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Na tle historii artystycznych kontaktów polskich poetów i malarzy przy-
jaźń Witolda Hulewicza z Ferdynandem Ruszczycem jawi się jako bardzo 
interesująca. Artyści, mimo dzielących ich dwudziestu pięciu lat1, potrafili 
się świetnie porozumiewać i współpracować. Łączyła ich przede wszystkim 
miłość do Wilna i aktywna działalność na rzecz jego rozwoju kulturalnego. 
Ruszczyc doceniał i wspierał aktywność młodszego i bardzo ambitnego ko-
legi. Sam zaś był podziwiany za talent zarówno artystyczny, jak i organiza-
torski, który wykorzystywał na rzecz miasta już od 1908 roku2.

1 Ferdynand Ruszczyc urodził się 10 grudnia 1870, Witold Hulewicz zaś 26 listopada 1895 
roku.

2 Ambicją Ruszczyca był rozwój sztuki w Wilnie i podnoszenie poziomu artystycznego mia-
sta. Starał się nawet o utworzenie w Wilnie Szkoły Sztuk Pięknych, plany jednak nie po-
wiodły się. Ruszczyc aktywnie wspierał inicjatywy kulturalne w Wilnie, Czesław Jankowski 
pisał nawet, że „Żaden obchód, żadna uroczystość, żaden obchód społeczny i narodowy 
od chwili zainstalowania się w Wilnie Ruszczyca nie obył się bez jego współudziału”. Był 
częstym gościem spotkań „Bandy” – grupy literacko-artystycznej, która nazywana była tak-
że „Żórawcami”. Z tym środowiskiem związani byli m.in.: Benedykt Hertz, Jerzy Jankowski, 
Wojciech Baranowski, Maria Morozowicz, Wanda Stanisławska czy bracia Ludomir i Lu-
dwik Rogowscy. Ruszczyc często wykonywał oprawy graficzne książek. Wymienić można 
pracę zbiorową Żórawce czy książki: Szubrawcy w Wilnie Józefa Bielińskiego, Wspomnienia 
wielkich dni 1410–1910 Józefa Wierzyńskiego. Ilustrował także wileńskie czasopisma. Sam 
artysta prowadził w swoim domu przy ul. Zarzecze rodzaj salonu, który skupiał ówczesną 
wileńską elitę kulturalną. Ze wspomnień Marii Morozowicz wynika, że środowisko grupy 
okazywało Ruszczycowi szacunek, doceniając jego dorobek artystyczny. Nazywano go 
nawet „królem Wilna”. Wspierał działalność fotografa Jana Bułhaka oraz grupy artystów 
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Hulewicz zaangażował się 
w działalność wydawniczą i literacką w Warszawie. Zajmował się wówczas 
także przekładami literatury niemieckiej na język polski. Tłumaczył twór-
czość Johanna Wolfganga Goethego, Thomasa Manna czy Heinricha von 
Kleista. Przypadły mu do gustu zwłaszcza utwory Rainera Marii Rilkego, 
z którym się znał i przyjaźnił. W 1924 roku otrzymał pozytywną odpo-
wiedź na podanie, w którym ubiegał się o pracę w Wilnie na stanowisko 
urzędnika do spraw ochrony zabytków. Skomplikowana sytuacja rodzinna3 
przyczyniła się do przyjęcia posady sekretarza w Oddziale Sztuki przy Urzę-
dzie Delegata Rządu i opuszczenia Warszawy. Do jego obowiązków należało 
prowadzenie kancelarii profesora Jerzego Remera. Ambicją Hulewicza było 
znalezienie swojego miejsca w Wilnie, które gwarantowałoby mu swobodną 
realizację planów kulturalno-artystycznych. W szczególności fascynował go 
fakt wielokulturowości miasta, o którym pisał: „Wilno jest soczewką, sku-
piającą ostro zarysowane promienie szeregu narodowości, żyjących obok 
dominującej polskiej”4.

skupionych w Kole Artystycznym działającym w Wilnie od 1910 roku. Polem pracy 
artystycznej Ruszczyca był także teatr. Zainscenizował m.in. Lillę Wenedę w Teatrze Let-
nim kierowanym przez Nunę Młodziejowską, a także Orlątko Edmonda Rostanda w Teatrze 
Polskim za dyrekcji Juliana Strycharskiego i Jana Pawłowskiego. Z inicjatywy Ruszczyca 
w Wilnie zorganizowana została pierwsza krajowa wystawa sztuki ludowej Litwy i Białorusi 
w 1913 roku. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej wraz z Wacławem Studnickim 
wydawał także pismo artystyczno-kulturalne „Tygodnik Wileński”. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości Ruszczyc brał aktywny udział w tworzeniu Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zadbał o pozyskanie kadry naukowej oraz pra-
cowni artystycznych i naukowych. Pełnił również funkcję pierwszego dziekana tego wydzia-
łu. Łączył obowiązki pedagoga z pracą artystyczno-społeczną. Zajmował się projektowa-
niem medali, pieczęci, znaczków pocztowych czy odznak. W 1921 roku wraz z Edwardem 
Wittigiem pracował przy organizacji wystawy sztuki polskiej w Paryżu. Aktywnie wspierał 
działania studentów, angażując się m.in. w inscenizację dorocznych bali karnawałowych 
znanych w Wilnie pod nazwą „Wieczory na korzyść Bratniej Pomocy”. Teatralizowane bale 
miały na celu pozyskiwanie funduszy na rzecz potrzebujących studentów. Zob.: Edward 
Ruszczyc, Ferdynand Ruszczyc – artysta i organizator życia społeczno-kulturalnego w Wil-
nie, [w:] Wilno–Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur, red. Elżbieta Felik-
siak, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki, Białystok 1992,  
s. 359–394; Irena Sławińska, Wilno sceną teatru Ruszczyca, [w:] Wilno teatralne, red. Miro-
sława Kozłowska, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Warszawa 1998, s. 8–16; Andrzej 
Romanowski, Młoda Polska wileńska, Universitas, Kraków 1999, s. 193–210.

3 Witold Hulewicz w 1920 roku ożenił się z Anną Karpińską. W styczniu 1922 roku urodziła 
się ich jedyna córka Agnieszka. Małżeństwo nie było jednak udane. Po powrocie Hulewicza 
z jednej z wizyt w Paryżu okazało się, że żona Anna pobrała się z Antonim Migdalskim 
w obrządku ewangelicko-augsburskim. Byli małżonkowie procesowali się o stałe miejsce 
pobytu dziecka. Decyzją sądu córka pozostała przy ojcu, matka starała się jednak liczny-
mi sposobami odzyskać Agnieszkę. Dochodziło nawet do prób jej uprowadzenia. O tym 
zob.: Agnieszka Karaś, Miał zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza, Oficyna Literatów 
i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, Warszawa 2003.

4 Ibidem, s. 136.
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W międzywojennym Wilnie wiele różnorodnych środowisk twórczych 
skupiało poetów, malarzy, rzeźbiarzy czy pasjonatów nauki5. Hulewicz 
ze swoimi pasjami i zapałem do pracy idealnie pasował do kręgu aktywnych 
artystów. W środowisku wileńskim miał okazję zetknąć się z wybitnymi 
inicjatorami życia kulturalnego miasta. Byli wśród nich profesorowie Uni-
wersytetu Stefana Batorego, w tym Ferdynand Ruszczyc, członek Komitetu 
Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego, czołowy przedstawiciel Wydziału 
Sztuk Pięknych (w latach 1919–1925 – dziekan) tej uczelni, a także profesor 
historii i literatury polskiej Stanisław Pigoń związany z Wydziałem Huma-
nistycznym6.

Artysta wykształcenie uzyskał w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu, gdzie szkolił się u wybitnych rosyjskich malarzy7. Do jego 
najsłynniejszych obrazów należą: Ziemia, Nec mergitur, Młyn zimą, Wieczór-
-Wilejka czy Ruczaj leśny. Znany był przede wszystkim jako malarz pejzażo-
wy i symbolista, inspirujący się pięknem krajobrazu Wileńszczyzny8. Uzy-

5 Na temat życia kulturalnego Wilna okresu międzywojennego i wcześniejszego, zob.: Zofia 
Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918–1939, Wydawnictwa Artystyczne i Fil-
mowe, Warszawa 1975; Dariusz Konstantynów, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plasty-
ków 1920–1939, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006; Józef Poklewski, 
Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, Toruń 1994; Polskie życie artystyczne w latach 1915–1939, red. Aleksander 
Wojciechowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1974; Izabela Warzecha, Tradycja Mickiewiczowska w życiu kulturalno-literackim między-
wojennego Wilna, Collegium Columbinum, Kraków 2005.

6 Ferdynand Ruszczyc był inicjatorem powstania Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersy-
tecie Stefana Batorego w Wilnie. Dzięki jego staraniom udało się pozyskać wykładowców 
takich jak: Józef Czajkowski, Juliusz Kłos, Bolesław Bałzukiewicz. Celem wydziału miało 
być kształcenie przyszłych nauczycieli rysunków, malarstwa, a także konserwatorów za-
bytków, historyków sztuki czy architektów. Szerzej o tym zob.: Józef Poklewski, op.cit.,  
s. 259–270; Agnieszka Kania, Okoliczności powstania Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie (1919/1920), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015,  
t. 12, s. 161–178.

7 Podczas studiów w Petersburgu Ferdynand Ruszczyc początkowo uczył się malarstwa u Iwa-
na Iwanowicza Szyszkina, w 1895 roku trafił do pracowni malarstwa pejzażowego Archipa 
Iwanowicza Kuindżego, gdzie uzyskał dyplom w 1897 roku. W środowisku akademickim 
nawiązał liczne przyjaźnie z malarzami rosyjskimi: Arkadijem Aleksandrowiczem Ryło-
wem, Aleksandrem Aleksiejewiczem Borisowem, Konstantynem Fedorowiczem Bogajew-
skim, czy łotewskim – Wilhelmem Purwitem. Na temat malarstwa rosyjskiego zob.: Janina 
Ruszczycówna, Galeria malarstwa rosyjskiego, Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1954; 
Wojsław Molè, Sztuka rosyjska do roku 1914, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1955; Richard Pipes, Rosyjscy malarze. Pieriedwiżnicy, przeł. Władysław Jeżewski, Wydaw-
nictwo Magnum, Warszawa 2008.

8 Ferdynand Ruszczyc w spisanym przez siebie Dzienniku często nawiązywał do fascynacji 
przyrodą. Wychowujący się i później żyjący na wsi, był niezwykle przywiązany do Wileń-
szczyzny, zwłaszcza rodzinnego Bohdanowa w dawnym powiecie oszmiańskim (obecnie 
na terenie Białorusi). Często zachwycał się zmianami atmosferycznymi, układem chmur 
na niebie czy też zimowym krajobrazem. Miłość do piękna natury prezentował w swoich 
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skawszy dyplom w 1897 roku, Ruszczyc prezentował swoje prace na wielu 
wystawach9. Na początku XX wieku zaangażował się w tworzenie Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie10, gdzie był także wykładowcą, do jego uczniów 
należał między innymi znakomity malarz i kompozytor litewski Konstanti-
nas Mikalojus Čiurlionis. Działalność dydaktyczną i artystyczną prowadził 
również na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych11, po czym w 1908 roku 
opuścił Kraków i przeniósł się na stałe do Wilna. Wielkim sukcesem okazała 
się inscenizowana przez niego Lilla Weneda Juliusza Słowackiego w Teatrze 
Letnim (1909). Aktywnie działał też jako członek licznych stowarzyszeń, mię-
dzy innymi Towarzystwa Szubrawców, Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1913 
roku), był inicjatorem i jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Wilna, 
a także prezesem Komitetu Budowy Pomnika Wyzwolenia w Wilnie12.

Ruszczyc pozostawił po sobie liczne dokumenty, korespondencję, szkice 
i rysunki. Na temat życia i twórczości artysty zebrane zostały wspomnie-
nia jego współpracowników, przyjaciół i niektórych studentów. Znalazły się 
one w okolicznościowych pracach powstałych z okazji jubileuszów lub wy-
staw malarskich13. Artysta od 1894 roku prowadził także osobisty dziennik. 

obrazach. Agnieszka Kania, Portret XIX-wiecznego artysty na przykładzie zapisków Dzien-
nika Ferdynanda Ruszczyca, [w:] Znani i mniej znani XIX wieku, red. Paulina Bies, Katarzy-
na Cedro-Abramczyk, Wojciech Cedro, Agnieszka Kania, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 
Katowice 2016, s. 95–106.

9 Po ukończeniu nauki w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu prezentował swoje prace 
m.in. na Wystawach Wiosennych ASP w Petersburgu, wystawach „Mir Iskusstwa”, a także 
w Wilnie, w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i Towarzystwie Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Janina Ruszczycówna, Edward Ruszczyc, Ruszczyc Edward (1870–1936), 
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 33/2, z. 137, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 171.

10 Ferdynand Ruszczyc pełnił tam funkcję nauczyciela malarstwa pejzażowego. Na temat orga-
nizacji i działalności Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie powstała praca: Ksawery Piwocki, 
Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1964, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław 1965.

11 Objął tam Katedrę Malarstwa Pejzażowego po zmarłym w 1907 roku Janie Stanisławskim. 
Zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895–1939, oprac. Józef 
E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1969.

12 Janina Ruszczycówna, Edward Ruszczyc, op.cit., s. 172–173.
13 Zob. m.in.: Jan Bułhak, Dlaczego Ruszczyc przestał malować, Wilno 1936; idem, Dwadzieścia 

sześć lat z Ruszczycem, Wilno 1939; Ferdynand Ruszczyc, Liść wawrzynu i płatek róży. Wy-
danie pośmiertne, red. Jan Bułhak, Nakładem Stanisława Turskiego, Wilno 1937. W związku 
z organizowanymi wystawami powstały również katalogi zawierające informacje biograficz-
ne, wspomnienia, reprodukcje obrazów. Przykładem mogą być: Ferdynand Ruszczyc 1870–
1936. Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe, Warszawa 1966; praca powstała w związku 
z wystawą poświęconą artyście w Muzeum Narodowym w Krakowie: Ferdynand Ruszczyc 
1870–1936. Życie i dzieło, oprac. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Anna Kroplewska-
-Gajewska, Muzeum Narodowe, Kraków 2002. Ta sama wystawa przez dwa miesiące (od  
15 października 2002 roku) była prezentowana również w Wilnie, w Pałacu Radziwiłłów.
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Do 1932 roku zapisywał w nim ważne momenty swojego życia – kariery ar-
tystycznej, naukowej i życia prywatnego. Dzięki synowi artysty, Edwardowi 
Ruszczycowi, został wydany drukiem dwuczęściowy Dziennik14. Jest to bo-
gaty zbiór notatek będący owocem przemyśleń, opinii, poglądów malarza 
na tematy społeczne, artystyczne czy polityczne. Część materiałów to także 
korespondencja, którą autor prowadził z małżonką Giną15, mieszkającą wte-
dy wraz z dziećmi w Bohdanowie. Część druga Dziennika stanowi bogate 
źródło informacji na temat działalności Uniwersytetu Stefana Batorego oraz 
życia społecznego i kulturalnego w międzywojennym Wilnie.

Ruszczyc spotkał Hulewicza po raz pierwszy prawdopodobnie w marcu 
1924 roku, o czym wspomina w części drugiej Dziennika. Ówczesny dziekan 
Wydziału Sztuk Pięknych USB przybył wtedy na spotkanie poświęcone życiu 
i twórczości poety Rainera Marii Rilkego. Z poświęconym Rilkemu progra-
mem „Poeta miłości i nędzy” Hulewicz wystąpił wcześniej w warszawskiej 
Filharmonii. Towarzyszyła mu Irena Solska oraz inni artyści16. Z listu profe-
sora Ruszczyca do żony wynika, że wieczór zorganizowany przez młodego 
poetę i tłumacza wywarł na Ruszczycu pozytywne wrażenie:

Wczoraj przyjechał Hulewicz, człowiek bardzo sympatyczny i o dobrym guście. 
Ma dobry, naturalny sposób mówienia. Odczyt jego o Rilkem był przeplatany de-
klamacją Solskiej (świetną) i Tatarkiewicza. Miałabyś wielką przyjemność, gdybyś 
mogła być17.

Po udanym wieczorze artystycznym grupa przyjaciół Ruszczyca udała 
się do państwa Kłosów18 na dalsze spotkanie towarzyskie. O tym, że Hule-
wicz został bardzo dobrze przyjęty i zaakceptowany, świadczy fakt, że towa-
rzyszył grupie podczas pobytu w mieszkaniu architekta. Wieczory w gro-
nie znajomych i przyjaciół były jedną z form spędzania czasu w środowisku 
artystycznym i intelektualnym. Prowadzono wówczas dyskusje na aktualne 
tematy z dziedziny sztuki, polityki i kultury.

Wizytę w Wilnie pozytywnie wspominał również sam Hulewicz. Był za-
dowolony z ciepłego i pozytywnego przyjęcia. W dowód wdzięczności wysłał 
list do Ruszczyca, w którym zaznaczył:

14 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część pierwsza: Ku Wilnu 1894–1919, oprac. Edward Rusz-
czyc, Wydawnictwo „Secesja”, Warszawa 1994; idem, Dziennik. Część druga: W Wilnie 1919–
1932, oprac. Edward Ruszczyc, Wydawnictwo „Secesja”, Warszawa 1996.

15 Reginą z Roucków (1892–1939), spowinowaconą z poetką Kazimierą Iłłakowiczówną.
16 Agnieszka Karaś, op.cit., s. 106.
17 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., List z 9 III 1924 roku, s. 270.
18 Juliusz Kłos był architektem i profesorem historii architektury na Wydziale Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
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Znalazłem w Was to, co się dzisiaj spotyka u ludzi bardzo rzadko, a najrzadziej 
w środowiskach; mówi się na to czasami: duch helleński, albo: romantyzm, albo: 
optymizm utopijny, a w rzeczywistości jest to i jedno i długie i trzecie, jest to „duch 
wieczny rewolucjonista”, pływanie pod prąd, przebijanie muru głową i ten wspania-
ły okrzyk wyprężonych ramion: „a jednak”19.

Życzliwe słowa poety zdawały się podnosić na duchu Ruszczyca, który 
borykał się z problemami na kierowanym przez siebie wydziale. Wiązały się 
one głównie z brakiem wsparcia ze strony Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Warszawie. W liście do żony z 30 marca 1924 
roku Ruszczyc wspominał, że w stolicy jest liczne grono osób niechętnie 
nastawionych do idei istnienia i funkcjonowania Wydziału Sztuk Pięknych 
na USB. Prawdziwym problemem były również kwestie finansowe, wyni-
kające między innymi z konieczności „oszczędzania”20. Ruszczyc pracował 
z dużym zaangażowaniem, cieszył się, że Hulewicz podtrzymuje go na du-
chu. Na zakończenie listu do żony z entuzjazmem powołał się na słowa swego 
młodszego kolegi: „Siła tylko w tym – jak Hulewicz mówi – a jednak”21.

Pozytywna opinia Hulewicza na temat działalności wydziału wiązała się 
z jego wiarą w integrację i współpracę przedstawicieli różnych środowisk 
ówczesnego życia kulturalnego w Wilnie. Wizje artystyczne i pasja tworzenia 
sztuki były wartościami priorytetowymi dla Hulewicza, który unikał kon-
fliktów towarzyskich czy sporów na tle poglądów politycznych22. Poeta cenił 
profesjonalizm i merytoryczne przygotowanie do wykonywanej pracy, w śro-
dowisku wileńskim poznał wiele osób, które te cechy posiadały. W jednym 
z listów z 1928 roku do swojego przyjaciela Emila Zegadłowicza23 napisał:

19 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., List z 15 III 1924 roku, s. 272.
20 Ibidem, s. 271; Janina Ruszczycówna, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Bato-

rego, [w:] Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia i 75-lecia 
wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, red. nauk. Ludwik Piechnik, Kazimierz Puchowski, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. 202–218; Agnieszka Kania, Artysta-pedagog. Dzia-
łalność Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, [w:] Człowiek 
a historia. Ludzie i wydarzenia, t. II, red. Paulina Tompa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2016, s. 66–80.

21 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., List z 15 III 1924 roku, s. 272.
22 Konfliktów nie udało mu się jednak uniknąć. Hulewicz atakowany był w szczególności przez 

środowisko „Słowa” – największego kresowego dziennika w ówczesnym czasie. Dziennika-
rze krytycznie odnosili się do inicjatyw podejmowanych przez „obcych”, czyli osób, które 
przybyły do Wilna realizować swoje plany zawodowe i artystyczne. Celem ataków był także 
pracodawca Hulewicza – Jerzy Remer. Stanowisko polemiczne wobec „Słowa” zajmował 
często „Kurier Wileński”. Agnieszka Karaś, op.cit., s. 135–140.

23 Przyjacielskie relacje pomiędzy rodzinami Hulewiczów i Zegadłowiczów trwały od pierw-
szej dekady XX wieku. Korespondencję opisującą współpracę artystyczną, a także prezentu-
jącą losy tej zażyłej znajomości wymieniali między sobą: Jerzy, Witold i Wanda Hulewiczo-
wie z Emilem Zegadłowiczem.
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W Wilnie jest Wydział Sztuk Pięknych USB, którego dziekanem jest prof. Juli[usz] 
Kłos (architekt), prodziekanem prof. Ferd[ynand] Ruszczyc. Poza tym jest jedyną 
poważną instytucją plastyczną: Tow[arzystwo] Artystów Plastyków (prowadzące 
szkołę rysunkową i kursy), prezes Ludomir Slendziński […]. Wszystkich piszących 
w Wilnie, a więc i krytyków malarskich itp. Grupuje nasz Zw[iązek] Zaw[odowy] 
Literatów Pol[skich], najczynniejsza w Wilnie instytucja kulturalna (prezes 
St[anisław] Pigoń). Z Tow[arzystwa] Artystów Plast[yków] najważniejsi: Jerzy 
Hoppen, Michał Rouba, Kazimiera Adamska-Rouba, teraz i Tymon Niesiołowski. 
Na Wydz[iale] Szt[uk] P[ięknych]: tenże Slendziński, Remer, Stan[isław] Matusiak, 
Bonawentura Lenart (grafik i introligator)24.

Spośród licznego grona artystów i naukowców skupionych wokół Wy-
działu Sztuk Pięknych Hulewicz przyjaźnił się w szczególności z Jerzym 
Remerem i Stanisławem Lorentzem, „najwybitniejszym przedstawicielem 
środowisk twórczych w Wilnie”25. Współpracował także z Janem Bułha-
kiem26, wybitnym fotografikiem, który uwieczniał na zdjęciach uroczystości 
kulturalne i artystyczne w Wilnie. Fotografie autorstwa Bułhaka Hulewicz 
wykorzystywał później jako ilustracje swoich artykułów czy poezji.

Zamiłowanie do sztuki i ogromna pracowitość były bez wątpienia cecha-
mi łączącymi Ruszczyca i Hulewicza. Zdanie tego pierwszego miało ogrom-
ną wartość w wileńskim środowisku naukowym i artystycznym, ułatwiało 
więc podejmowanie niektórych inicjatyw. Kiedy Hulewicz zdecydował się 
wspólnie z Tadeuszem Łopalewskim założyć w Wilnie czasopismo do spraw 

24 List do Emila Zegadłowicza z 8 marca 1928, [w:] Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja 
Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938), oprac. i wstęp 
Mirosław Wójcik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 197–198.

25 Stanisław Lorentz przyjechał do Wilna w styczniu 1929 roku, by objąć stanowisko konser-
watora zabytków i kierownika Oddziału Sztuki w Wilnie. Wówczas stanowisko to zajmował 
Jerzy Remer, który awansował na generalnego konserwatora zabytków. Na Wydziale Sztuk 
Pięknych zarówno Remer, jak i Lorentz prowadzili wykłady z historii sztuki i konserwacji 
zabytków. Lorentz w swoich wspomnieniach wskazywał, że Witold Hulewicz „[…] wiele 
wniósł do życia kulturalnego Wilna – powiew wielkiego świata, doskonałą aktywność, sze-
rokie spojrzenie na zagadnienia kultury, wspaniały zmysł organizacyjny. A przy tym wielką 
kulturę osobistą, życzliwość w stosunkach towarzyskich”. Zob. Stanisław Lorentz, Album 
wileńskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 24–25.

26 Dzięki wsparciu profesora Ferdynanda Ruszczyca na Wydziale Sztuk Pięknych utworzono 
Zakład Fotografii Artystycznej, którego kierownikiem został Jan Bułhak. Artysta fotogra-
fował najważniejsze wydarzenia kulturalne Wilna, był także znanym fotografem zabytków 
i krajobrazów Wilna i Wileńszczyzny. Przezrocza jego zdjęć wykorzystywane były do pub-
licznych odczytów mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski i re-
gionu Wileńszczyzny. Szerzej o tym zob.: Agnieszka Kania, Rola Jana Bułhaka w rozwoju 
polskiej fotografii. Działalność naukowa na Uniwersytecie Stefana Batorego oraz publicystycz-
na na łamach „Fotografa Polskiego”, „Pisma Humanistyczne” 2015, z. 13, s. 115–132.
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kulturalnych i artystycznych „Tygodnik Wileński”, Ruszczyc wypowiedział 
się na ten temat entuzjastycznie.

Ambitny plan stworzenia organu prasowego, który zajmowałby się bie-
żącymi sprawami artystycznymi i kulturalnymi, był nawiązaniem do pod-
jętej przed laty inicjatywy samego Ruszczyca, który wspólnie z Wacławem 
Studnickim wydawał w Wilnie pismo o tym samym tytule (1910–1911)27.

Hulewicz podkreślał chęć czerpania wzorców z bogatej lokalnej histo-
rii i kultury. Pragnął stworzyć pismo nawiązujące do historii Wilna i po-
zostające w ścisłym związku z duchem kultury i sztuki dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Z szacunkiem odnosił się do swoich poprzedników 
– poetów, mistrzów malarstwa i innych artystów tworzących na przestrzeni 
wieków dorobek kultury wileńskiej. Pragnął być ich kontynuatorem, dbać 
o zachowanie pamięci o ich dokonaniach. Wyrazem patriotycznych uczuć 
i wiary w słuszność i potrzebę podjętej przez siebie inicjatywy jest fragment 
listu do Emila Zegadłowicza:

W przekonaniu, że nadeszła dzisiaj chwila podjęcia nici najszczytniejszej tradycji 
kulturalnej Wilna, najszlachetniejszej manifestacji ducha polskiego tej wysuniętej 
baszty kresowej, a zarazem zwrócenia oczu powszechnych na zapomnianą skarb-
nicę wielowiekowej sztuki, literaci i artyści wileńscy łączą się w zgodnym wysiłku 
dźwignięcia poważnego czasopisma28.

W tygodniku ukazywały się recenzje książek i felietony na tematy zwią-
zane z literaturą. Obszernie zajmowano się także komentowaniem wydarzeń 
muzycznych i teatralnych. Starano się informować o bieżących sprawach kul-
turalnych zarówno z regionu Wileńszczyzny, jak i tych ogólnokrajowych. 
Hulewicz zaangażował do współpracy w „Tygodniku Wileńskim” znanych 
pisarzy i artystów, między innymi Jana Kasprowicza, Emila Zegadłowicza, 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Stefana Kołaczkowskiego, Leopolda Staffa.

Fragment notatki ze stycznia 1925 roku świadczy o tym, że Ruszczyc był 
zadowolony z poczynań Hulewicza jako redaktora, popierał jego pomysły. 
Widział w nim poważne wsparcie dla rozwoju życia kulturalnego miasta, 
doceniał jego kreatywność. Założone przez Hulewicza pismo „Tygodnik 
Wileński” ukazywało się jednak krótko (od kwietnia do września), wydano 
tylko 18 numerów29. Jak wielkie znaczenia miała dla Hulewicza inicjatywa 
stworzenia pisma kulturalno-artystycznego, świadczy jeden z listów wysłany 
do Emila Zegadłowicza:

27 Artysta z kolei nawiązywał do pism wydawanych sto lat wcześniej: „Tygodnika Wileńskiego” 
z 1804 roku oraz „Tygodnika Wileńskiego” z lat 1815–1822. Zob.: Andrzej Romanowski, 
op.cit., s. 301–305.

28 List do Emila Zegadłowicza z 25 lutego 1925 roku, [w:] Wielkie rzeczy zrozumienie, op.cit., s. 142.
29 Agnieszka Karaś, op.cit., s. 140–148.
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Dzisiaj jednak, kiedy przemiany dziejowe nakierowały stosunek Wileńszczyzny 
do Polski na tory odwiecznej jedności, żadna praca kulturalna nie może iść luzem, 
nie może wyrażać ambicji wyłącznie prowincjonalnych. Dzisiaj stać nas na stworze-
nie w Mickiewiczowskim Grodzie organu, który w ogólnym dorobku Polski two-
rzył ogniwo równorzędne. W tym celu konieczna jest współpraca najtęższych piór 
i najgorętszych serc z całego kraju. „Tygodnik Wileński” w myśl wskazanych wyżej 
celów chce być pismem nie tylko dla Wilna i Ziem Kresowych. Chce być terenem 
wymiany zdań i dostarczania informacji z wszelkich dziedzin sztuki, literatury, 
teatru, zabytkowości, słowem, organem najbardziej twórczych przejawów współ-
czesnego życia30.

Pomysł wydawania pisma miał także swoich przeciwników. Ruszczyc ka-
tegorycznie potępiał wszelkie głosy krytyki, które pojawiały się pod adresem 
Hulewicza i Remera jeszcze przed ukazaniem się pierwszego numeru „Tygo-
dnika Wileńskiego”. Karcąco odniósł się zwłaszcza do artykułu w „Dzienniku 
Wileńskim”, którego autor poddał krytyce pomysł utworzenia nowej gazety:

Wiemy, że wszystkie próby powołania do życia pisma ilustrowanego artystyczne-
go w naszym mieście były bardzo kosztowne. Wysiłki wileńskie zabijane są przez 
pisma warszawskie. Czyżby się znalazł cudotwórca, który zmienić potrafi dotych-
czasowy stan rzeczy? Zanim to nastąpi, płacić będzie rząd. […] Gwoli dogodzenia 
próżności i ambicji jednostek wydawane być mają pieniądze rządowe31.

Ruszczyc przypuszczał, że autorem komentarza był Feliks Lubierzyński, 
dziennikarz współpracujący między innymi ze „Światem” i „Expressem Wi-
leńskim”. Jego zdaniem takie ataki były krzywdzące i bezpodstawne, nazy-
wał je wprost „bandytyzmami”32.

Zarówno w życiu Ruszczyca, jak i Hulewicza istotne znaczenie miało 
„miejsce wybrane”, czyli Wilno. Miasto było inspiracją dla działań artystycz-
nych i licznych projektów naukowych. Dla Ruszczyca Wilno było symbolem 
polskości, jego tożsamości kulturowej i artystycznej. Region Wileńszczyzny, 
z rodzinnym Bohdanowem na czele33, stanowił także źródło jego inspiracji 
malarskich. Hulewicz odnalazł w Wilnie spokój i dogodne warunki do rea-
lizacji swoich licznych przedsięwzięć kulturalnych. Był pod wrażeniem mia-
sta, jego historii, różnorodności kulturowej i artystycznej. Doceniał wartość 
i wkład Wileńszczyzny w dzieje polskiej literatury i sztuki, dlatego starał się 
dbać o jej dalszy rozwój. Dostrzegał potrzebę edukacji mieszkańców w tym 

30 Ibidem, s. 142.
31 Uwadze p. Wojewody Wileńskiego, „Dziennik Wileński”, nr 53, 5 marca 1925, s. 3. Cyt. za: 

Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., List do żony z 5 III 1925 roku, s. 304.
32 Ibidem, List do żony z 5 III 1925 roku, s. 304.
33 Obecnie na terenie Białorusi.
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zakresie, zdając sobie sprawę z faktu, że wymaga to nakładu pracy i zaan-
gażowania34. Pracę na rzecz Ziemi Wileńskiej postrzegał jako swoją misję, 
a realizacja kolejnych projektów dawała mu satysfakcję.

Działalność Ruszczyca, jak i Hulewicza w dużym stopniu polegała na roz-
wijaniu wszechstronnych zainteresowań artystycznych przyszłych pokoleń. 
Swoimi inicjatywami kulturalnymi i działalnością organizacyjną, publicy-
styczną czy artystyczną starali się oni również przywracać pamięć o wybit-
nych polskich postaciach związanych z Wilnem i Wileńszczyzną. Hulewicz, 
podobnie jak i Ruszczyc, widział siebie jako cząstkę historii, a zarazem jej 
kreatora i kontynuatora. Odpowiedzialność za kulturę i pielęgnację pamięci 
o przeszłości poeta traktował jako naturalny obowiązek.

W środowisku wileńskim Ruszczyc i Hulewicz widzieli potencjał i moż-
liwość wyjścia poza ramy ośrodka prowincjonalnego. Powodzenie swoich 
założeń upatrywali przede wszystkim w artystach tworzących w Wilnie, 
a także w konieczności współpracy międzypokoleniowej i wzajemnym sza-
cunku. Istotne znaczenie miał również czynnik emocjonalny: przywiązanie 
do Wilna, uleganie specyficznemu klimatowi i czarowi miasta z jego zabyt-
kami, historią i wielokulturową i wieloetniczną tradycją.

Hulewicz angażował się w liczne formy upowszechniania kultury 
w Wilnie. Podczas wizyty Tadeusza Boya-Żeleńskiego w marcu 1925 roku 
w mieście znalazł się w grupie gospodarzy uroczyście przyjmujących gościa. 
Oprowadzaniem po Wilnie i prezentowaniem jego uroków zajął się osobiście 
Ruszczyc. W czasie pobytu Boy-Żeleński wygłosił bardzo udany odczyt: „[…] 
z nadzwyczajnym humorem i dowcipem, z umiejętnie wplecioną charakte-
rystyką literatury francuskiej, ducha francuskiego i Paryża”35. Zakończone 
sukcesem wystąpienie miało swoją kontynuację w restauracji „U Żorża”, 
gdzie Boyowi-Żeleńskiemu i Ruszczycowi towarzyszyli: Hulewicz, Czesław 
Jankowski, Stanisław Glixelli.

W 1926 roku Hulewicz był już tak popularny, że stał się jedną z postaci 
tradycyjnych Szopek Akademickich36. Inicjatywa ta była pomysłem i dzie-
łem Ruszczyca. Rozrywkowe przedstawienia z udziałem lalek stały się praw-
dziwą tradycją studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Ruszczyc osobiście 

34 O potrzebie realizacji projektów artystycznych na Wileńszczyźnie pisał w jednym z listów 
do Zegadłowicza: „[…] Potrzeba nam dużo sił: coraz wyraźniej czuję, że jest nas bardzo 
nieliczna garstka, a trzeba dużo, dużo zrobić, zanim się kości złoży”. Zob. list do Emila Ze-
gadłowicza z dnia 2 marca 1927 roku, [w:] Wielkie rzeczy zrozumienie, op.cit., s. 186.

35 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., s. 303.
36 Wileńskie Szopki Akademickie odbywały się w latach 1921–1933. Tematem przedstawień 

satyrycznych były aktualne wydarzenia z życia akademickiego Uniwersytetu Stefana Ba-
torego, a także aktualia wileńskie. Bohaterami Szopek byli zarówno wykładowcy USB, jak 
i znane postaci ze świata sztuki i polityki. Zob. Wileńskie szopki akademickie (1921–1933), 
wstęp i oprac. Marek Olesiewicz, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział 
Białostocki, Białystok 2002.
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uczestniczył w tworzeniu scenariuszy, projektowaniu scenografii i reżyserii 
widowisk. Z szopki z 1926 roku był szczególnie zadowolony: 

[…] pod względem dekoracyjnym i barwności bardzo bogato. Szopka jest większa 
i wszystkie figury nowe. Kilka lalek kapitalnych. Wiele z nich otrzymało oklaski przy 
otwartej kurtynie: Bossowski (przekapitalny), Hulewicz, Pigoń, Kolbuszewski37.

Ferdynand Ruszczyc uczestniczył w pierwszym oficjalnym zebraniu 
Związku Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie 23 lutego 1927 roku. Or-
ganizacja powstała z inicjatywy Hulewicza i Jankowskiego już w 1925 roku, 
jednak ożywienie jej działalności nastąpiło dopiero po dwóch latach. Jak 
wspominał Ruszczyc, w bibliotece Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego zebrała się grupa około 40–50 osób. Hulewicz pełnił wów-
czas funkcję sekretarza Związku. Prezesem na walnym zgromadzeniu 7 lu-
tego został wybrany profesor Marian Zdziechowski, wiceprezesem profesor 
Stanisław Pigoń, członkiem zarządu Helena Romer-Ochenkowska, a skarb-
nikiem doktor Tadeusz Szeligowski. Jednym z pomysłów Związku było 
utworzenie klubu literatów. Dzięki przychylności Ruszczyca spotkania klu-
bu odbywały się początkowo w budynkach Wydziału Sztuk Pięknych. Stałą 
siedzibą klubu, który w naturalny sposób ewoluował w Środy Literackie38, 
od października 1929 roku stała się cela Konrada, oddana członkom pod 
opiekę przez władze rządowe. Środy były wieczorami o charakterze spotkań 
artystyczno-kulturalnych. Już pierwsze spotkanie 23 lutego 1927 roku, jesz-
cze w murach pobernardyńskich, obfitowało w interesujące dyskusje:

przy herbacie z tartinkami spędziliśmy na ożywionej rozmowie czas bardzo mile. 
Rektor Zdziechowski jako prezes przemówił pierwszy […]. Potem powitałem zebra-
nych, jako gospodarz lokalu. Bardzo aktualne kwestie poruszył Limanowski, mó-
wiąc też o pobytach swoich w Słonimie i Żyrowicach. Zakończyło się to pogawędką 
w luźnych grupach39.

Środy Literackie organizowano aż do wybuchu drugiej wojny światowej. 
Spotkania te skupiały ludzi zaangażowanych w kulturalny rozwój Wilna. 
Gośćmi wieczorów byli poeci, literaci, ludzie sztuki i nauki. Chętni mieli moż-
liwość zaprezentowania swojej twórczości na scenie. Dochody z niektórych 

37 Ibidem, s. 336. Witold Hulewicz był bohaterem również VII Szopki z lutego 1928 roku. 
Oprócz lalki-Hulewicza pojawiły się w niej także lalki: Juliana Tuwima, Heleny Romer-
-Ochenkowskiej, Stanisława Cata-Mackiewicza, Czesława Jankowskiego.

38 Teresa Dalecka, Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939, Towarzystwo Naukowe Societas 
Vistulana, Kraków 2003, s. 62–64; Jagoda Hernik Spalińska, Wileńskie Środy Literackie 
(1927–1939), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1998.

39 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., s. 380. Por. Agnieszka Karaś, op.cit.,  
s. 179–187.
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wieczorów artystycznych były przeznaczane na cele charytatywne. Dzie-
siąta z kolei i pierwsza z udziałem publiczności Środa Literacka odbyła się  
5 maja 1927 roku. Hulewicz zaprezentował na niej swoje najnowsze utwory. 
W gronie artystów prezentujących swój talent na scenie byli także między 
innymi Tadeusz Łopalewski, Jerzy Bujański, Wanda Dobaczewska, Eugenia 
Masiejewska. Ruszczyc również był obecny na tym spotkaniu artystycznym 
w charakterze widza. Wieczór wspominał jako udany i wesoły40.

Środy cieszyły się nie tylko popularnością, ale i wysokim poziomem. 
Zapraszano na nie przebywających w Wilnie znakomitych gości. Jednym 
z nich był pisarz Gilbert Keith Chesterton, który wziął udział w 13. Środzie 
Literackiej (25 maja 1927). Spotkanie wywarło na nim pozytywne wrażenie. 
Ruszczyc, robiąc notatkę z przebiegu tego wieczoru, wspomniał o poczuciu 
humoru, jaki zademonstrował Hulewicz:

Przemówienia różnojęzyczne, bo po angielsku, francusku i po polsku, przetykane 
były humorem. […] Osób było bardzo dużo, dużo pań. Hulewicz żartobliwie zapro-
ponował, by wobec wyborów prezydentem miasta został – Chesterton (olbrzymie-
go wzrostu i tuszy, ma prezencję świetną). Gospodarzom mówiłem, że Chesterton 
musi być zdziwiony, iż w kraju, o którym musiał słyszeć, że pełen analfabetów, 
widzi naraz tylu piszących41.

Podczas wieczoru wystąpili również aktorzy teatru Reduta. Juliusz 
Osterwa deklamował monolog z Księcia Niezłomnego Calderóna. W duecie 
zaśpiewali także Wanda Hendrychówna i Adam Ludwig42.

31 października 1927 roku Hulewicz wspólnie z Tadeuszem Łopalew-
skim wystąpił w wieczorze poetyckim w sali Gimnazjum Juliusza Słowackie-
go. Ruszczyc był obecny na tym wieczorze autorskim. Profesor malarstwa 
wspominał, że deklamacje dwóch młodych poetów wywarły na nim niesa-
mowite wrażenie. Zachwycony był przede wszystkim ich talentem i pomy-
słowością. Przyznawał:

[…] szedłem niechętnie, bo po pierwsze boję się zawsze deklamacji, a po wtóre nie 
byłem pewien, czy wieczór ściągnie dość publiczności. Tymczasem wróciłem pod 
bardzo dodatnim wrażeniem. Osób było sporo, program interesujący. Hulewicz 
cyzeluje, jest dla mnie kunsztownie szlifowanym naczyniem, Łopalewski zaś – wi-
nem, jak dodał Pigoń – takim co do głowy idzie. […] Obaj, Hulewicz i Łopalewski, 
są wzięci przez Wilno43.

40 Ibidem, s. 387; Jagoda Hernik Spalińska, Wileńskie Środy Literackie (1927–1939), op.cit.,  
s. 39–40.

41 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., s. 390.
42 Szerzej o tym zob.: Jagoda Hernik Spalińska, op.cit., s. 50–51.
43 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., s. 411.
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Ruszczyc był entuzjastycznie nastawiony wobec powstałej w Wilnie roz-
głośni radiowej. Hulewicz pełnił w niej funkcję kierownika programowego 
od 1927 roku. O swojej pracy pisał w jednym z listów do Zegadłowicza:

[…] zostałem kierownikiem programowym wileńskiej radiostacji, która otwiera się 
4 grudnia. Jest to i miły rodzaj zajęcia, i podstawa bytu, choć roboty huk i jeszcze 
trochę. Ale to bardzo ciekawe, nowa dziedzina, do której wszystko się zastosowuje, 
a która nieopisane usługi oddaje muzyce i literaturze.

W związku z tym stanowiskiem będę pewno jeszcze w zimie w Poznaniu, gdyż 
kierownicy programowi co miesiąc zjeżdżają się w innym mieście. A będąc tam, 
chętnie bym zrobił wieczór autorski. Miałem tu taki niedawno z Łopalewskim […] 
i bardzo się udał44.

Na antenie radia Hulewicz odniósł niebywały sukces, o czym świadczy 
określenie go jako „duchowego ojca” polskiego teatru słuchowego. Wspomi-
nano zwłaszcza o jego pasji, jaką przejawiał w pracy, otwartości oraz bujnym 
temperamencie45. Hulewiczowi zależało na wysokim poziomie prezentowa-
nych słuchowisk, szczególnie zwracał on uwagę na walor artystyczny oraz 
dobór gości zapraszanych do stacji.

Wśród zacnego grona gości radia znalazł się także Ruszczyc. Jako osoba 
zasłużona dla życia kulturalnego Wilna został poproszony przez Hulewicza 
o wygłoszenie przemówienia. Ruszczyc tak wspominał swoje odwiedziny 
w rozgłośni:

Już z zewnątrz szalone druty i maszty. Miły jest dom – willa murowana, w której 
stacja się mieści. Wszystko nowiutkie i urządzone po europejsku. Zastałem multum 
osób. Gdy większość się rozeszła, robiliśmy z Hulewiczem próbę: mówiłem do mi-
krofonu, a on z innego pokoju słuchał; potem zamieniliśmy się. Com napisał, trafiło 
Hulewiczowi do przekonania. Jeszcze to rozwinę i uzupełnię46.

Notatka pochodząca z listu do żony świadczy jednoznacznie o tym, 
że radio było dla Ruszczyca nowością. Polegał tutaj niemalże w zupełności 
na zdaniu i kompetencjach zawodowych Hulewicza, gdyż przestrzeń radiową 
uważał za dziedzinę należącą do specjalności młodszego artysty. Konsul-
tował z Hulewiczem swoje pomysły na odczyty radiowe, oczekując od nie-
go poprawek i oceny. Prace w rozgłośni trwały już od listopada 1927 roku, 
mimo że oficjalnie otwarcie nastąpiło dopiero 15 stycznia 1928 roku. Rusz-
czyc od samego początku angażował się w przygotowania do tej uroczystości. 

44 List do Emila Zegadłowicza z 11 listopada 1927 roku, [w:] Wielkie rzeczy zrozumienie, op.cit., 
s. 194.

45 Jerzy Tuszewski, W 40. rocznicę rozstrzelania Witolda Hulewicza, „Antena” 1981, nr 16, s. 15.
46 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., List do żony z 26 XI 1927 roku, s. 415.
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Ćwiczył przemówienia pod okiem Hulewicza i spikera Mariana Słoneckiego. 
„A więc jestem po audycji radiowej. Wczoraj około północy w cichych po-
kojach próbowałem wygłaszać swój monolog, by oswoić się z nową sytuacją 
i usłyszeć swój własny głos” – wspominał w jednej z grudniowych notatek47. 
Odczyt, o którym wspominał, nosił tytuł Głosy ukryte naszej ziemi. Rusz-
czyc w pełnych zachwytu słowach opisywał piękno Wilna i jego zabytków. 
Przypominało to obrazy, które malował: pełne elementów przyrody, zjawisk 
atmosferycznych czy pór roku. Znalazły się tam charakterystyczne dla jego 
twórczości opisy wiosennych potoków, zimowych śnieżyc czy jasnego księ-
życa w mroku. Autor doceniał także wyjątkowość wsi wileńskiej, sztuki lu-
dowej oraz całej kultury polskiej. Występ Ruszczyca spotkał się z uznaniem. 
Szczególną radość sprawiła mu opinia Hulewicza: „o odczycie moim mówił, 
że był wzruszony, a przecież jako k ierow ni k prog ra mow y ma uszy pełne 
tego radia. Chwalił odczyt co do formy, i co do treści. Mówił, żem ut ra f i ł 
w sa mo sed no, że był to odczyt idealny”48.

Pozycja Ruszczyca w środowisku kulturalnym miasta zapewniła mu 
udział w uroczystej audycji otwarcia stacji radiowej. Zaprezentowano wów-
czas Sonety krymskie Adama Mickiewicza, których wykonawcami byli Rusz-
czyc (jako Przewodnik), Juliusz Osterwa i Józef Karbowski49.

W tym okresie współpraca artystyczna i kontakty towarzyskie pomię-
dzy dwoma artystami były bardzo życzliwe. Obydwaj cenili wzajemnie swoje 
zdanie i towarzystwo. Dlatego to właśnie Hulewicz zastąpił Ruszczyca pod-
czas jednej z audycji radiowych z okazji „Dnia Wilna”50. Odczytał w jego 
zastępstwie prawie piętnastominutowy felieton. Ruszczyc wspominał: „Nu-
meru mojego słuchaliśmy wspólnie. Dziwne wrażenie – słyszeć swój tekst”51.

Z biegiem lat radio stawało się coraz popularniejszym środkiem przeka-
zu. Za pośrednictwem audycji nadawano wiadomości bieżące z życia miasta. 
Najważniejsze wydarzenia były komentowane i relacjonowane przez dzien-
nikarzy radiowych. Podobnie było w przypadku spektakularnego odkrycia 
grobów królewskich w bazylice wileńskiej (był to skutek powodzi, jaka do-
tknęła Wilno w 1931 roku). Z tej okazji Hulewicz przeprowadził wywiady 
z profesorem Juliuszem Kłosem, doktorem Stanisławem Lorentzem i profe-
sorem Ruszczycem. Transmitowały je wszystkie polskie stacje radiowe.

Jako niekwestionowany autorytet w środowisku wileńskim, Ruszczyc był 
zapraszany na różne spotkania towarzyskie. Kiedy Hulewicz organizował 

47 Ibidem, s. 416.
48 Ibidem, s. 417.
49 Ibidem, s. 422.
50 Rozgłośnia Polskiego Radia z polecenia dyrekcji co pewien czas transmitowała audycje 

poświęcone jakiemuś miastu, w którym znajdowały się stacje radiowe. Program na temat 
Wilna 12 grudnia był transmitowany przez wszystkie stacje polskie.

51 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., List do żony z 12 XII 1929 roku, s. 504.
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uroczyste śniadanie na cześć przybyłych do Wilna kompozytora Karola 
Szymanowskiego i jego siostry Stanisławy Korwin-Szymanowskiej, również 
i Ruszczyc został na nie zaproszony. Artysta wybrał się na spotkanie razem 
z Remerem, jednakże atmosfera i hałas grupy gości zmęczyły malarza: „Nie 
wiem dlaczego, ale to śniadanie z literatami i muzykami, pomimo że było 
ożywione, przypominało mi tamte dawne zebrania w Warszawie, z którymi 
nigdy zrosnąć się nie mogłem”52. Znacznie lepiej i swobodniej czuł się pod-
czas organizowanego przez Hulewicza przyjęcia z okazji trzeciej rocznicy 
powstania Radia Wileńskiego. Towarzyskie spotkanie odbyło się 11 stycznia 
1931 roku na Antokolu. Ruszczyc wspominał je jako bardzo udane: „Byli 
literaci, radiowcy. Towarzystwo poza Zdziechowskim przeważnie młodsze: 
Łopalewscy, Lorentzowie, Daunowie. Nastrój sympatyczny i niewymuszony. 
Wyszliśmy dopiero o 2”53. Spotkanie to dowodzi, że w ówczesnym Wilnie 
istniała współpraca pomiędzy artystami różnych pokoleń. Mimo że Rusz-
czyc miał wtedy 60 lat i należał do ludzi starszego pokolenia, jego opinia była 
bardzo ceniona przez młodych przedstawicieli środowiska kulturalnego.

Ruszczyc bardzo się liczył ze zdaniem Hulewicza, podobnie jak Bułha-
ka i Szeligowskiego. Konsultował z nimi sprawy, które uważał za ważne, 
na przykład kwestię zorganizowania Wystawy Regionalnej w murach po-
bernardyńskich w 1928 roku54.

Hulewicz dedykował Ruszczycowi swój wiersz Wjazd. Był to pierwszy 
utwór z wydanego w 1931 roku tomiku Miasto pod chmurami55, poświęcony 
Wilnu, jego długiej historii, polskiej tradycji i kulturze. Autor podkreślał 
wyjątkowość i niezwykłą atmosferę miasta:

O miasto, gdzie się cicho stąpa wśród pamiątek,
o miasto, o którego dziejach słuchy chodzą,
ale kto zna twój początek?
Miasto wysokie, którego świątyniom
Nie potrzeba witraży,
Których się krata indziej jak miecz archanielski żarzy,
By miejskie światło wchodzić do wnętrza nie śmiało,
Szkieł barwy stoją straży56.

52 Ibidem, s. 418.
53 Ibidem, s. 557.
54 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., Listy do żony z 20 IV 1928 roku, 21 VI 

1928 roku i 26 VI 1928 roku, s. 441–442.
55 Witold Hulewicz, Miasto pod chmurami, Nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego, Wil-

no 1931, s. 8–10.
56 Ibidem, s. 8.
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Na osobistym egzemplarzu podarowanym Ruszczycowi widniała do-
datkowa dedykacja napisana ręką autora: „Wilno XX wieku ma nowego 
patrona Ferdynanda, pod którego wezwaniem powstał piękny poemacik tej 
książki”57. Był to piękny gest wdzięczności ze strony Hulewicza za lata wspól-
nej pracy na rzecz rozwoju kulturalnego miasta.

Hulewicz był także autorem artykułu z okazji trzydziestolecia pracy 
Ruszczyca. Wypowiedział się w imieniu młodego pokolenia ludzi sztuki, nie 
szczędząc komplementów i słów uznania dla starszego artysty:

Dla nas, którzyśmy zebrali się wśród murów wileńskich z różnych stron Rzeczypo-
spolitej i tu znaleźliśmy najbliższy swój kąt, w którym pozostać i dla którego praco-
wać pragniemy – dla nas Ferdynand Ruszczyc jest postacią szczególnie szlachetną 
i bliską. Serce, jakie w tym wielkim Artyście wyczuwamy, jest dla nas uosobieniem 
serca Wilna – i o uzgodnienie naszego pulsu z rytmem t e g o  serca jęliśmy zabiegać 
od początku58.

Współpraca artystyczna w ostatnim roku aktywności Ruszczyca polega-
ła głównie na uczestnictwie w Środach Literackich, podczas których wystę-
powali między innymi Hulewicz, Kazimierz Leczycki, Jerzy Hoppen59. Sam 
Ruszczyc został wymieniony jako „improwizator”, który swoim naturalnym 
darem poczucia humoru wywołał entuzjazm publiczności lepszy nawet niż 
przygotowani artyści. Uczestniczył on także w spotkaniu literackim poświę-
conym zagadnieniom związanym z teatrem dawnym i współczesnym. Tam 
również zabrał głos, zapowiedziany przez Hulewicza60.

Ciężka choroba Ruszczyca (wylew, a następnie paraliż) sprawiła, że w 1933 
roku wycofał się on z życia publicznego, do końca życia przebywał w rodzin-
nym Bohdanowie. Pozbawiony poparcia jego autorytetu Hulewicz napotykał 
coraz większe problemy w środowisku wileńskim. Doszło do tego, że opuścił 
on miasto w atmosferze konfliktu. Oficjalne pożegnanie odbyło się 3 listo-
pada 1935 roku. Za zasługi dla miasta na wniosek Polskiej Akademii Lite-
ratury Hulewicz został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Akademickim. 
Choć doznał licznych przykrości w Wilnie, pobyt w tym mieście wspominał 
z sympatią, zdaniem Ruszczyca wręcz „kochał to miasto”61.

Po śmierci Ruszczyca Hulewicz poświęcił mu artykuł w „Tygodniku 
Ilustrowanym”. Był to piękny pożegnalny tekst, wyraz hołdu i podziwu dla 

57 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., s. 553.
58 Witold Hulewicz, Artysta-obywatel. Z powodu jubileuszu Ferdynanda Ruszczyca, „Kurier 

Wileński”, nr 122, 31 maja 1927, s. 2.
59 Jagoda Hernik Spalińska, op.cit., s. 172–174.
60 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik. Część druga, op.cit., s. 632–633.
61 Irena Bartoszewska, op.cit., s. 12.
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zmarłego. Hulewicz doceniał działalność Ruszczyca i uważał go za jednego 
z najwybitniejszych mieszkańców Wilna:

Nie było w tej epoce wilnianina mocniej zrośniętego z tym miastem, w dniu co-
dziennym i w chwili uroczystej, w złych dobrych godzinach. Widzimy Ruszczyca 
w najpiękniejszym jego geście: na tle nieba, kiedy stoi na Górze Zamkowej i sze-
rokim gestem gospodarza ukazuje gromadzie gości panoramę Wilna, widok nad 
widokami. […] Niestrudzone usta, o kamieniach i cudach opowiadające różnymi 
językami, a zawsze jednakim wdziękiem, okolone siwą brodą i wąsem pożółkłym 
od papierosów. Taki w naszej pamięci pozostanie. Bard i chwała Wilna62.

Jak należałoby określić relacje pomiędzy Ruszczycem a Hulewiczem? 
Trudno mówić tutaj o tak bliskiej przyjaźni, jaka łączyła poetę na przykład 
z Emilem Zegadłowiczem, a ze środowiska wileńskiego z Jerzym Remerem 
lub Stanisławem Lorentzem. Można jednak mówić o relacjach partnerskich, 
przyjaźni artystycznej opartej na wzajemnym szacunku i wspólnych priory-
tetach. Zarówno Ruszczyc, jak i Hulewicz byli zafascynowani Wilnem jako 
ośrodkiem wyjątkowym, idealnym do pracy artystycznej i dostarczającym 
inspiracji. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz zdolnościom organizacyjnym 
podejmowane przez nich inicjatywy przyczyniły się do rozwoju kulturalne-
go i naukowego całego regionu. Otwartość na nowości, a także świadomość 
potrzeby „misji kształcenia” wpływały na wybór tematów prac i podejmo-
wanych inicjatyw, mających na celu kształtowanie gustów i preferencji arty-
stycznych mieszkańców Wilna. Dbałość o kształtowanie młodych pokoleń 
wiązała się z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość nie tylko Wileń-
szczyzny, ale i całego kraju.

Współpraca Ruszczyca z Hulewiczem była przejawem dialogu między-
pokoleniowego, opartego na tolerancji i wzajemnym poszanowaniu. Swoimi 
działaniami dążyli obaj do integracji środowiska, które mogło się przyczynić 
do poprawy jakości życia artystycznego na Wileńszczyźnie. W takich posta-
wach widzieli przyszłość kultury i sztuki całego regionu. Ruszczyc nie godził 
się z zaczepkami wobec Hulewicza ze strony Stanisława Cata-Mackiewicza, 
redaktora wileńskiego „Słowa”63. Obce mu było poczucie konkurencji, doce-
niał on zaangażowanie i pracowitość nie tylko Hulewicza, ale całego grona 
młodych artystów. Otwartość Ruszczyca przejawiała się także w zaintere-
sowaniu najnowszymi osiągnięciami technicznymi, z których sam chętnie 
starał się korzystać.

62 Witold Hulewicz, Ferdynand Ruszczyc, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 5, s. 876.
63 Agnieszka Karaś, op.cit., s. 137–140.


