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STANISŁAW SAWICKI

W pamięci przyjaciół zostanie długo postać tego mło
dego uczonego, k tóry  miał wiele ujmujących cech szczerego, 
dobrego, optymistycznie nastrojonego człowieka. Zwłaszcza 
okres wojny, k tóry oderwał go od w arsztatu i wprzągł do co
dziennej, zwykłej p racy  zarobkowej, mającej pomóc mu 
w przetrwaniu do końca, w ykazał jego ruchliwość, pomysło
wość, niepożytą energię, ale i prostotę, dobry humor i wielkie 
zalety umysłu i serca.

W szystko zapowiadało, że szczęśliwa gwiazda, pod którą 
się urodził, dopisze mu i teraz, i pozwoli po wojnie zająć pier
wszą w Polsce katedrę filologii skandynawskiej, 'd o  której 
przygotow yw ał się przez wiele lat. Życie Stanisław a Saw ic
kiego było napraw dę jednym  nieprzerwanym  ciągiem powo
dzeń i wprost przykładem  sprzyjających okoliczności. Tym  
jaskrawiej odcina od tego pasm a powodzeń i dobrych warun
ków tragiczna, niespodziana śmierć podczas powstania, dnia 
23 sierpnia 1944.

Urodzony w Wiedniu, dnia 30 września 1907, jako syn 
.lana Mikołaja Lubicz-Sawickiego, późniejszego prezesa N aj
wyższego Trybunału w W arszawie, i T w y  z Milikowskich, 
wywodzącej się z zasłużonej stanisławowskiej rodziny w ydaw
niczej, uczęszczał w Austrii do znakomitego Theresianum aż 
do r. 1919, w którym  wraz z ro;dzimą przeniósł się do kraju.

Żywość umysłu zaprowadziła młodego adepta-humanistę 
po ukończeniu szkoły średniej w W arszawie do seminarium 
filologii germ anistycznej, prowadzonego przez Zygmunta Łem- 
pickiego, k tóry  kierował życzliwie i racjonalnie rozwojem 
obiecującego! talentu.

W roku 1928 otrzym uje Stanisław Sawicki z jego rąk 
doktorat za pracę o Gottfriedzie ze Strassburga, To otwiera 

'mu drogę do dalszych studiów, do rozpoczęcia i' system atycz
nego kontynuowania skandynawistyki.

O trzym ując stypendia, przebywa młody doktór filozofii 
od roku 1928 przez długie okresy czasu w ośrodkach wiedzy 
skandynawistycznej, w Uppsali, w Lund, w Oslo i Kopenha
dze, studiuje język szwedzki, norweski, duński i dzieje poszczę-



gólnych literatur. W  roku 1937 habilituje się z zakresu filologii 
skandynaw skiej, a w roku 1939, dnia 28 sierpnia, podpisuje 
Prezydent R. P . jego nominację na profesora nadzwyczajnego 
w  Uniwersytecie W arszawskim .

Z powodu wybuchu wojny nie zdołał już nominat rozpo
cząć w ykładów  z tej nowej dziedziny. Od r. 1938 prowadził 
był w ykłady germ anistyczne w Lublinie, dojeżdżając z W ar
szawy.

W ojna stanowiła okrutny cios dla naukowych planów 
Sawickiego. P rzygotow any jak nikt drugi u nas do krzew ie
nia w Polsce znajomości języka i piśmiennictwa krajów  skan 
dynawskich, musiał plany te odłożyć do niepewnej przyszło
ści. Ciężkie warunki' m aterialne w W arszaw ie dzieliła z nim 
wiernie żona, Dunka, M argareth W m ther z Kopenhagi, m agi
ster rom anistyki uniw ersytetu paryskiego,"autorka słownika 
duńsko-francuskiego. Profesor walczył rozpaczliwie o egzy
stencję. Po śmierci ojca przeniósł się z ulicy Kazimierzowskiej 
na Puław ską, do domu W edla; gdy dom ,ten  zajęli Niemcy 
w r. 1942, na Ślizgowcową t ,  w okolicę Fortu  Mokotowskiego. 
To przesunięcie doprowadziło do tragedii w dniu 23 sierpnia 
1944 r.

W  chwili wybuchu powstania Sawicki, zdając sobie sprawę 
z bliskości posterunków niemieckich w Forcie Mokotowskim, 
a oddalenia sd powstańczych, trzym ających się na linii ulicy 
Puławskiej, nie chcąc pozostawać w No-m anVland, schronił 
się na Czerniakowie Dolnym. W obec pogarszającej się tam  
sytuacji bojowej, powrócił po kilkunastu dniach na ul. Ś liz
gow cow i, składającą się zaledwie z kilku willi, nie bronionych 
ani przez Niemców' ani przez Polaków. Zwykle za dnia p rzy 
byw ały w tym  kierunku posterunki powstańców, wycofujące 
się wieczorem ku ulicy Puławskiej.

Dnia 23 sierpnia rano, przed godziną siódmą, zanim 
przybyły  czujki powstańcze, pojawili się od strony Fortu Mo
kotowskiego Niemcy w sile 14 żołnierzy. W iększość męż
czyzn, zorientow aw szy się w czas, nie ostrzegając w zamie
szaniu profesora, zdołała wycofać się i zniknąć. W  domach 
zostały  jedynie kobiety, spośród m ężczyzn sam  Stanisław 
Sawicki. Zaufaw szy nieostrożnie w swoją pełną neutralność, 
znajomość języka napastników i chcąc dotrzym ać tow arzy
stw a bezbronnym  kobietom, w ystąpił wobec dowodzącego od
działem sierżanta z udzieleniem żądanych wyjaśnień. Niemcy, 
rewidując mieszkania, spędzili wszystkich do piwnicy. W  pew
nym momencie sierżant w yraził podejrzenie, że w dalszych 
piwnicach m uszą znajdować się powstańcy. Zażądał przegląd
nięcia suteren p rzy  świetle świeczki. Jako je,dyny m ężczyzna 
w yruszył z nim na przegląd Sawicki. Po dwóch, trzech minu
tach usłyszały  kobiety głuchy strzał, jakby klaśnięcie. Sier
żant wrócił sam. Gdy p. Sawicka wybiegła z przerażeniem  na
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korytarz między piwnicami, potknęła się o zwłok) zastrzelo
nego męża. Kula przebiła głowę poniżej ucha.

Ciało profesora zostało pochowane w ogrodzie; w pół 
roku później ekshumowane i przewiezione na cmentarz na 
Służewcu. Z ukończeniem działań powstańczych żona zam or
dowanego została wywieziona do Niemiec, skąd udało jej się 
szczęśliwie powrócić do Kopenhagi. Mieszkanie zmarłego zo
stało doszczętnie ograbione. Zginęła bezpowrotnie, przez tyle 
lat ze znawstwem i nakładem pieniędzy grom adzona biblio
teka podręczna profesora, licząca parę tysięcy tomów. Tylko 
wybrakowane jej resztki zostały po wkroczeniu Rosjan zabez
pieczone przez Bibliotekę Narodową. Rozkradziono nie tylko 
meble-antyki, lecz co ważniejsza liczne obrazy, szkice Ma
tejki, Fałata, Noakowskiego, i rzecz szczególnie cenną, jeidyny 
autentyczny portret Antoniego Malczewskiego, autora „M arii“, 
przekazany profesorowi ze zbiorów matki, Milikowskiej, ze 
Lwowa. Zginęły też zapewne bezpowrotnie prace rękopiśmien
ne Sawickiego.

Ciężkie uczucie melancholii napełnić musi każdego, kto 
rozw aży plon życiowy i koleje losu Stanisław a Sawickiego. 
Zginął bowiem człowiek wysokiej klasy umysłowej, człowiek 
przygotow ujący się latami do objęcia posterunku naukowego, 
stworzonego po raz pierwszy w  odrodzonej Polsce. Za jednym 
zamachem rozproszyło się Wszystko, co wysiłkiem całego ż y 
cia zgromadził. Na gruzach zniszczonego dorobku, nad tra 
giczną trumną, nad rozbitym gniazdem osobistego szczęścia, 
została osierocona żona i żal przyjaciół, którym  dane było za 
życia podziwiać i' kochać wartościową dla kraju jednostkę.

Rzecz naturalna, że 37-letni skandynaw ista nie zdążył 
wypowiedzieć się w dziełach, które byłyby nieprzemijającym 
wkłajdem w naszą kulturę. P raca  doktorska była drukowana 
w Berlinie w r. 1932 p. t. „Gottfried von S trassburg und die 
Poetik des M ittelalters“. Również rozprawa habilitacyjna po
rusza się dokoła średniowiecznej teorii literackiej. Jest nią 
dysertacja o Macieju z Linköping zm arłym  około r. 1350, 
autorze utworu p. t. „Poetria och Teste Nucis“. Stanisław  Sa
wicki poddał badaniom teksty i rękopisy pracy m agistra skan
dynawskiego, ucznia i wykładowcy Sorbony paryskiej z po
czątkiem XIV wieku, a następnie kanonika w Linköping, ogła
szając teksty  i wyniki swej pracy, ze wstępem i komentarzem 
w periodyku naukowym „Sam laren“ (1936) p. t. „Poetria och 
Teste Nucis av m agistri M attias Lincopensis“.

Średniowiecze skandynawskie wypełnia również parę 
drobnych prac St. Sawickiego, pomieszczonych w „Arkiv för 
Nordisk Filologi“ : „Zum dänischen Zaurin“ (1939) i k rytykę 
książki E rnsta Frańdsena o balladach duńskich.

„W spółczesna literatura Skandynawii“ („Księga pamiąt
kowa ku czci biskupa M ariana Fulm ana“, Lublin 1939) daje
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przegląd, niestety krótki, jednoarkuszowy, dzisiejszych tw ór
ców Danii, Szwecji i Norwegii. W olno przypuszczać, że gdyby 
los był oszczędził w czasie powstania życie młodego filologa, 
moglibyśmy się spodziewać obszernego przedstaw ienia litera
tur skandynaw skich. Szczególnie dużo czasu i pracy poświęcił 
zm arły  badaniom Ayątku Eufemii w średniowiecznej litera
turze skandynawskiej. P raca  ta („Eufemiavisor“) nie jest mi 
dostępna.

Osobne miejsce w zainteresowaniach, tym  razem  literac
kich, Stanisław a Sawickiego stanowi problem Stanisław a 
Przybyszew skiego i jego związków z Norwegami. Na ten te
mat pojawiły się następujące artykuły  Sawickiego: „P rzyby
szewski w Norwegii“, W iadomości Literackie 1934 nr 7; „Nor
wegia a Przybyszew ski“, W iadomości Literackie, 1934, nr 13, 
oraz „Listy Skandynaw ów  do Przybyszew skiego“ (Przegląd 
W spółczesny, 1939). W szystkie te studia, robione eon amore 
i oparte na autentycznych źródłach, popchnęły wcale nieźle 
naprzód wiedzę o wpływie wzajem nym  naszego pisarza na 
literatów  skandynaw skich i odwrotnie, oraz w skazały bodźce, 
których przedmiotem stał się Przybyszew ski na dalekiej P ó ł
nocy. Stanisław  Sawicki odbył jako pierwszy Polak piel
grzym kę do miejsc i okolic, które były  schronieniem polskiego 
pisarza w ostatnim  dziesięcioleciu wieku XIX. Żałować należy, 
że nie dochowała się większa jegfc praca na tem at Strindberga 
i Przybyszew skiego, napisana już w czasie ostatniej wojny.

Istnieją dane, że zm arły, dzisiaj po odzyskaniu dostępu 
do Bałtyku, wysp W ołynia i Uznam, byłby w możności przed
stawić nam związki Polski ze Skandynawią, równie au to ry
tatywnie, zw łaszcza w dziedzinie filologicznej. W  „Acta Philo- 
logica Scandinavica“, tom XII, 3, ogłosił pracę p. t. „Ueber die 
lechitischen O rtsnam en in Suddänem ark“ (str. 179—200), gdzie 
poddał rewizji sądy  uczonych skandynaw skich i niemieckich 
na tem at słowiańskiego pochodzenia nazw lokalnych na wyspie 
Lolland i Falster. W ynika z rozw ażań tych, że w pierwszej 
połowie w. XII osadnictwo słowiańskich Pom orzan zaznaczyło 
się tam  dość silnie. Świadczą o tym  pierwiastki etymologiczne 
w Corselitse (Koeielice), Jerlitse, Tyllitse, Gluckse (Kłoko- 
wice), Billitse (Bielice), Lille Gorker (Górki), Dalleche Land 
(Dalekie), Dolgemost (Długi most), Dalgobrod (Długi bród) 
i t. d.

W  referacie „O źródłach staronordyjskich“ zajął Sa
wicki krytyczne stanowisko wobec pracy L. Koczego p. t. 
„Polska i Skandynaw ia za pierwszych P iastów “ (Poznań 
1934), popraw iając przytoczone w książce teksty, czerpane 
z run i sag. Jakąż oddałby przysługę, gdyby żył i mógł dzisiaj, 
kiedy nawiązujem y do tradycji sprzed lat tysiąca, obdarzyć 
nas wydawnictwem, obejmującym w dokumentach całość na
szych kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych
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z państwam i Skandynawii! Jako filolog był do tego powołany. 
Jako entuzjasta naszych związków ze Skandynawią mógł zna
leźć konieczny do tego impuls w swej znajomości krajów  i lu
dów dalekiej północy.

Zmarły, przyzw yczajony do górzystych krajobrazów 
Skandynawii, miał zwyczaj w niedziele i święta odbywać 
w towarzystw ie swej żony spacery szosą Puław ską wzdłuż 
P yr, do Natolina, Ursynowa i W ilanowa, ciesząc oczy wido
kiem szerokiej doliny wiślanej, roztaczającej dalekie hory
zonty aż po lasy na praw ym  brzegu rzeki.

Tow arzysząc mu kiedyś, słyszałem  w toczonej zresztą 
po niemiecku ze względu na żonę profesora rozmowie, gwał
towną diatrybę przeciw Niemcom, przeciw brakowi istotnej 
oryginalności w ich literaturze, przeciw cechom antyhumani- 
stycznym  i rabbinistycznym w ich poglądzie na świat, k tóry  
w ynaturza prostotę uczuć i przeżyć ludzkich. Duch Nibelun- 
gów, poezja średniowiecza, Luter, Goethe, Kant i tendencje 
zaborcze wieku XIX, zwłaszcza zaś „Mein Kampf“ Hitlera 
i „Der M ythos des XX Jahrhunderts“ Rosenberga, którego 
profesor właśnie czytał, zostały poddane namiętnej krytyce 
przez znawcę przedmiotu i germanistę, szukającego w swej 
skandynaw istyce innych ideałów niż niemieckie. W tórow ała 
mu żona, jakby przeczuwając ciężki cios, k tóry miał paść 
z czarnej chm ury wznoszącej się nad Europą podczas drugiej 
wojny światowej.

Przypom inają mi się te jego zdania nieraz, gdy staję przy  
jego samotnej mogile. Zabił go śmiertelny jad tej drapieżnej, 
krwiożerczej, niemieckiej postaw y wobec wszystkiego co 
obce, nie niemieckie, zwłaszcza słowiańskie.

P ro sty  żołdak jednym  w ystrzałem  pozbawił życia ro
kującego najlepsze nadzieje Słowianina, pragnącego pracować 
dla swego kraju i świata. Zmarłego przygarnęły te wzgórza 
nadwiślańskie, które stanowiły jego wytchnienie i radość za 
życia.

Sunt lacrimae rerum.
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