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Romantyzm w nas i poza nami 
– refleksje wywołane artykułem prof. Marcina Kuli*
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Motto:	 Aby	 kogoś	 przekonać,	 należy	 mówić	 prawdę,	 należy	
przedstawiać	ją	zrozumiale	i	należy	wypowiadać	ją	życzliwie **.

Zacznę	od	tego,	że	w	moim	przekonaniu	prawda	jest	zawsze	życz-
liwa	 z	 samej	 swej	 natury.	 Nawet	 najstraszniejsza	 prawda	 jest	 nam	
życzliwa,	bo	tylko	na	niej	można	budować	dobro.	Czy	nie	było	to	cza-
sem	jedno	z	przesłań	dawnego	Romantyzmu	(jako	okresu	w	literaturze	
światowej	i	polskiej,	który	miał	swój	początek	i	koniec)?	Czy	nie	był	to	
czasem	list	polecony	z	tamtych	czasów,	który	dostaliśmy	dziś?

Ale	 może	 zacznę	 jednak	 od	 wspominków	 rodzinnych,	 bo	 to	
nawiązuje	 trochę	 do	 tego,	 o	 czym	 pisze	 prof.	 Kula.	 A	 pisze	 tak:	
„Romantyzm	jest	obecny	w	naszym	współczesnym	społeczeństwie.	
Zagadnienie	 nie	 sprowadza	 się	 do	obecności	 stosownych	 informacji	
w	programie	szkolnym.	To	kwestia	pamięci	znacznie	szerszych	krę-
gów	 społecznych	 i	 »wejścia	 w	 krew«	 pewnych	 obrazów,	 idei	 oraz	
sposobów	działania”.	Rodzina	moja	miała	niewątpliwy	rodowód	„ro-
mantyczny”	poprzez	służbę	narodowej	sprawie,	a	w	niej	silny	wątek	
przygodowy	(czyż	liczne	podróże,	ucieczki,	pogonie,	emisarka	-	nie	
instygują	w	nas	 romantycznego	poczucia?	A	 jeśli	 tak,	 to	czy	dzięki	
romantycznej	 literaturze	 klasycznej	 mamy	 jak	 na	 dłoni	 opis	 tego,	
co	się	w	nas	 i	z	nami	dzieje?).	Dziadek	mój	 i	 jego	rodzina	porzucili	
wszystko,	co	mieli,	 i	uciekli	do	Polski	(z	licznymi	przygodami)	przed	
de facto	wojną	domową	na	Ukrainie	taraszczańskiej	(Tetyjów		–	Biała	
Cerkiew).	W	Warszawie	włączyli	się	natychmiast	w	służbę	Marszał-
kowi,	a	po	jego	śmierci	postanowili	rozwijać	polską	wersję	socjalizmu	
à la	„wczesny	Piłsudski”	(wiem,	„socjalizm	narodowy”	brzmi	jakoś	nie-
dobrze,	ale	to	był	jednak	inny,	dobry	i	bardzo	szlachetny	socjalizm).	
W	czasie	okupacji	byli	zgrupowani	w	tzw.	Socjalistycznej	Organizacji	
Bojowej,	 afiliowanej	przy	AK.	 Jej	 komendantem	był	 Leszek	Raabe,	
syn	zoologa	Henryka,	a	brat	Zdzisława.	Wychowankiem	i	najściślej-
szym	przyjacielem	 rodziny	 był	 Janek	Strzelecki,	 a	 jego	 kompanem	 
i	 partnerem	był	mój	 stryj	Wojciech	Karol	 Lipiński	 (obaj	 romantycy).	
Mój	Ojciec	Lech	romantykiem	nie	był,	był	za	to	świetnym	żołnierzem,	
mającym	na	koncie	wiele	udanych	akcji	przeciwko	siłom	niemieckim,	
tak	w	 czasie	 okupacji,	 jak	 i	 powstania.	 Jego	może	najniebezpiecz-
niejszą	i	długotrwałą	działalnością	było	dostarczanie	broni,	amunicji	
i	materiałów	wybuchowych	do	warszawskiego	getta.	Taki	dostali	roz-
kaz	z	Komendy	Głównej	AK.	Mieli	fałszywe	papiery	hydraulików	i	ka-
nalarzy.	Po	wojnie	Ojciec	został	aresztowany	przez	UB	i	przesiedział	
osiem	 lat	 w	 strasznym	 więzieniu	 we	Wronkach.	Wrócił	 śmiertelnie	
chory,	jednak	dosłownie	w	ostatniej	chwili	wyciągnął	go	spod	łopaty	
dr	Fijałkowski,	przyjaciel	rodziny	i	towarzysz	niedoli	we	Wronkach.

Jaka	była	atmosfera	w	naszym	domu?	Na	wskroś	romantyczna!	
Mamę	moją	widywałem	rzadko,	bo	pracowała	na	co	najmniej	dwóch	
etatach,	by	wyżywić	rodzinę.	Wychowywała	mnie	niania	Dada.	Ro-
dziny	 „wrogów	 ludu”	 okrutnie	 cierpiały	 w	 tym	 okresie,	 wyrzucane	 
z	mieszkań	i	miast,	pozbawiane	pracy.	Mama	znała	jednak	świetnie	
potężną	osobę	w	tym	dziwnym	państwie	–	Józefa	Cyrankiewicza,	bo	
z	nim	przed	wojną	pracowała.	I	zostawiono	ją	w	spokoju.	Ale	jej	powo-
jenna	działalność	też	była	heroiczna,	choć	zupełnie	nie	„polityczna”	– 

pracowała	z	wielkim	poświęceniem	i	chyba	sukcesem	w	BOS:	Biurze	
Odbudowy	Stolicy.	Mnie,	małemu	dziecku,	recytowała	fragmenty	z	dzieł	
Mickiewicza,	 Słowackiego,	 Malczewskiego,	 Lenartowicza,	 Syrokomli	 
–	 i	 po	 rosyjsku	 Eugeniusza Oniegina	 (znała	 kilka	 języków,	 w	 tym	
świetnie	 ukraiński	 i	 rosyjski).	 Śpiewała	 mi	 na	 dobranoc	 ukraińskie	
dumki,	piosenki	i	pieśni.	Nigdy	tego	nie	zapomniałem	i	nie	zapomnę.

Cóż	 to	wszystko	wywołało	w	mojej	głowie,	w	zderzeniu	z	zu-
pełnie	 nie-romantyczną	 rzeczywistością	 wokół?	 Chaos,	 straszliwy	
chaos.	Zdarzało	się,	że	Mama	nie	pozwalała	mi	na	coś	(na	przykład	
na	bawienie	 się	granatami	 ręcznymi,	 które	 znajdowaliśmy	w	Lasku	
Bielańskim).	 Wtedy	 mówiłem	 tak:	 „a	 to	 ja	 pojadę	 do	 Moskwy,	 do	
Józefa	Wissarionowicza	Stalina,	on	otacza	prawdziwą	opieką	małe	
dzieci	i	pozwala	im	to	robić,	czego	chcą,	nie	tak	jak	TY!”	Następnego	 
dnia	 wstaję	 z	 łóżka,	 a	 tuż	 przy	 łóżku	 stoi	mała	 walizeczka.	 Py-
tam:	 „co	 to	 takiego?”	A	Mama:	„No,	spakowałam	ci	walizeczkę	 	na	
podróż	do	Moskwy.	Kiedy	jedziemy	na	Dworzec	Gdański?”	I	tu	moja	
pewność	siebie	jakoś	wyparowała…

Naukę	w	szkole	zacząłem	we	wrześniu	1953	 r.	Mieliśmy	bardzo	
dobrą	wychowawczynię	(nie	muszę	mówić,	jaka	indoktrynacja	panowała	
wtedy	w	szkołach,	a	nasza	szkoła	była	„pokazowa”,	nr	21,	imienia	Janusza	
Kusocińskiego,	afiliowana	przy	Akademii	Wychowania	Fizycznego).	Tam	 
właśnie	chaos	w	mej	głowie	zaczynał	się	jakoś	porządkować,	początko-
wo	opornie	(nacisk	indoktrynacyjny	był	wielki),	a	potem	już	szybciej.	Była	
to	 zasługa	 naszej	 wychowawczyni,	 ale	 i	 moich	 rówieśników,	 którzy	
mnie	otaczali.	Romantyzm	i	romantyczna	literatura	odegrały	tu	wielką	
rolę.	 Idąc	 do	 szkoły,	 pojęcia	 „romantyzm”	 nie	 znałem.	Ten	 „identyfi-
kator”	 i	 jego	 znaczenie,	 tak	w	 życiu,	 jak	 i	w	 czytaniu	 literatury,	 dała	
mi	dopiero	szkoła.	Zapewne	pomogło	 i	 to,	że	uczyłem	się	czytać	na	
Trylogii	Sienkiewicza,	czytałem	i	pisałem	bardzo	wcześnie,	na	długo	 
przed	 pójściem	 do	 szkoły.	 Czyli	 to	 wszystko	 razem,	 stopione	w	 jedno	
właśnie	 dzięki	 szkole	 i	 szkolnemu	 środowisku,	 i	 dzięki	 odkrytemu	 –	
dopiero	co	–	literackiemu	Romantyzmowi,	pozwoliło	mi	na	nowo	zrozu-
mieć,	nazwać	i	oswoić	heroizm	mego	Ojca	(o	swoich	doświadczeniach	
bardzo	 mało	 mówił),	 i	 opowieści,	 piosenki	 i	 poglądy	 mojej	 Mamy	 
i	ciotek.	Chaos	stał	się	porządkiem.	Nastąpiło	to	mniej	więcej	w	latach	
1959–1961.

I	tu	muszę	wrócić	do	zdań	przytoczonych	wyżej	–	prof.	Kuli.	Rze-
czywiście,	 ten	amalgamat	 różnych	wpływów	„nie	sprowadza	się	do	
obecności	stosownych	informacji	w	programie	szkolnym.”	Ale	szkoła	
to	nie	 tylko	dostarczycielka	 informacji:	 jest	 jak	garncarz,	urabiający	
glinę	naszej	przyszłości.	To	dostarczycielka	struktury,	nauczycielka	
porządku	 i	wróg	 chaosu,	 jeśli	 tylko	 trafimy	na	dobrych	nauczycieli,	
dobre	 programy,	 które	 ci	 nauczyciele	 realizują,	 i	 dobre	 otoczenie	
(=kolegów	 i	 koleżanki).	 Programy	 szkolne	 mojej	 młodości	 –	 mimo	
otaczającej	nas	wtedy	szarzyzny,	indoktrynacji	i	mało	widocznej,	ale	
obecnej	zbrodni	politycznej	–	dawały	Romantyzmowi	 rolę	wiodącą.	
Dlaczego	–	nie	wiem.	W	moim	przekonaniu,	była	to	jedna	z	pił,	które	
podcięły	ten	system.	Samozniszczenie,	które	wciąż	czeka	na	swego	
kronikarza	–	i	socjologa.

Tak,	tak,	mój	Protazeńku:	amicus	Plato…
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