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IV Archiwum korespondencji 

W archiwum wyodrębniona jest również grupa teczek z korespondencją - „Correspondance” (CLW 

105 – CLW 113), która nie obejmuje całej korespondencji otrzymywanej przez Cieślewicza od 

różnych osób gdyż wiele listów, kartek pocztowych i korespondencji znajduje się również w 

kartonach tematycznych poświęconych poszczególnym osobom a także w teczkach przypisanych 

konkretnym projektom. W oddzielonych kartonach znajduje się również teczka z korespondencją 

związaną z jego członkostwem od 1956 roku w międzynarodowym stowarzyszeniu grafików Alliance 

Graphique Internationale (AGI), a także korespondencja związana z jego działalnością pedagogiczną 

prowadzoną w szkole E.S.A.G. w Paryżu w latach 1975-1995. 

Pudła o nazwie „Correspondance”, podzielone są na poszczególne lata i zawierają korespondencję 

zarówno prywatną jak i oficjalną z całego okresu życia Cieślewicza, chociaż często te dwie sfery życia 

przeplatały się u niego. Najwcześniejsze listy pochodzą  z lat 1948-1950, jest ich niewiele, potem 

stopniowo korespondencji przybywa i nadal jest ona segregowana, porządkowana  i dzielona w 

układzie chronologicznym. W miarę upływu czasu listów jest coraz więcej, są pisane ręcznie lub na 

maszynie (także w ramach prywatnej korespondencji). Od wyjazdu Cieślewicza do Paryża w 1963 

roku cały czas utrzymuje on żywy kontakt korespondencyjny z przyjaciółmi, wydawcami oraz z 

wieloma znajomymi, a także z przedstawicielami instytucji wystawienniczych w  kraju (muzea, 

galerie). Od lat 70. coraz więcej jest korespondencji pisanej w języku francuskim, można też 

zaobserwować dużą ilość międzynarodowych kontaktów z ludźmi z całej Europy. Od tego też czasu, 

ze względu na bardzo dużą ilość otrzymywanej korespondencji, nie jest już ona porządkowana 

chronologicznie. Cieślewicz dzieli ją tematycznie grupując listy i inne otrzymywane dokumenty do 

teczek poświęconych np. Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie, ICTA, wydawnictwu 

Graphis i innym. Jest też teczka bardzo ogólna gdzie gromadzone są otrzymywane przez lata listy i 

dokumenty, a także różne zaproszenia, ulotki, pisma informacyjne, foldery. Cały czas był adresatem 

wielu listów pisanych po polsku od różnych osób (m.in. korespondencja od Andrzeja Wajdy, 

Wojciecha Fangora, Ryszarda Stanisławskiego, Zdzisława Schuberta, Andrzeja Klimowskiego, 

Marcina Giżyckiego). Równolegle prowadził ożywione kontakty korespondencyjne związane z 

organizowanymi wystawami indywidualnymi głównie w Europie (np. Centrum Pompidou w  Paryżu, 

Stedelijk Museum w Amsterdamie, Kunsthalle w Darmstadt). Lata 80. przynoszą coraz więcej 

korespondencji służbowej, obok której prowadzona jest również prywatna wymiana listów z osobami 

z którymi współpracował (np. wydawcy). Jest ona gromadzona w kartonowych teczkach z podziałem 

na poszczególne lata lub wydzielane są poszczególne wątki korespondencyjne związane z pracą nad 

wystawą albo konkretnym projektem wydawniczym. W tym okresie Cieślewicz pisał już po francusku 

i zachowały się m.in. listy pisane na brudno przez niego w różnych sprawach bardziej oficjalnych, 

które ktoś sprawdzał pod względem językowym i nanosił poprawki. Dużo mniej znajdziemy w tym 



okresie listów z Polski, nie są już one tak skrupulatnie dzielone i grupowana jak wcześniej. Trzy grube 

teczki z lat 1993 do 1995 nie są już w żaden sposób segregowane i zawierają bardzo dużo listów, 

kopert, także faksów. To głównie korespondencja związana z pracą Cieślewicza czyli przede 

wszystkim prowadzona z francuskimi wydawcami i dotycząca projektów dla francuskich instytucji i 

organizacji.  

W miarę upływu czasu pudła z korespondencją są prowadzone coraz bardziej chaotycznie, wyraźnie 

widać że brakowało mu czasu na segregowanie listów, albo raczej czas ten i swoją uwagę kierował w 

inne miejsca. Trzeba też pamiętać, że korespondencja zgromadzona w  tych pudłach nie obejmuje 

wszystkich dokumentów świadczących o kontaktach Cieślewicza. W wielu pudłach tematycznych 

znajdują się dokumenty związane z ważnymi dla niego kontaktami personalnymi (np. Jan Lenica, 

Krzysztof Teodor Toeplitz, Henryk Tomaszewski). Są też pudła poświęcone konkretnym projektom 

nad którymi pracował i wówczas korespondencja związana z nimi jest dołączona do dokumentacji 

projektu. Tak jest w przypadku przygotowywanych dużych wystaw indywidualnych m.in. w Centrum 

Pompidou w Paryżu, w warszawskiej Zachęcie, w Krakowie w 1989 roku, w Toruniu w 1993 lub przy 

projekcie numeru specjalnego dla „Le Monde” z okazji 50 rocznicy powstania pisma. Także 

wieloletnia korespondencja z przedstawicielami i członkami AGI oraz wszystkie druki i informatory 

związane z tą organizacją graficzną są trzymane razem. Ten sam sposób dokumentacji dotyczy 

wieloletniej działalności edukacyjnej prowadzonej w szkole artystycznej E.S.A.G. 

W trakcie moich badań w archiwum zabrakło czasu na studiowanie korespondencji, ale ten jego 

fragment na pewno stanowi bardzo ciekawy materiał do badań. Wieloletnia wymiana myśli 

prowadzona z wybitnymi artystami jest na pewno warta szczegółowego odczytania. Na przykład listy 

Jana Lenicy, pisane przez wiele lat bez względu na okoliczności i w różnych sytuacjach życiowych, są 

bardzo osobiste i dają obraz głębokiej i długotrwałej przyjaźni pomiędzy grafikami. Bardzo ciekawe 

są również długie listy od Krzysztofa Teodora Toeplitza pisane ręcznie lub na maszynie z lat 1970-

1995. To osobista korespondencja w której autor opisuje jego życie rodzinne i prywatne, pisze o 

swojej pracy oraz relacjonuje wydarzenia w kraju wraz z własnymi komentarzami do sytuacji 

politycznej. W teczce gdzie gromadzone są listy od KTT znajduje się również maszynopis długiego 

tekstu jego autorstwa przygotowywany do projektowanej wspólnie książki monograficznej „Czarne i 

białe. Roman Cieślewicz”, która niestety nie została ostatecznie wydana. Na pewno brakuje w tej 

części archiwum listów Romana Cieślewicza pisanych do przyjaciół, gdyż dopiero wówczas można 

odczytać w pełni relację pomiędzy autorami. W archiwum znajdują się wyłącznie i w niewielkiej 

ilości kopie listów pisanych przez Cieślewicza dotyczące jego kontaktów z niektórymi 

zleceniodawcami oraz z przedstawicielami instytucji lub organizacji. 

 


