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UROCZYSTOŚĆ KU CZCI 
PROF. DRA EUGENIUSZA SAWRYMOWICZA

W ieloletnią działalność naukową i pedagogiczną prof, d ra  E. Sawry- 
mowicza, wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. 
A. Mickiewicza, uczczono w  dniu 20 m aja 1974 r. uroczystym  zebraniem 
zorganizowanym przez Insty tu t Filologii Polskiej U niwersytetu W ar
szawskiego i Zarząd W arszawskiego Oddziału Towarzystwa.

Sylwetkę twórczą Profesora przedstaw ił prof, d r  Z. Libera, podkreś
lając szczególnie jego zainteresowania litera око-muzyczne oraz wybitne 
osiągnięcia w zakresie badań nad twórczością J. Słowackiego, rom anty
czną epistolografią i życiem literackim  tej epoki. (Przemówienie to  d ru 
kujem y w  niniejszym  „Roczniku”).

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa przem aw iał prof. d r E. 
Jankowski, a w im ieniu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej E. Gawin. 
Obydwaj charakteryzowali prof. Sawrymowieza jako oddanego "działa
cza społecznego i utalentow anego popularyzatora wiedzy o literaturze. 
Znakomitym uzupełnieniem  tych charakterystyk stało się pełne wdzięku 
w ystąpienie prof, d r  Z. Szmydtowej zwracające uwagę na optymizm, 
hum or i dowcip Jubilata. W yrazy wdzięczności i życzenia w  imieniu 
uczniów i wychowanków złożyli: doc. d r S. Frycie oraz przedstawiciele 
aktualnego sem inarium  magisterskiego.

Na zakończenie uroczystości wręczono Profesorowi bibliofilską publi
kację pt. Autografy J. Słowackiego w  M uzeum  Literatury im. A. M ickie
wicza w  Warszawie. Publikacja ta  pomyślana została jako m ateriał po
mocniczy do nauczania poezji Słowackiego i ćwiczeń edytorskich. Przy
gotowana przez najbliższych współpracowników Profesora zawiera foto
kopie i transliteracje 28 stron  następujących autografów  poety: Biegu 
życia, W  sztam buchu Marii W odzińskiej, brulionu Uspokojenia, frag
m entu Króla Ducha oraz listów do: K. Gaszyńskiego, L. Platera, W. Sło
wackiego, K. Ujejskiego oraz 2 kwitów kasy Towarzystwa Polskiego.
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