
J. K. Dębowski

Zygmunt Hajkowski
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 36/1-2, 174-175

1946



Gdy ziimą 1941—2 udało się uruchomić Oddział W arszaw 
ski Tow arzystw a Mickiewiczowskiego, do najpilniejszych ucze
stników zebrań w ustronnym  domu profesorskim  na Brzozo^- 
wej należał Zygm unt Hajkowski. Od niedawna bawił na bruku 
w arszaw skim , gdzie początkowo gnębiła go niewiarogodna 
bieda, rychło jednak otrzym ał zajęcie jako nauczyciel w  Miej
skiej Szkole Zawodowej i w tedy właśnie zapalił się do pracy, 
od której oderw ały go w ydarzenia wojenno-okupacyjne. Nie
stety , nie trw ało  to długo. W zięty z m ieszkania i wywieziony 
do obozu w Oświęcimiu, po kilku tygodniach pobytu padł ofiarą 
teroru w m arcu 1942.

Należał Hajkowski do tego rzadkiego typu polonistów, 
k tó ry  bardzo żyw e ale zarazem  bardzo specjalne zaintereso
wania naukowe łączy z dużymi zdolnościami praktyczno-orga- 
nizacyjnym i. W ychow anek środow iska łódzkiego (ur. w kwiet
niu 1889 w Szczercowie pod Łaskiem ), w którym  spędził m ło
dość, borykając się z trudnościam i nie tylko m aterialnym i, już 
na ławie szkolnej odgryw ał niepoślednią rolę jako organizator 
kółek-uczniowskich. Po ukończeniu uniw ersytetu w Krakowie, 
powrócił do Łodzi i tutaj przez lat dwadzieścia uczył, najpierw  
w szkole powszechnej, później w gimnazjum, czas pozaszkolny 
poświęcając p racy  publicystycznej, organizowaniu przeróżnych 
imprez kulturalnych, wreszcie studiom  naukowym. W  dzie
dzinie pierwszej zapisał się jako redaktor dziennika „P raca“ 
(1920—26), w  drugiej jako ławnik m agistracki, z ram ienia 
Narodowej P artii Robotniczej, przew odniczący W ydziału 
O św iaty i K ultury w m agistracie, nade w szystko zaś jako 
członek stow arzyszeń naukowych, zainteresow any spraw am i 
regionu łódzkiego, takimi jak opieka nad kolegiatą w Tumie 
pod Łęczycą, jak  inw entaryzacja druków łódzkich, jak coraz 
to częstsze i żyw sze w latach bezpośrednio poprzedzających 
wojnę w ydaw nictw a naukowe, świadczące, iż Łódź powoli p rze
kształcała  się w doniosły ośrodek ruchu naukowego.

Zainteresow ania te, ściśle związane ze znamiennymi dla 
Hajkowskiego zamiłowaniami bibliofilskimi (pamiętam, z ja 
kim zadowoleniem ofiarował mi kiedyś rzadki druczek Liedera
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i z jakim przejęciem wspominał, iż udało mu się ocalić piękną 
bibliotekę), w yznaczyły charakter części jego dorobku nauko
wego, poświęconego sprawom  łódzkim właśnie. Należą do nich 
dwa jego studia, drukowane w „Pracach polonistycznych“, 
gruntow na rozpraw a z pogranicza literatury  i folklorystyki 
o diable łęczyckim („Boruta w literaturze pięknej“) oraz szkic 
o „Arturze Gliszczyńskim, pierwszym  poecie łódzkim“, przy
pom inający jednego z tych prawników z przed pół wieku, któ
rzy  znajdowali dość czasu nie tylko na czytanie, ale również 
na pisanie wierszy. (Nazwisko to wspominałem nieraz wdzię
cznie, w którym ś bowiem z antykw ariatów  w arszaw skich tra 
fiłem na całe dziesiątki tomików lirycznych z pierwszych lat 
stulecia, zaopatrzonych w exlibris Gliszczyńskiego a należą
cych do istnych białych kruków.)

Równocześnie Hajkowski ogłaszał w „Pamiętniku literac
kim “ i „Ruchu literackim “ drobne rozprawki, zwłaszcza o tw ór
czości Kochanowskiego, zawsze z dużym zajęciem czytane przez 
miłośników rzetelnej wiedzy i p racy  naukowej. O Kochanow
skim napisać dzisiaj coś nowego jest trudno, jeśli nie wniknie 
się bardzo głęboko w jego twórczość, k ry jącą tyle nierozwią
zanych zagadek. A szkice Hajkowskiego, takie jak o w y k ry j 
tych przezeń „Akrostychach Kochanowskiego“ (Ruch lit. 4), 
lub o związku „Trenów“ z mową pogrzebową poety (tamże), 
czy „O jednej pieśni Kochanowskiego“ (Pam. Lit. 1930) do
wodzą bardzo rzetelnego zżycia się badacza z twórczością 
umiłowanego poety.

Doświadczenia wojenne sprawiły, iż wydanie krytyczne 
Kochanowskiego, oparte na pierwodrukach, których unikatv 
zachow ały się przeważnie w bibliotekach niemieckich, jest pa
lącą koniecznością. Ktoś, kto do pracy tej przystąpi, bardzo 
dotkliwie odczuje, iż wśród jej uczestników nie będzie Zy
gmunta Hajkowskiego.
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