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Pasaże Witolda Hulewicza przybliżają obraz człowieka instytucji i zarazem 
człowieka zafascynowanego – w życiu codziennym i w sferze sztuki – do-
świadczeniem nowoczesności. Witold Hulewicz (1895–1941) interesuje nie-
wątpliwie dzisiejszych badaczy XX wieku przede wszystkim jako wyjątkowo 
aktywny uczestnik życia kulturalnego, artystycznego i społeczno-polityczne-
go w przedwojennej Polsce, i jako nieustannie poszukujący własnego idiomu 
twórca – poeta pozostający początkowo blisko grupy poznańskiego „Zdro-
ju”, tłumacz zwłaszcza literatury niemieckojęzycznej (m.in. Rilkego), pisarz 
oddany sztuce dźwięków (geniuszowi takich kompozytorów, jak Beethoven 
czy Chopin), współtwórca polskiego radia i radiowego Teatru Wyobraźni. 
Formuła pojawiająca się w tytule tomu – „pasaże” – w jego przypadku nie 
odnosi się wyłącznie, co oczywiste, do ściśle określonego miejsca i związanej 
z nim kultury życia (nie powiela dobrze znanej metafory Benjaminowskiej, 
zogniskowanej, jak wiadomo, na konkretnej przestrzeni Paryża XIX wieku, 
jej architekturze, audiosferze etc.). Wieloznaczne słowo oznaczające „przej-
ście”, „przechodzenie”, „przemieszczanie się”, mające także konotacje mu-
zyczne, rozumiane jest w kontekście Hulewicza jako sposób funkcjonowania 
i działania, a mianowicie pozostawanie w roli „przybysza” i zarazem ciągłe 
poszukiwanie możliwości artykulacji doświadczenia, odpowiedniej formy 
ekspresji artystycznej.

Pasaże zatem, po pierwsze, oddają sytuację bycia „przybyszem”, odnaj-
dywania się w nowych środowiskach. Kwestia ta komentowana jest wnikli-
wie w pierwszej części niniejszego tomu w związku z wyjątkowym okresem 
aktywności w życiu Hulewicza – jego pobytem w Wilnie trwającym od 1925 
do 1935 roku. Hulewiczowskich miejsc (i kolejnych migracji) wskazać moż-
na oczywiście więcej: Kościanki, rodzinną miejscowość, w której jego brat 
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Jerzy próbuje stworzyć ośrodek literacki; Poznań, gdzie poeta współpracu-
je z ekspresjonistycznym „Zdrojem” i debiutuje tomem poetyckim Płomień 
w garści; Warszawa, z którą łączą go w latach dwudziestych przedsięwzięcia 
wydawnicze, w latach trzydziestych – działalność radiowa (to współtwór-
ca Teatru Polskiego Radia i kierownik Działu Literackiego Polskiego Radia 
w latach 1935–1939), wreszcie chlubna działalność w mieście pod okupacją 
niemiecką, w czasie której wydaje pismo podziemne „Polska Żyje”; także Pa-
ryż czy Zakopane. Wilno jednak, gdzie przybywa Hulewicz po raz pierwszy 
z wieczorem poezji Rilkego w marcu 1924 roku, pozostanie w jego życio-
rysie miejscem szczególnym ze względu na rozmach podejmowanych dzia-
łań. Po przyjeździe w styczniu 1925 roku obejmuje tu stanowisko sekretarza 
Oddziału Sztuki przy Urzędzie Delegata Rządu, w tym samym roku reda-
guje osiemnaście numerów „Tygodnika Wileńskiego”, na którego łamach 
informuje o własnych staraniach przeniesienia z Warszawy do Wilna teatru 
Reduta. Po sprowadzeniu zespołu teatralnego Juliusza Osterwy przyjmuje  
– w sezonie 1925/1926 – obowiązki kierownika literackiego teatru. 23 lutego 
1927 roku inicjuje Wileńskie Środy Literackie w sali bibliotecznej Wydzia-
łu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, organizowane później 
w celi Konrada do czasu wybuchu drugiej wojny światowej (ich uczestni-
kami byli m.in. Karol Szymanowski i Gilbert Keith Chesterton). W tym sa-
mym roku przyczynia się do utworzenia Związku Zawodowego Literatów 
Polskich w Wilnie (początkowo jest jego sekretarzem, później – od 1930 
roku – prezesem). Współtworzy także Polskie Radio – od grudnia 1927 roku 
pełni obowiązki kierownika programowego Rozgłośni Wileńskiej Polskie-
go Radia (stacja rozpoczyna oficjalnie działalność 15 stycznia 1928 roku) aż 
do wyjazdu z Wilna pod koniec 1935 roku, w wyniku narastającego kon-
fliktu ze środowiskiem Stanisława Cata-Mackiewicza. Dodać jeszcze należy, 
że w 1932 roku Hulewicz zakłada Radę Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 
(ERWUZA), że jest inicjatorem powstania w 1933 roku Klubu Literacko-
-Artystycznego „Smorgonia” i współpracownikiem między innymi „Kuriera 
Wileńskiego”. To właśnie w Wilnie „Przybysz” z Wielkopolski, „pewien gość 
z Poznania”, jeden z „nowych wilnian” podejmuje się życiowych wyzwań, 
rozpoczyna niezwykle intensywny okres działalności z myślą o potrzebie 
integracji regionów, rozwoju kulturalnym wschodniej Polski, europeizacji 
Wilna i Wileńszczyzny.

Pasaże, po drugie, określają zarazem usilne poszukiwanie przez Hule-
wicza – pod wpływem kolejnych doświadczeń – stosownej formy literackiej, 
odpowiedniego medium, nowego gatunku sztuki. Kierunkom rozwoju jego 
twórczości, sposobom podążania w stronę realizacji intermedialnych i to-
warzyszącym im rozważaniom teoretycznym poświęcona jest druga część 
tomu. Hulewicz rozpoczyna działalność artystyczną jako tłumacz i poeta, 
w późniejszym okresie (wileńskim i warszawskim) pochłania go słuchowisko 
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radiowe oraz fenomen radia jako nowego medium w przestrzeni prywatnej 
i publicznej, próbuje tym samym uchwycić przemiany społeczne i kulturo-
we zachodzące w dobie nowoczesności. Jego działalność przekładowa wiąże 
się przede wszystkim z literaturą niemieckojęzyczną: w 1923 roku ukazuje 
się Auguste Rodin Rilkego (prace nad przekładem rozpoczęte zostają jeszcze 
w czasie pierwszej wojny światowej, na froncie francuskim), później powstają 
tłumaczenia innych utworów austriackiego poety, którego Hulewicz spotyka 
w 1924 roku w szwajcarskim Château de Muzot, między innymi Księga obra-
zów (Warszawa 1927) oraz Księga godzin (Wilno 1935). Jeden z pierwszych 
polskich tłumaczy Rilkego przekłada także na język polski Maxa Broda, 
Thomasa Manna, Johanna Wolfganga Goethego, Heinricha von Kleista i Ra-
bindranatha Tagore. Młody poeta (publikujący pod pseudonimem Olwid) 
debiutuje utworami ekspresjonistycznymi powstałymi na froncie pierwszej 
wojny światowej (pierwszy z nich ukazuje się w 1918 roku na łamach „Zdro-
ju”) i zbiorem wierszy – świadectwami doświadczeń wojennych – Płomień 
w garści w 1921 roku. W późniejszym okresie Hulewicz wydaje między inny-
mi takie tomy poezji, jak Sonety instrumentalne (Warszawa 1928) i – z serią 
dołączonych „rycin” – Miasto pod chmurami (Wilno 1931), tomy traktowa-
ne dzisiaj jako przykłady literatury intermedialnej. Rezultatami jego dzia-
łań pisarskich pod wpływem fascynacji muzyką i zainteresowania fenome-
nem dźwięku są, oprócz Sonetów instrumentalnych, „powieść biograficzna” 
Przybłęda Boży. Beethoven – czyn i człowiek (Poznań 1927) i dramat Pogrzeb 
Kiejstuta – pierwsza realizacja tego rodzaju gatunku powstała dla Teatru Pol-
skiego Radia, wyemitowana przez rozgłośnię wileńską 17 maja 1928 roku. 
Konsekwencją działalności radiowej Hulewicza oraz pogłębionej refleksji 
teoretycznej nad sztuką radiową i radiem jest opracowanie Teatr wyobraźni. 
Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radiowym (Warszawa 1935), 
rozprawa, w której autor podejmuje kwestie artystycznego wykorzystania 
możliwości radiowych, doświadczenia audialnego, funkcjonowania w świe-
cie nowoczesności.

Pomysł niniejszego tomu – Pasaże Witolda Hulewicza / Witoldo  
Hulewicziaus pasažai – został wstępnie przedyskutowany w trakcie inspi-
rujących spotkań w Wilnie, wszak powracający głos współtwórcy radia wy-
brzmiewa po latach chyba najwyraźniej właśnie w tym miejscu, w „mieście 
pod chmurami”. Czytelnik dostrzeże więc z łatwością w Pasażach Witol-
da Hulewicza pozostawione ślady wileńskiej debaty – kontrapunktująco 
zestawione są głosy antropologów kulturowych zafascynowanych Hulewi-
czowskimi wspólnotami doświadczenia, literaturoznawców prezentujących 
niepublikowane dotąd materiały (teksty humorystyczne Hulewicza z lat 
1933–1934, listy adresowane do Władysława Kalinowskiego), objaśniających 
w zupełnie innej rzeczywistości geopolitycznej teksty publicystyczne „Przy-
bysza” z Wielkopolski (zamieszczane niegdyś na łamach takich czasopism, 
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jak „Tygodnik Wileński”, „Źródła Mocy”, „Kurier Wileński”, „Słowo”, „Śro-
dy Literackie”, „Zaułek Literacki i Artystyczny”), dokonujących reinterpre-
tacji jego twórczości poetyckiej (m.in. debiutanckiego tomu Płomień w garści 
odczytywanego w świetle przekładów Olwida; cyklu Sonetów instrumental-
nych rozpatrywanych w perspektywie intermedialności i w kontekście au-
dialnego wymiaru nowoczesności), teatrologów odnoszących się do recenzji 
teatralnych oraz artykułów o teatrze publikowanych w „Tygodniku Wileń-
skim” (w rubryce „Wrażenia teatralne”) i „Kurierze Wileńskim”, wreszcie 
medioznawców zajmujących się historią polskiego radia, zainspirowanych 
koncepcją słuchowiska radiowego Hulewicza i jego charakterystycznym 
fonocentryzmem kształtowanym pod wpływem świata dźwięków, muzyki 
i szczególnego rodzaju wyobraźni muzycznej. Ten wielogłos różnych badaczy 
poświęcony Hulewiczowi, świadczący o zainteresowaniu na nowo dokona-
niami działacza społeczno-politycznego i kulturalnego oraz dorobkiem poe-
ty, pisarza, tłumacza, publicysty, teoretyka radia i twórcy Teatru Wyobraźni, 
nie przynosi, oczywiście, wyczerpującego opracowania, podsumowuje jed-
nak w jakiejś mierze dotychczasowy stan refleksji, akcentuje nowe perspek-
tywy badawcze i wskazuje, w przekonaniu uczestników wileńskiej debaty, 
kierunki dalszych badań.

Andrzej Hejmej


