym wzorem stało się całe Oego 

twórcze życie.

Dył to człowiek "niedzisiejszy", o tek rzadkich obecnie 

cechach charakteru: szlachetny w intencjach i prawy w postępo

waniu, który w trudnym czasie potrafił zachować postawę godną 

wielkiego humanisty, niewzruszoną pogodę ducha, uśmiech i opty

mizm, którym zarażał otoczenie.

Mrr Stanisław Kukurowski

EUGENIUSZ SAWRYMOWICZ 
/7 I 1904 - 5 VII 1982/

5 lipca 1982 r. zmarł w swym ulubionym Nałęczowie, w którym 

co roku odbywał kurację, emerytowany profesor zwyczajny Uniwer

sytetu V/arszawskiego, doktor Eugeniusz Sawrymowicz. śmierć Oego, 

aczkolwiek nagła, nie zaskoczyła osób, które bliżej znały Zmar

łego. Wiadomo bowiem było, że od wielu lat Eugeniusz Sawrymowicz 

zmagał się z ciężką chorobą serca, przeżył kilka zawałów. Choro

ba pozostawiła widoczne ślady w Jego organizmie. Można było po

dziwiać Zmarłego, który z cechującym go zawsze optymizmem jej 

się nie poddawał. Dopiero ostatnie lata poczyniły wyraźniejsze 

wyłomy w jego trybie życia, a po części i w usposobieniu. Z u

sposobienia zaś Eugeniusz Sawrymowicz był człowiekiem pocodnym
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i a f i rr.iującym życic mimo przeciwieństw, które - jak przystało 

na wielbiciela kultury francuskiej - znosił w sposób przypomi

nający Colas Breugnon. Bodnął sobie powszechną sympatię jako 

człowiek łatwy we współżyciu, uczynny, otwarty dla kolegów, to

lerancyjny, ceniący ludzi za istotne wartości, które w nich do

strzegał. Lubiano go także za talenty towarzyskie, za poczucie 

humoru.

Eugeniusz Cawrymowicz, zamiłowany w swoim zawodzie nauczy

ciel, już przed wojną odgrywał niemałą rolę w środowisku polo

nistycznym, pełniąc obowiązki sekretarza generalnego Towarzyst

wa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej. czasie okupacji sta

nął bezzwłocznie do pracy w tajnym szkolnictwie. Po wojnie zaś 

energią i talentem organizacyjnym wybił się spośród grona nau

czycieli warszawskich. Demu też powierzono prowadzenie central

nego ogniska metodycznego. Z cechującym go poczuciem koleżeń

stwa dopomagał zwłaszcza młodszym i niedoświadczonym nauczycie

lom w zdobyciu kwalifikacji w trudnym i odpowiedzialnym zawo

dzie pedagogicznym, Wychowankowie cenili w swym profesorze wy

bitnego polonistę, który budził zainteresowanie atrakcyjnym 

sposobem prowadzenia lekcji; wiedzieli również, że jest Cn 

człowiekiem bardzo muzykalnym, wielbicielem i znawcą malarstwo. 

To ostatnie zamiłowanie wpłynęło na wybór tematu rozprawy dok

torskiej, w której analizował hymny Kasprowicza, poświęcając o

sobne rozważania malarskim inspiracjom poety. Rozprawa, wysoko 

oceniona przez promotoro/ prof. Buliana Krzyżanowskiego, była 

już przygotowana do druku, lecz z powodów pozamerytorycznych - 

oprócz kilku fragmentów - nie została opublikowana.

Energia i talent organizacyjny predestynowały Gawrynowicza 

do odegrania czynnej roli w powojennym życiu społeczno-naukouym. 

'U r. 1946 został sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Lite
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rackiego im. Adama Mickiewicza, potem zaś (od r. 1950) jego 

długoletnim wiceprezesem. Na tym stanowisku stał się najbliższym 

współpracownikiem Juliana Krzyżanowskiego - prezesa, który z 

czasem faktycznie w jego rękach pozostawił ster rządów Towarzys

twa. W najtrudniejszych latach istnienia towarzystw naukowych 

rozwijał Sawrymowicz niezmordowaną działalność. Znały Go wszyst

kie Oddziały Towarzystwa, których liczba wzrastała z każdym ro

kiem. Nazywano Go żartobliwie "latającym ambasadorem". Aktywny 

na wszystkich zjazdach, łubiany prelegent, przypłacił wreszcie 

tę działalność zawałem serca, który zaskoczył Go w czasie wy

jazdu z odczytem do Oddziału Poznańskiego i skończył się przymu

sowym pobytem w szpitalu. Towarzystwo Mickiewicza, choć zapewne 

najbliższe Sawrymowiczowi, nie było jedynym terenem realizacji 

jego społecznych pasji. Niemało czasu poświęcał również Towa

rzystwu Wiedzy Powszechnej. Czynna natura Profesora sprawiała, 

że nawet niezbędne dla zdrowia otia nałęczowskie urozmaicał or

ganizowaniem i wygłaszaniem pogadanek literackich dla kuracju

szy, wciągając przy tym do współpracy przebywających w Nałęczo

wie kolegów.

Nowe zadania stanęły przed Sawrymowiczem, gdy w r. 1953 

został powołany na wykładowcę w warszawskiej Wyższej Szkole Pe

dagogicznej. Po włączeniu tej uczelni do Uniwersytetu Warszaw

skiego mianowany został docentem (w 1955 r.). Następnie zaś o- 

sięgał dalsze stopnie naukowe: profesora nadzwyczajnego /1950) i 

profesora zwyczajnego (1969). W latach 1960-1966 pełnił obowią

zki dziekana Wydziału Filologicznego UW. Przechodząc do pracy w 

wyższej uczelni, nie zapomniał Sawrymowicz o nauczycielach i 

uczniach licealnych. Srał udział autorski w opracowywaniu podrę

czników szkolnych (najczęściej wraz ze Stanisławem Jerschinę i 

Zdzisławem Liberą), redagował cieszącą się zasłużonym powodze-
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niem Bibliotekę Analiz Literackich, do końca życia współpraco

wał z ‘'Polonistyką", w której ostatnio pełnił funkcje przewod

niczącego Rady Redakcyjnej.

Zainteresowania naukowe profesora Sawrymowicza koncentro

wały się głównie wokół epoki romantyzmu. Wielkim twórcom togo 

okresu (Mickiewiczowi i Słowackiemu) poświęcił początkowo jedy

nie drobne szkice o charakterze popularno-naukowym (obydwa w 

1955 r.). Do pracy nad Słowackim zaprawiał się pod okiem Krzy

żanowskiego jako bliski współpracownik edycji dzieł autora "An- 

hellcgo", przygotowanej i wydanej - punktualnie! - na setną ro

cznicę śmierci poety, potem zaś kilkakrotnie wznawianej. Sawry

mowicz miał w tym wydaniu niemały udział jako edytor trzech to

mów. Zamiłowany popularyzator opatrzył wstępami kilka utworów 

Słowackiego, m.in. "Kordiana", "Balladynę", "Lilię Wenedę", 

"Beniowskiego". Kilkakrotnie wznawiano jego popularno-naukową 

monografię Słowackiego, wydawaną w latach 1955-1973 ze znaczny

mi uzupełnieniami i melioracjami. Wraz ze swymi uczniami, Sta

nisławem Makowskim i Zbigniewem Sudolskim, opracował Sawrymowicz 

obszerny i bardzo cenny "Kalendarz życia i twórczości Suliusza 

Słowackiego" (19S0), niezbędny przewodnik dla badaczy Słowac

kiego, który Krzyżanowski określił w "Roczniku Literackim" przy

miotnikiem "imponujący". Najważniejszą obok "Kalendarza" pozy

cją dotyczącą Słowackiego jest naukowa edycja korespondencji 

poety. Wydał ją Sawrymowicz w r. 1962 w Ossolineum. Wbrew do

tychczasowej tradycji edytorskiej ułożył on listy Słowackiego w 

jednolitym ciągu chronologicznym, do którego włączył także lis

ty do matki. W trosce o stworzenie całościowego korpusu episto- 

larnego korespondencji znaczną część drugiego tomu poświęcił na 

publikację listów do poety. Edycję swą zaopatrzył zwięzłymi, 

lecz rzetelnymi komentarzami. Z rozpraw naukowych Sawrymowicza
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poświęconych Słowackiemu wymienić trzoba przede wszystkim stu

dium rozpatrujące problemy tekstologiczne "Balladyny" (1956).

'..'ciągając się coraz bardziej do pracy edytorskiej nad 

ppistolografią, Sawrymowicz zajął się przygotowaniem wydania 

listów Mickiewicza. Pracy tej poświęcił głównie ostatnie lata 

życia. Mimo od dawna ukończonych przygotowań nieustannie melio

rował teksty i wzbogacał komentarze. Nie doczekał jednak druku 

tej edycji, która wobec wyczerpania Pigoniowego wydania listów 

i nigdy nic kończącego się, lecz raczej wzrastającego zapotrze

bowania na teksty Mickiewicza, byłaby bardzo na czasie. Nie

wątpliwie trud zmarłego Badacza nie zostanie zmarnowany. Roman

tyzmu dotyczyły też - poza licznymi słowackianami - inne prace 

Sawrymowicza, że wymienimy edycję wspomnień uczestnika powstania 

listopadowego, Jana Bartkowskiego (1966), publikację drobniej

szych materiałów epistołarnych pomniejszych pisarzy okresu ( K. 

Gaszyński, 3. Garczyński, L. Nieażwiecki) itp. Jogo ożywiona 

działalność edytorska spotkała się z zasłużonym uznaniem. Pro

fesor Konrad Górski w fundamentalnej pracy poświęconej "Teksto- 

logii i edytorstwu dzieł literackich" zaliczył Sawrymowicza do 

"naszych czołowych edytorów*'.

Jako pedagog uniwersytecki Sawrymowicz cieszył się zasłu

żoną opinią dobrego wykładowcy - wychował grono uczniów. Chętnie 

także i w trudnych dla IDL czasach, współpracował z naszym In

stytutem, m.in. uczestnicząc w przewodach doktorskich pracowni

ków jako promotor lub recenzent.

Gdy w r. 1974 przochodził na emeryturę, stołeczny Uniwersy

tet pożegnał dawnego dziekana i profesora uroczystym obchodem. 

Towarzystwo Mickiewicza poświęciło zasłużonemu wiceprezesowi 

tom swego "Rocznika" i w r. 1978 obdarzyło członkostwem honoro

wym.
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W dniu 13 lipca 1982 r. odbył się pogrzeb profesora Euge

niusza Sawrymowicza na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w

Warszawie. Przemawiali: prof. Zdzisław Libera, który żegnał 
/

zmarłego w imieniu Uniwersytetu 'warszawskiego, prof, Eonan Ta

borski - charakteryzując działalność Sawrymowicza w Towarzyst

wie Mickiewicza, i doc. Stanisław Frycie, który w imieniu ucz

niów poświęcił serdeczne słowa uniwersyteckiemu nauczycielowi.
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Por. "Słownik współczesnych pisarzy polskich", t. III, 
Warszawa 19G4, s, 97-99; Z. Libera, "0 pracy naukowej i dzia
łalności pedagogicznej Eugeniusza Sawrymowicza", w: "Pocznik 
Towarzystwa Literackiego im, A. Mickiewicza", 1974, s. 5-12;
Akta personalne U’,7, wyciąg udostępniony przoz doc, S. i-.akow
skiego.

Prof. dr Edmund Jankowski

ROMAN JAKOBSON
/11 X 1896 - 18 VII 1982/

Wychowanek Uniwersytetu Moskiewskiego i 'współtwórca mos

kiewskiego koła lingwistycznego, współtwórca koło lingwistycz

nego - w Pradze, profesor Uniwersytetu w Urnie ^Czechosłowacja^, 

w czasie wojny gościnnie wykładający w Kopenhadze i w Uppsali, 

od 1941 r. w Stanach Zjednoczonych profesor kolejno w Wolnej 

Wszechnicy w liowym Sorku, uniwersytetu Columbio i wreszcie od 

r. 1949 profesor w Harvard University i HIT, był jednym z najwy

bitniejszych, jeśli nie najwybitnicjszyn, przedstawicielem współ

czesnego językoznawstwa.

Sego związki z Polskę są dawne, datują się z czasów przed 

drugą wojną światową, a i wpływ jogo w Polsce mimo to, żc sta-


