http://rcin.org.pl

Pamiêtnik Literacki C, 2009, z. 2
PL ISSN 0031-0514

£UKASZ GARBAL
(Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ARCHIWUM DOMOWEGO
JANA JÓZEFA LIPSKIEGO
Jan Józef Lipski  cz³owiek podziwiany, szanowany, stanowi¹cy dla wielu
swoisty punkt odniesienia  jest dzi postaci¹ nieco zapomnian¹. A przecie¿ bez
niego nie sposób czytaæ historii wspó³czesnej Polski.
By³ nie tyle politykiem, co raczej dzia³aczem obywatelskim. Okrelenie polityk (od lat dziewiêædziesi¹tych w Polsce pejoratywne) dzi wrêcz deprecjonowa³oby jego dzia³alnoæ, lepiej wiêc po starowiecku okreliæ j¹ mianem s³u¿by
publicznej. Jan Olszewski nazwa³ Lipskiego wielkim ja³mu¿nikiem opozycji 1.
Mironowi Bia³oszewskiemu w lutym 1976 krytyk literacki mia³ siê niæ jako cigaj¹cy go wraz z innymi ludmi 2 (to zapewne echo namów do podpisania listu
protestacyjnego do w³adz w sprzeciwie wobec zmian w konstytucji 3). Z kolei prezydent RP na emigracji, Edward Raczyñski, widzia³ w Lipskim swojego potencjalnego nastêpcê 4.
Organizator opozycji demokratycznej w PRL  wiele miesiêcy spêdzi³
w wiêzieniu. Podczas jednego z pobytów na Rakowieckiej napisa³ artyku³ literaturoznawczy wydrukowany po latach w Pamiêtniku Literackim 5. To przecie¿
filolog z wykszta³cenia i zami³owania (charakterystycznym hobby Lipskiego by³o
zestawianie indeksów), a jednoczenie recenzent (Szkice o poezji 6 wydane przez
Jerzego Giedroycia to zaledwie fragment jego bogatej twórczoci diagnozuj¹cej
ówczesn¹ m³od¹ polsk¹ poezjê), redaktor i edytor (razem z ¿on¹, Mari¹ Lipsk¹,
opublikowa³ Nowe Ateny ks. Benedykta Chmielowskiego; wspólnie z Romanem
Lothem ustali³ koncepcjê wydania Pism zebranych Jana Kasprowicza  edyto1
J. O l s z e w s k i, Wielki ja³mu¿nik. W zb.: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Ksi¹¿ka o Janie Józefie Lipskim. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, J. Jedlicki, R. Loth. Warszawa 1996, s. 8889.
2
Zob. A. B i k o n t, J. S z c z ê s n a, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006, s. 403.
3
List ten, znany jako List 59, w rzeczywistoci podpisany zosta³ przez 60 osób  to sprostowanie poda³ sam Lipski w wywiadzie z A. Friszkem i A. Paczkowskim przeprowadzonym jeszcze
w r. 1981, a opublikowanym w tomie NiepoKORni (red. A. Friszke, A. Paczkowski. Kraków 2008,
s. 34).
4
Zob. np. W. B a r t o s z e w s k i, Okruchy. W zb.: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia, s. 131.
5
J. J. L i p s k i, Badania pr¹dów literackich i form gatunkowych. Do druku poda³a M. P uc h a l s k a. Pamiêtnik Literacki 1996, z. 4.
6
J. J. L i p s k i, Szkice o poezji. Pary¿ 1987.
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rem wszystkich czêci by³ jednak tylko Loth, dzia³alnoæ opozycyjna Lipskiego
sprawi³a bowiem, ¿e nie mia³ mo¿liwoci opracowania ¿adnego z tomów.
Osoba Jana Józefa Lipskiego wymyka siê ³atwemu opisowi. To postaæ wielowymiarowa, w jego biografii przeplataj¹ siê stale dwa w¹tki: polityka i historia
literatury. Jest to doskonale widoczne w archiwum domowym, którym opiekuje
siê Maria Lipska.
Od kwietnia 2007 do lutego 2009 w ramach prac Instytutu Dokumentacji
i Studiów nad Literatur¹ Polsk¹ 7 prowadzilimy  Dorota Szczerba i autor niniejszego tekstu  kwerendê w tym archiwum, które zbadalimy i opisalimy, w zasadzie nie zmieniaj¹c jego uk³adu. Jedynymi dzia³aniami, jakie podjêlimy, by³o
zgrupowanie ró¿nych wersji tekstów Lipskiego z czêci B archiwum obok siebie
(za ka¿dym razem okrelamy pierwotne po³o¿enie tych wersji) oraz ponumerowanie teczek liczbami rzymskimi.
Wynikiem naszych prac jest ksi¹¿ka, która szczegó³owo opisuje archiwum
domowe Lipskiego 8. Do tej publikacji bêdê siê odwo³ywa³ w dalszym ci¹gu tekstu, który jest tylko krótkim przegl¹dem archiwum  prezentuj¹c jego poszczególne elementy podajê w nawiasie numer pozycji, pod któr¹ dany dokument zosta³
opisany w ksi¹¿ce. Dziêki temu zainteresowani czytelnicy bêd¹ mogli ³atwiej poruszaæ siê w owym zasobie archiwalnym.
Zapiski Lipskiego to miejsce wspólne literatury i nauki o literaturze, dzia³añ
spo³ecznych i obywatelskich (w tym interwencji w konkretnych ludzkich sprawach), ale tak¿e zabawy (po jednej stronie zeszytu z aresztu znajdziemy grê fabularn¹ Dynastie, której zasady sam u³o¿y³, a po drugiej  powa¿ny szkic literaturoznawczy 9).
Trudno zatem arbitralnie rozdzielaæ tê wielowymiarowoæ, dlatego te¿ zdecydowalimy siê zachowaæ archiwum domowe w ustalonym wczeniej porz¹dku,
kompensuj¹c to w ksi¹¿ce rozbudowanym indeksem. Ta decyzja mo¿e, oczywicie, powodowaæ mniejsz¹ czytelnoæ zbioru, jednak opisanie archiwum w jego
pierwotnym kszta³cie wyda³o siê nam najlepsz¹ decyzj¹. Pokazanie przeplatania
siê ró¿nych sfer biografii Lipskiego, ³¹czenie przez niego w jednym miejscu spraw
od siebie odleg³ych  jest cennym i oryginalnym wiadectwem.
Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literatur¹ Polsk¹ powsta³ pod koniec 2005 r. jako oddzia³ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Jego zadaniem jest praca dokumentacyjna i edytorska nad wspó³czesn¹ literatur¹ polsk¹. Kuratorem Instytutu, a jednoczenie wicedyrektorem Muzeum Literatury jest P. K³oczowski.
8
£. G a r b a l, D. S z c z e r b a, Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. Próba opisu zasobu. Warszawa 2009.
9
Od jednego koñca zeszytu rozpisana na kilkudziesiêciu kartach gra Dynastie, od drugiego
notatki literaturoznawcze (rkps pt. Badania pr¹dów literackich i form gatunkowych). W zeszyt
w³o¿one kolejne wersje artyku³u, nieuporz¹dkowane maszynopisy i rêkopisy oraz nadbitki tego
tekstu z Pamiêtnika Literackiego, a tak¿e przepisany z teczki IPN list Lipskiego Do Delegatów
na I Walny Zjazd NSZZ Solidarnoæ, ponadto twórczoæ wiêzienna (Genesis, Bajka, Ksiê¿niczka Brambilla  niedokoñczona), w tym manuskrypty Teoria literatury wg Lipskiego J. J.  Credo
oraz Mit o Lucyferze i Kaloryferze (dedykowane L. Ko³akowskiemu, napisane: Areszt ledczy,
listopad 1982, drukowane: Wezwanie nr 11 〈1986〉) i jednostronicowy rêkopis zatytu³owany
M³oda niezamê¿na samica gatunku Homo Sapiens (Przek³ad 1szej [!] linijki wiersza Lemiana
Dziewczyna). Zob. poz. 1484 (czêæ B, teczka XXVIII: zeszyt du¿ego formatu w twardej czarnej oprawie).
7
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Ka¿da podjêta próba zinwentaryzowania archiwum w inny sposób natrafi³aby
na problem nak³adania siê zbiorów. Np. spójrzmy na maszynopis (zob. poz. 672),
w którym dawny cz³onek Komunistycznej Partii Zachodniej Bia³orusi prosi o pomoc w wydaniu wierszy brata, ludowego poety bia³oruskiego Maksima Tanka
(w³ac. Jauhien Skurko). Nie³atwo odpowiedzieæ na pytanie, czy list ten powinien
znaleæ siê w dziale polityka, dzia³alnoæ spo³eczna, dzia³alnoæ wydawnicza, literatura czy mo¿e inne. Widzimy wiêc, ¿e zachowuj¹c pocz¹tkowe
uporz¹dkowanie zbiorów unikamy niebezpieczeñstwa interpretacji dokumentów,
które s¹ w tym przypadku wa¿nym ród³em w pracy zarówno historyka, jak i polonisty.
Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego mo¿emy podzieliæ na 6 zasadniczych czêci: korespondencjê, teksty i dokumenty, dziennik, notatki z lektur, bibliotekê, varia. Ka¿d¹ z nich oznaczylimy kolejn¹ liter¹ alfabetu, w ich obrêbie
nadalimy numery teczkom i pozycjom. Numeracja pozycji jest ci¹g³a. Zarówno
w ksi¹¿ce, jak i w niniejszym artykule zachowano w dokumentach pisowniê oryginaln¹.
A. Korespondencja
Korespondencja to 14 teczek, z których teczka o numerze I zawiera listy Lipskiego do ró¿nych adresatów (poz. 199).
S¹ tu, wród innych, listy do Andrzeja Walickiego (datowane: 29 V 54, 11 VI
54, 24 VI 54 z sanatorium w Bystrej, gdzie Lipski leczy³ siê na grulicê)  kserokopie orygina³ów; w listach m.in. uwagi o Gombrowiczu (zob. poz. 8).
Mamy tak¿e np. skargê Lipskiego do Prokuratury Generalnej z 6 VII 1966
(maszynopis przez kalkê) na bezpodstawnoæ konfiskaty posiadanych przez niego
ksi¹¿ek i korespondencji, dokonanej 23 III 1964. Po 14 miesi¹cach od za¿alenia
Lipski otrzyma³ zawiadomienie o umo¿eniu [!] ledztwa  dlatego te¿ wystosowa³ odwo³anie). Pisa³ tam m.in.:
Posiadanie prywatnej korespondencji i ksi¹¿ek, które mi zabrano, nie jest zakazane,
a czêciowo wi¹¿e siê z moj¹ prac¹ jako krytyka i badacza literatury. [...] Humorystyczne jest
traktowanie jako dowodu rzeczowego powieci Ferdydurke w t³umaczeniu na jêzyk francuski
 powieci dwukrotnie wydawanej przez PIW w ostatnim dziesiêcioleciu 10. [poz. 99]

Jest tak¿e list Lipskiego do Zbigniewa Herberta wys³any do Pary¿a (Warszawa, 18 VII 1967), który nie zosta³ dorêczony i wróci³ do nadawcy (zob. poz. 71).
Listy s¹ wymieszane chronologicznie, np. list z 27 V 1990, w którym Lipski
na probê Komitetu Obywatelskiego w Mielcu pisze do Nadzwyczajnej Komisji
Rz¹dowej ds. Maj¹tku po b. PZPR, by wyraziæ sprzeciw wobec przekazania budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Mielcu na rzecz SdRP (zob. poz. 49), s¹siaduje z rêkopisem i maszynopisem listu do Zenona Kliszki z 7 X 1964, w którym
Lipski wobec aresztowania Melchiora Wañkowicza rezygnuje ze spotkania:
Czujê siê zmuszony do wycofania z ¿alem proby o audiencjê. Nie znaj¹c okolicznoci
sprawy i nie wyra¿aj¹c w zwi¹zku z tym ¿adnych opinii o merytorycznej wartoci stawianych
p. Wañkowiczowi zarzutów  uwa¿am, ¿e znalaz³bym siê w fa³szywej sytuacji, udaj¹c siê w tej
chwili na rozmowê, na której tak mi zale¿a³o. [poz. 50]
10

W rzeczywistoci by³o jedno wydanie Ferdydurke: w r. 1957, a kolejne planowano.
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Znajduj¹ siê tu dokumenty takie, jak brulion odwo³ania do Urzêdu Celnego w
Warszawie w sprawie przepadku egzemplarza ksi¹¿ki Stanis³awa Barañczaka (Warszawa, 26 VII 1988; zob. poz. 60), list w obronie Gabriela Janowskiego, zamkniêtego w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, skierowany przez prof. Zofiê Kuratowsk¹ i Jana Józefa Lipskiego do Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie
(Warszawa, 30 VIII 1988, maszynopis; poz. 64) czy list do Wydawnictwa Literackiego (Warszawa, 19 I 1989), w którym Lipski w zwi¹zku ze stanem zdrowia i
problemami technicznymi w Bibliotece Narodowej, uniemo¿liwiaj¹cymi mu
kontynuacjê pracy nad edycj¹ krytyczn¹ Kasprowicza, prosi o rozwi¹zanie umowy wydawniczej (maszynopis; poz. 57).
S¹ w tej teczce te¿ listy, co do których nie mielimy pewnoci  jeden z nich
jest mo¿e wersj¹ listu do Andrieja Sacharowa (zob. poz. 94).
Kolejne teczki w czêci A to korespondencja kierowana do Lipskiego. Jest
teczka z bardzo interesuj¹cymi listami Jerzego Giedroycia (szczególnie z lat 1956
1958, ale s¹ tak¿e listy z lat osiemdziesi¹tych; poz. 100127), równie¿ korespondencja z Witoldem Gombrowiczem (na ogó³ sprawy wydawnicze zwi¹zane z drukiem Ferdydurke w PIW-ie; poz. 128137).
Teczka IV to listy od ró¿nych nadawców, oznaczonych jako VIP-y. S¹ tu
listy od Antonyego [?] Babla i Fernanda-Luciena [?] Muellera z 1957 (najprawdopodobniej w zwi¹zku z listami Giedroycia) w sprawie Rencontres Internationales de Genève (zob. poz. 138), od Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego z 1966 r. (poz. 140), Nikosa Chadzinikolau, Karla Dedeciusa, Jerzego Ficowskiego, Micha³a G³owiñskiego (kartki pocztowe; poz. 157162), Konrada Górskiego,
Güntera Grassa, Gustawa Herlinga-Grudziñskiego (z 1978 r.), Paw³a Jasienicy
(jeden ma³y licik na odwrocie karty wizytowej; zob. poz. 139), Leszka Ko³akowskiego (oraz Tamary Ko³akowskiej do Marii Lipskiej), Juliana Krzy¿anowskiego,
Henryka Markiewicza. Na koñcu mamy list o charakterze urzêdowym, z 6 IV 1976,
podpisany przez W³adys³awa Bartoszewskiego i Jana Parandowskiego, informuj¹cy
o przyjêciu Lipskiego do Pen Clubu (zob. poz. 164).
W obrêbie teczki uporz¹dkowanie alfabetyczne; list od Paw³a Jasienicy umieszczony miêdzy nazwiskami na B, co mo¿e wynikaæ z tego, ¿e pisarz zosta³ przez
Lipskiego zapamiêtany jako Lech Beynar, nie za pod pseudonimem literackim,
choæ pos³ugiwa³ siê nim na co dzieñ.
Teczka V mieci listy Zbigniewa Herberta (zob. poz. 165173).
Teczka VI to kontynuacja teczki IV, nazwana Listy od VIPów, cd.. S¹ tu
listy od Jaros³awa Iwaszkiewicza, Anny Jarockiej (córki Jana Kasprowicza), Anny
Kamieñskiej, Tadeusza Kantora (abnegacka kartka z pytaniem o druk Iwony ksiê¿niczki Burgunda Gombrowicza z grafik¹ Kantora; zob. poz. 178), Marii Kasprowiczowej, Stefana Kisielewskiego (jeden list z 1960 r. z zaproszeniem na cile
prywatn¹ herbatkê celem tzw. wymiany pogl¹dów; zob. poz. 181), Jerzego K³oczowskiego, Romana Ko³onieckiego, Tadeusza Kotarbiñskiego, Jerzego Kwiatkowskiego, Juliana Kulskiego (odpis listu w sprawie kary mierci do ¯ycia Warszawy; zob. poz. 189), Henryka Markiewicza (ponownie), Czes³awa Mi³osza
(z r. 1957, ze zgod¹ na przedruk w czasopimie Po prostu szkicu o Witkiewiczu
opublikowanego wczeniej w Nowej Polsce S³onimskiego oraz ma³a notatka 
zapewne pierwotnie do³¹czona do formularza  porednictwo w wys³aniu Polaka
do Harvardu; zob. poz. 195196), od S³awomira Mro¿ka, Stefana Nowaka (z cza-
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sów Klubu Krzywego Ko³a), Tadeusza Nowakowskiego (którego przesy³ka z opowiadaniami dla PIW-u wróci³a do Niemiec). Nowakowski pisze: Nie ma w moich opowiadaniach niczego takiego, co by grozi³o ustrojowi Polski Ludowej rozpadniêciem siê w ci¹gu najbli¿szych dwudziestu czterech godzin (poz. 201, zob.
tak¿e poz. 199200).
Znajduj¹ siê tu równie¿ listy od Stefana Ossowskiego, Teodora Parnickiego,
Stanis³awa Pigonia, Jerzego P³omieñskiego, prezydenta RP na emigracji Edwarda
Raczyñskiego, Sabiny Seby³owej, Zachariaha Shustera, Antoniego S³onimskiego
(jeden dokument, za³¹czona wizytówka; zob. poz. 211), Jerzego Stempowskiego,
Nelly Strugowej, Zofii Sypulanki z Pamiêtnika Literackiego, Jerzego Szaniawskiego, Zygmunta Szweykowskiego, Stefana Themersona, Jerzego Turowicza, Lecha Wa³êsy, Melchiora Wañkowicza, Wiktora Weintrauba, Kazimierza Wierzyñskiego, Jacka Woniakowskiego, Kazimierza Wyki, Wac³awa Zawadzkiego, ks. Jana
Ziei, Tadeusza ¯enczykowskiego, Stefana ¯ó³kiewskiego, Miros³awa ¯u³awskiego.
Ta teczka to prawdziwy, aczkolwiek uporz¹dkowany alfabetycznie misz-masz. Samo zestawienie nazwisk i dat pokazuje wielowymiarowoæ dzia³alnoci Lipskiego.
Kolejna, VII teczka zawiera listy od W³adys³awa i Zofii Bartoszewskich. Wiêkszoæ z nich to kartki z podró¿y, z których mo¿na próbowaæ u³o¿yæ itinerarium
Bartoszewskiego. Listy te s¹ bardzo ciep³e i przyjazne, wiele z nich ma ¿artobliwy
charakter, na co wskazuje ju¿ sam dobór pocztówek, np. z milicjantem w NRD
(poz. 292) czy z Placem Przyjani Polsko-Radzieckiej (poz. 312).
Teczka VIII to obszerna korespondencja w sprawach autorskich i wydawniczych oraz dotycz¹cych Instytutu Badañ Literackich, ró¿ne programy konferencji
i towarzysz¹ce im listy (zob. poz. 338632). Listy na ogó³ uporz¹dkowane chronologicznie od 12 III 1956 (list od Jerzego Skórnickiego z Wydawnictwa Literackiego) do 1991 r. (program konferencji naukowej powiêconej polskiej kulturze emigracyjnej, która mia³aby siê odbyæ w Warszawie w dniach 46 IX 1991 w Pa³acu Staszica; poz. 625). S¹ tu listy sygnowane przez osoby, których nazwiska pojawi³y siê
we wczeniejszych teczkach, ale to pisma o nieco innym charakterze  cile zwi¹zane ze sprawami wydawniczymi lub naukowymi. Np. du¿o jest listów z Wydawnictwa Literackiego z ró¿nych lat, z Pamiêtnika Literackiego, podpisanych przez
Zofiê Sypulankê, oraz z Polskiego s³ownika biograficznego, na ogó³ podpisanych
przez Emanuela Rostworowskiego.
S¹ te¿ dokumenty wiadcz¹ce o dzia³alnoci cenzury, np. list z 28 IX 1957 od
Wiktora Woroszylskiego na papierze firmowym Nowej Kultury:
cenzura pokiereszowa³a Pañski artyku³  to i owo uda³o siê jeszcze wybroniæ, ale znacznie
mniej, ni¿by siê pragnê³o. Byæ mo¿e wola³by Pan, ¿ebymy w tej postaci artyku³ w ogóle zdjêli
 ale by³o ju¿ za póno. [poz. 344]

Przewijaj¹ siê listy z Tygodnika Powszechnego, np. od Jerzego Turowicza
z 28 I 1980 w sprawie artyku³u Lipskiego o encyklice Jana Paw³a II Redemptor
hominis:
Doszlimy z trudem  i ¿alem  do wniosku, ¿e drukowaæ go nie mo¿emy. Piszê  z ¿alem
 bo artyku³ jest piêkny, w zasadzie ca³kowicie s³uszny, i jako pisany przez cz³owieka z zewn¹trz mia³by wartoæ wiadectwa. Przeciw przemawiaj¹ dwa wzglêdy: niektórych partii, np.
o ateizmie, na pewno nie puci³aby cenzura pañstwowa; bez nich za artyku³ by³by zdeformowany. Po wtóre: uwagi krytyczne o encyklice, aczkolwiek sformu³owane z wielk¹ rewerencj¹
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i z naszego punktu widzenia ca³kowicie uprawnione, mog³yby  obawiam siê  byæ na ³amach
Tygodnika le zrozumiane przez szerokie ko³a katolickie, a nawet... niektórych cz³onków
hierarchii. [poz. 440]

Z listów od wydawnictw warto wspomnieæ jeszcze ten od Henryka Wid³aszewskiego z Ksi¹¿ki i Wiedzy (Warszawa, 22 VI 1959):
Szanowny Towarzyszu,
Przypominamy, ¿e ustalony w umowie termin z³o¿enia pracy pt.
IDEA KATOLICKIEGO PAÑSTWA NARODOWEGO
min¹³ w dniu 15 maja 59 r.
W zwi¹zku z tym prosimy o porozumienie siê z redakcj¹. [poz. 369]11

W tej teczce znajdziemy te¿ bardzo szczególny list z 31 V 1966 z zaproszeniem na wycieczkê od... Mieczys³awa Moczara (wówczas m.in. prezesa ZBoWiD):
uprzejmie zapraszamy Kolegê do wziêcia udzia³u w wycieczce w Góry wiêtokrzyskie, jak¹ w dniach 10 i 11 czerwca br. organizujemy dla literatów  b. kombatantów i cz³onków Z[BoWiD]12 , oraz list z 24 VI 1966 od Sekretarza Generalnego ZBoWiD, Kazimierza Rusinka, z kolejnym zaproszeniem: uwzglêdniaj¹c liczne
g³osy uczestników tej wycieczki o potrzebie kontynuowania rozpoczêtych rozmów uprzejmie zapraszamy na spotkanie przy czarnej kawie [...] (zob. poz. 393).
S¹ listy z Ko³a Polonistów Studentów KUL-u z zaproszeniami Lipskiego na
odczyty: z marca 1965 (podpisany przez ówczesnego sekretarza Ko³a  Józefa
Japolê, kuratora  Stefana Sawickiego, i prezesa  Jerzego Cieszkowskiego) i padziernika 1966 (zob. poz. 402405) oraz z czerwca i grudnia 1984 w sprawie sesji
herbertowskiej (zob. poz. 470).
Znajdziemy tu te¿ lady obowi¹zkowych prac spo³ecznych, np. datowane
12 IX 1973 zawiadomienie:
Dyrekcja Instytutu Badañ Literackich PAN uprzejmie zawiadamia, ¿e w dniu 20 wrzenia br. pracownicy Instytutu wezm¹ udzia³ w pracy spo³ecznej przy budowie Wis³ostrady.
Zbiórka pracowników 20 wrzenia br. o godz. 7.30 przed wejciem g³ównym do Pa³acu
Kultury i Nauki (st¹d przewóz autokarem na ul. Czerniakowsk¹). Praca trwaæ bêdzie w godzinach 8.0012.00.
W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w tej pracy nale¿y wczeniej poinformowaæ o tym
Sekcjê Kadr IBL PAN.
Zastêpca Dyrektora ds. naukowych doc. dr Stefan Treugutt [poz. 465]

Jest tu bardzo wiele interesuj¹cych dokumentów, ale wród tych archiwaliów
bodaj najbardziej zaskakuje maszynopis na papierze firmowym IBL z 8 XII 1981
o numerze SD/4011/2492/81, podpisany przez Stefana ¯ó³kiewskiego. Uprzejmie proszê o przybycie dnia 16 grudnia br. (roda) o godz. 9.30 do Instytutu Badañ
Literackich PAN, pok. 125, celem omówienia sprawy kandydatur na dyrektora
IBL (poz. 620). Czy wprowadzenie stanu wojennego faktycznie uniemo¿liwi³o
zmianê dyrektora IBL, czy chodzi³o o co innego?
Nastêpna, IX teczka obejmuje zbiór umów wydawniczych, wed³ug informacji Marii Lipskiej  niekompletny. Rzeczywicie, jak na rozmiar twórczoci Jana Józefa Lipskiego jest ich niewiele (zob. poz. 633649)  znajduje siê tu m.in.
Zachowany tu zosta³ oryginalny uk³ad listu.
Wed³ug informacji M. L i p s k i e j literaturoznawca by³ na tej wycieczce, podszed³ do Moczara i zapyta³: Panie generale, kiedy mi oddacie moje ksi¹¿ki?
11

12
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umowa z Czytelnikiem na wydanie tomu recenzji pt. S³owa i myli z grudnia
1973 13 .
Teczka X  sprawy publiczne  ma podobn¹ objêtoæ jak teczka z korespondencj¹ w sprawach wydawniczych (tj. teczka VIII; zob. poz. 650831). Uk³ad na
ogó³ chronologiczny, teczkê rozpoczyna list z 12 X 1960 podpisany przez Jana
Mariê Gisgesa, w którym nadawca informuje Lipskiego o przyjêciu do Zwi¹zku
Literatów Polskich  a koñczy zaproszenie na wieczór muzyczny oraz spotkanie
z Romanem Palestrem w Centre du Dialogue 21 listopada (brak daty rocznej; zob.
poz. 831).
W teczce tej znajduje siê niezmiernie du¿o interesuj¹cych dokumentów, m.in.
pismo do Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w odpowiedzi na rozwi¹zanie Klubu Krzywego Ko³a. KKK ¿¹da postêpowania cile wed³ug kodeksu
postêpowania administracyjnego (nie jestemy sklepikiem, który mo¿na rozwi¹zaæ  zob. ilustracja 1; zob. te¿ poz. 654).
S¹ tu listy od wielu osób prywatnych z probami o pomoc (czasy KOR-u). Jest
te¿ list od Aleksandra Gieysztora z 29 VII 1981 z wyrazami ubolewania w zwi¹zku z krzywdz¹cymi decyzjami z lat 196880, czyli niezatwierdzeniem w terminie z przyczyn pozamerytorycznych [...] stopnia naukowego doktora habilitowanego (poz. 690). Mamy list otwarty od Miros³awa Chojeckiego z informacj¹ o próbie powo³ania oficjalnego wydawnictwa i z zaproszeniem na spotkanie w ZLP na
24 IX 1981 (zob. poz. 691). Jest odpowied Stefana ¯ó³kiewskiego z 15 XI 1983
na pismo Lipskiego z 24 X dotycz¹ce przywrócenia lub przyjêcia na nowo do pracy w IBL. ¯ó³kiewski przedstawi³ sprawê Radzie Naukowej 7 XI. Po d³ugiej i o¿ywionej dyskusji Rada popar³a starania Lipskiego (zob. poz. 704).
Z jednej strony, widzimy dzia³alnoæ opozycyjn¹, z drugiej  spo³eczn¹. Mamy
np. list Stefana Bratkowskiego do wielu adresatów (m.in. W³adys³awa Bartoszewskiego, Bronis³awa Geremka, Ryszarda Kapuciñskiego, Ryszarda Reiffa, Stanis³awa Stommy, Adama Michnika), w tym w³anie do Lipskiego: Warszawa, 22 XII
1984, bêd¹cy prob¹ o wypowied w dyskusji na temat polityki zagranicznej (neutralizacja Europy rodkowej  czy istnieje taka szansa i czy by³oby to celowe; zob.
poz. 707). Obok za zupe³nie inna perspektywa  odpowied wojewódzkiego konserwatora przyrody w P³ocku na pismo Lipskiego z 18 X 1985 w sprawie zasypywania mieciami jarów w Wyszogrodzie (zob. poz. 712).
Teczka XI  Senat  zgodnie ze swoj¹ nazw¹ zawiera materia³y z czasów
sprawowania przez Jana Józefa Lipskiego mandatu senatora I kadencji. Z roku
1989 jest niewiele dokumentów, s¹ m.in. gratulacje od organizacji Helsinki Watch
z powodu wyboru:
my colleagues at the U. S. Helsinki Watch Committee join me in congratulating you on your
recent election to the Polish senate.
We wish you every success in meeting the challenges that lie ahead. [poz. 832]

Jest tu tak¿e list z £odzi sygnalizuj¹cy nietolerancjê w szkole  10-letnia wnuczka nadawcy skar¿y siê: dzieci miej¹ siê ze mnie i przezywaj¹ od Niemek, bo nie
chodzê z nimi na religiê. Mówi¹, ¿e nasz koció³ jest niemiecki (poz. 834).
13
Tom ten nie ukaza³ siê w Czytelniku  z powodu utrudnieñ, jakie czyniono Lipskiemu;
teksty do niego planowane z³o¿y³y siê w czêci na Szkice o poezji, które zosta³y opublikowane
w Pary¿u dopiero w 1987 roku.
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1. Pocz¹tek pisma w sprawie rozwi¹zaniu Klubu Krzywego Ko³a
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Widaæ lady reakcji Lipskiego na ksenofobiê  mamy np. odpowied Jana
Dworaka z 20 III 1990 na protest Lipskiego w sprawie nierzetelnego reporta¿u
o pracuj¹cych w Polsce Wietnamkach, nadanego w Wiadomociach Telewizji
Polskiej:
z ubolewaniem muszê przyznaæ, ¿e wszystkie Pañskie uwagi by³y s³uszne. Reporta¿ rzeczywicie opatrzony by³ nietaktownym komentarzem, narusza³ intymn¹ sferê ¿ycia przedstawianych
osób i podszyty by³ ksenofobi¹ [...]. [poz. 874]

S¹ protesty ró¿nych rodowisk w sprawie proponowanych rozwi¹zañ legislacyjnych, np. sprzeciw dotycz¹cy rozwi¹zañ przewidzianych w projekcie ustawy
o nowym systemie finansowania nauki (szczególnie w zwi¹zku z placówkami PAN)
podpisany przez Jerzego Dobrzyckiego, Stanis³awa Mossakowskiego, Piotra P³oszajskiego, Romualda Schilda, Janusza Tazbira, Alinê Witkowsk¹:
Przewidywana ustawa, wbrew tak s³usznie akcentowanemu postulatowi koniecznoci autonomii myli naukowej, jakby w nawi¹zaniu do niechlubnych tradycji stalinowskich, zamierza wprowadziæ jedno centrum decyzyjne o dominuj¹cej przewadze czynnika administracyjno-pañstwowego, chocia¿ powszechnie wiadomo, ¿e im wy¿szy szczebel decyzji w nauce, tym
ni¿szy poziom rozeznania i kompetencji. [poz. 883]

Wród wielu dokumentów s¹ listy sygnalizuj¹ce dro¿yznê (zob. poz. 840),
konflikty w rodowiskach lokalnych (zob. poz. 851), mamy te¿ listy z probami
o poparcie, niektóre bardzo bezporednie  jak np. list od osoby prywatnej:
Uprzejmie proszê Pana, jako mego Pos³a z R. o wyst¹pienie w Sejmie z inicjatyw¹ usuniêcia [...] z aktualnego stanowiska. Wymieñcie tego s k u r w y s y n a!! Gdyby Pan nie wyst¹pi³, bêdê zbiera³ podpisy [...]. Zaproponuj Pan [...] na to stanowisko. Z powa¿aniem [...].
[poz. 1103]

Z drugiej strony  osoba prywatna z g³êbokiej prowincji, dziêkuj¹c za pomoc
Lipskiemu, przesy³a mu swoje wiersze (zob. poz. 1099).
Teczka XII  sprawy urzêdowe  nie jest du¿a; to listy z ZUS-u, odpowiedzi
na reklamacje z poczty, jedna z umów o pracê  choæ i tu widzimy lad spo³ecznego zaanga¿owania Lipskiego (dyrektor Biura Organizacyjnego Naczelnego
Zarz¹du Kinematografii Ministerstwa Kultury i Sztuki, dr Stanis³aw Nelken, t³umaczy siê ze sprawy nadu¿ywania przywilejów s³u¿bowych przez osoby posiadaj¹ce pracownicze bilety kinowe w odpowiedzi na skargê publicysty; zob.
poz. 1117).
Teczka XIII  PPS  zosta³a przez nas jedynie pobie¿nie przejrzana. To 120
listów uporz¹dkowanych chronologicznie, od 5 II 1988 do 3 VI 1991, w sprawach
Polskiej Partii Socjalistycznej (zob. poz. 1124). S¹ tak¿e listy niedatowane.
Teczka XIV zawiera korespondencjê prywatn¹. To du¿y, uporz¹dkowany zbiór
listów, np. do ¿ony (z wiêzienia), do ojca, itd., a tak¿e liciki pisane na ma³ych
karteczkach podczas pracy, listy przed zawarciem ma³¿eñstwa, anonimy, listy kondolencyjne (zob. poz. 11251127). W korespondencji jest tak¿e sporo listów niedatowanych.
Dodam, ¿e na koñcu ksi¹¿ki Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. Próba
opisu zasobu zamiecilimy w aneksach wybran¹ korespondencjê (m.in. z Giedroyciem, Gombrowiczem i Stempowskim, a tak¿e listy pisane z wiêzienia do
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¿ony). Inna partia korespondencji  listy od Zbigniewa Herberta  ukaza³a siê
w tomie Herbert. Studia i dokumenty 14.
B. Teksty i dokumenty
To 42 teczki zawieraj¹ce na ogó³ prace literackie i literaturoznawcze, recenzje
i publicystykê Lipskiego 15. Wród tekstów autorskich  bardzo wiele wersji, wariantów i notatek do prac drukowanych i nie drukowanych (m.in. notatki do odczytu o Baczyñskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; zob. poz. 1235).
Zwraca uwagê fakt, ¿e na wielu maszynopisach zaznaczone s¹ adresy bibliograficzne pierwodruków  co mog³oby wskazywaæ na te w³anie maszynopisy jako
podstawê druku tekstów Lipskiego.
Miêdzy teczkami zawieraj¹cymi ró¿ne wersje recenzji, pracy doktorskiej
i habilitacyjnej, notatki i fiszki, znajdziemy te¿ wa¿ne ród³a dla historyków. Jedna z teczek (XXII: szara teczka papierowa z napisem Prokuratura wykonanym
o³ówkiem), zawieraj¹ca orygina³y i kserokopie pism z lat 19641988, w wiêkszoci zosta³a przejrzana i skopiowana jesieni¹ 2001 do zbiorów Orodka Karta (na
koñcu teczki trzy stronice opisu, wymieniaj¹cego 52 pozycje teczki, z wyszczególnieniem, czy Karta zabra³a orygina³, czy sporz¹dzon¹ kserokopiê)  gdzie
jest dostêpna w Kolekcji Jana Józefa Lipskiego. Teczka ta jesieni¹ 2008 zosta³a
uzupe³niona przez Mariê Lipsk¹ o kilka kserokopii z IBL.
W teczce tej znajdziemy dokumenty ilustruj¹ce dzia³alnoæ opozycyjn¹ Lipskiego. S¹ tu za¿alenia i skargi. Zacytujmy doæ d³ugi, ale niezmiernie charakterystyczny tekst ilustruj¹cy ironiczny sposób argumentacji Lipskiego. To fragment
z brulionu pisma do Sekretariatu KC PZPR (Warszawa, 3 XII 1971):
Zwracam siê do Sekretariatu KC PZPR z nastêpuj¹c¹ spraw¹:
Od dwóch dni poddawany jestem  nie po raz pierwszy  sta³ej i ostentacyjnej inwigilacji
ze strony w³adz tzw. bezpieczeñstwa. Polega to m.in. na nieustannym je¿d¿eniu za mn¹ 2 Mercedesów. Co prawda nie rozumiem takiej troskliwoci  nie mniej [!] jednak uprzejmie proszê,
jako podatnik i obywatel, o zast¹pienie kosztownych, wielolitra¿owych i importowanych
z kraju kapitalistycznego (NRF) wozów  tañszymi wozami krajowymi, lub przynajmniej wozami produkowanymi przez które z pañstw obozu socjalistycznego.
Z powa¿aniem
dr Jan Józef Lipski [...] [poz. 1474]

Reakcji Komitetu Centralnego PZPR nie znamy  doskonale natomiast widzimy metodê dzia³ania organizatora prac opozycji demokratycznej: nieuznawanie niekonstytucyjnych dzia³añ pañstwa przy jednoczesnym podkrelaniu praw obywatela
(prymat obywatela nad pañstwem), a wszystko to z ironicznym dystansem. Zapewne poczucie humoru by³o jedn¹ z niewielu dostêpnych form obrony godnoci.
W teczce XXII znajdziemy te¿ podania z prob¹ o zwrot zarekwirowanych przez
celników lub esbeków ksi¹¿ek potrzebnych w pracy literackiej i naukowej, listy
14
Zob. Z. H e r b e r t, Z listów do Jana Józefa Lipskiego. Oprac. D. S z c z e r b a, £. G a rb a l. W zb.: Herbert. Studia i dokumenty. Zebra³ i poda³ do druku P. K ³ o c z o w s k i. Red. E. Olechnowicz. Warszawa 2008.
15
Szczegó³owe omówienie tego dzia³u to materia³ na osobne studium archiwalno-edytorskie,
ograniczam siê zatem do krótkiego opisu dwóch teczek najmniej zwi¹zanych z polonistyczn¹ sfer¹
dzia³alnoci Lipskiego  wyró¿niaj¹cych siê swoim charakterem ze zbioru tekstów autorskich.
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otwarte, wezwania do s¹dów, postanowienia o zarz¹dzeniu przeszukania, protoko³y
przeszukania, odwo³ania, np. do G³ównego Urzêdu Ce³ w Warszawie z 13 III 1976
(Szkice polityczne Józefa Conrada powsta³y przed I wojn¹ wiatow¹ i podczas I wojny
wiatowej  i nie zawieraj¹ »treci szkodliwej dla dobra i interesów PRL« [...]),
protoko³y z rewizji z opisami zarekwirowanych ksi¹¿ek (czêsto wystêpuje w nich
sformu³owanie opracowanie ksi¹¿kowe, a tak¿e tytu³ Kultura Paryska).

2. Talon wiêzienny na paczkê ¿ywnociow¹  awers (teczka XXa czêci B archiwum)

Pod koniec kwerendy Maria Lipska odnalaz³a jeszcze jedn¹ teczkê o podobnym charakterze (XXIIa: szara tekturowa teczka z napisem Proces Ursuski itp.
 sprawy zwi¹zane z procesami); ta teczka nie zosta³a opisana przez Orodek Karta, zawiera orygina³y pism od 24 XI 1976 do 26 V 1982 (oraz jeden dokument
z 25 IV 1967). S¹ tu m.in. wezwania do prokuratury (wiêkszoæ materia³ów z teczki) i na kolegia, skargi Lipskiego do prokuratury, kwit depozytowy (z wymienionymi przedmiotami zabranymi podczas rewizji).
Jest w tej teczce uzasadnienie do postanowienia o przedstawieniu zarzutu Janowi Józefowi Lipskiemu z 27 IV 1977:
od szeregu lat przejawia wrogi stosunek do ustroju politycznego, gospodarczego i spo³ecznego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stosunek ten zacz¹³ aktywnie wyra¿aæ od 1975 r. 
w formie nawi¹zywania i kontynuowania wspó³pracy z osobami dzia³aj¹cymi z ramienia obcych, znanych powszechnie ze swej wrogoci do Polski, organizacji dywersji politycznej, jakimi miêdzy innymi s¹ Radio Wolna Europa oraz Instytut Literacki w Pary¿u, zw³aszcza za
jego Wydawnictwo Kultura  z Jerzym Giedroyciem na czele. [...]. [poz. 1475]

Mamy tutaj tak¿e pokwitowanie wydane przez inspektora biura ledczego MSW
po rewizji 20 VIII 1980 w postaci numerowanej listy  to 9 stronic ze spisanymi
przedmiotami, wymienione tytu³y ksi¹¿ek i czasopism (w tym drugiego obiegu), liczba egzemplarzy, ulotki, np.: 86) 29 kartek ró¿nego formatu z odrêcznie
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sporz¹dzonymi notatkami i zapiskami ( adresy, telefony itp.), 88) 65 kart ró¿nego formatu zawieraj¹ce rêkopisy opracowañ, zapisków i notatek; jako dowody
rzeczowe  ³¹cznie pozycji 104  zarekwirowano m.in. odrêczne notatki Lipskiego i tomiki poezji.
Do ca³oci teczki najlepszym komentarzem s¹ s³owa samego Lipskiego, który w pimie do Prokuratora Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy (25 IV 1967)
napisa³:
Nieznane s¹ mi równie¿ podstawy prawne, w oparciu o które obecni dysponenci moich
osobistych notatek, bezprawnie mi odebranych, udostêpniaj¹ je ró¿nym osobom, nie przyznaj¹cym siê bynajmniej do s³u¿by w organach powo³anych do cigania przestêpstw ani te¿ do
wykonywania na ich rzecz jakich prac zleconych. Co wiêcej, z notatek tych preparuje siê
zniekszta³caj¹ce ich treæ skróty i wyci¹gi i rozpowszechnia siê je w tej formie. [poz. 1475]

C. Dziennik
Jednym z najciekawszych miejsc w archiwum domowym Jana Józefa Lipskiego jest jego dziennik prowadzony od 1954 roku (zob. poz. 1588a). Po aresztowaniu 14 II 1967, kiedy to zarekwirowano fragment dziennika, który mia³ przy sobie
(do faktu tej rekwizycji odnosi siê skarga wczeniej zacytowana)  Lipski, obawiaj¹c siê, ¿e zapisy w dzienniku mog¹ byæ wykorzystane przez SB przeciwko
innym ludziom, zdecydowa³ siê go zniszczyæ. Nie zniszczy³ jednak ca³ego  zachowane notatki urywaj¹ siê w roku 1963.
Na pocz¹tku dziennika widnieje nadany przez Lipskiego tytu³: Kroniki indyferentne. Poniewa¿ indyferentyzm to postawa, której sam autor by³ zaprzeczeniem 
mia³o to zapewne charakter autoironiczny. Dziennik ma postaæ rêkopimiennych
notatek sporz¹dzanych na papierze o formacie bibliotecznych kart katalogowych.
Rêkopis jest trudny do odczytania, w czêci fragmentaryczny. Czasem brak kartki
(np. 30 XII 1956). Notatki przechowywane s¹ w pude³ku z nazw¹ PANTIN.
D. Notatki z lektur
To 17 poziomych d³ugich pude³ek oraz kilka wiêkszych, zamówionych u stolarza  stoj¹ na szafie (te wiêksze z ty³u), zajmuj¹c ca³¹ jej szerokoæ (zob. poz.
1588). W pude³kach fiszki rêkopimienne rozmiaru oko³o 1/8 formatu A4. W tym
cztery pude³ka uporz¹dkowane tematycznie z naklejkami (trzy o Kasprowiczu,
jedno o Falandze). Fiszki w pude³ku u³o¿one alfabetycznie.
Przyk³ad fiszki o Falandze:
[recto]
 Bepizm
Demografia
1) Waziut.: Epoka kapitalizmu RM 35,1((2)(3)  prop. urodzeñ zamiast eugeniki)
2) Rendt M.: Cz³owiek i naród... RM 35.2
(1) upadek narodu w którym upada przyrost naturalny.
[verso  przekrelona notatka do kartoteki]
Bia³oskórski Wac³aw
Nekrolog  1984
¯ycie Wwy 11 VII 1984 nr 164 Ps.12.

http://rcin.org.pl

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ARCHIWUM DOMOWEGO JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

209

E. Biblioteka
Uk³ad ksi¹¿ek jest doæ przypadkowy  ich uszeregowanie podczas przeprowadzki w po³owie lat osiemdziesi¹tych nie by³o nadzorowane. Wyodrêbnione s¹
kasprowicziana oraz ksi¹¿ki z tekstami Lipskiego (na biurku i na regale po prawej
stronie od biurka, pod portretem ojca Lipskiego, przy szafie z pude³kami z notatkami z lektur). Niektóre ksi¹¿ki z odrêcznymi uwagami Lipskiego na marginesach
(np. Dzieje literatury polskiej Juliana Krzy¿anowskiego; zob. poz. 1589).
F. Varia
Tutaj m.in. po¿ó³k³a ksi¹¿eczka o formacie po³owy zeszytu A5, pod³u¿na, z alfabetycznie u³o¿onymi adresami (zob. poz. 1590). Poniewa¿ jest tam np. adres Nowin Literackich, ksi¹¿eczka pochodzi najprawdopodobniej z lat 19481949.
Jest te¿ zeszyt w kratkê w br¹zowej ok³adce (poz. 1591)  z adresami pogrupowanymi alfabetycznie, z miejscem miêdzy poszczególnymi literami na ewentualne uzupe³nienia, osobno zebrane adresy zatytu³owane: Agencje, korespondenci,
PPS, Radom, Senat, Partie Miêdzynarod. Socjalist., Socjaldem.  Miêdzynarod.
Du¿o danych, np. na B trzy stronice.
S¹ legitymacje (zob. poz. 1592; bez legitymacji Krzy¿a Wielkiego Orderu Or³a
Bia³ego i Polonia Restituta, bo te znajduj¹ siê przy orderach): s³u¿bowa IBL,
dwie studenckie, KIK, Klub Der Intelligenz (NRD), harcerska (przyrzeczenie harcerskie  maj 1939), legitymacja cz³onkowska Ko³a Polonistów Studentów UW
(19471948), ZNP (od 1952), karta wstêpu do Biblioteki Narodowej (1948), karta
z hotelu Adlon w Berlinie (Ausweiskarte), legitymacja Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (18 VII 1990, legitymacja nr 47), legitymacja rencisty, legitymacja s³u¿bowa bibliotekarza (1946), legitymacja Krzy¿a Armii Krajowej (Londyn,
8 XII 1969), czterokrotne przyznanie Medalu Wojska (m.in. Londyn, 12 XII 1969),
ksi¹¿eczka wojskowa z maja 1951, karta p³ywacka, legitymacja ZBoWiD (póna
data: 2 XII 1985), legitymacja rodowiska ¯o³nierzy Pu³ku Armii Krajowej Baszta (1988), legitymacja s³u¿bowa PIW (12 I 1954), legitymacja dziennikarska Gromada Rolnik Polski (1 I 1961), legitymacja s³u¿bowa IBL (17 I 1976), legitymacja cz³onkowska ZLP (30 I 1961), legitymacja Towarzystwa Bratnia Pomoc (4 II
1947).
Mamy dyplom ukoñczenia studiów, paszport, kilka terminarzy z zapisanymi
spotkaniami (np. 1985, 1990) oraz pude³ko z odznaczeniami, m.in. na fioletowej
wst¹¿eczce Polska swojemu obroñcy, odznaka batalionu Be³t, odznaka Armii
Krajowej, druga do wpiêcia w klapê, odznaka Fundacji Dom Sybiraka, Krzy¿
Walecznych do wpiêcia w klapê, du¿o ró¿nych znaczków Solidarnoci (zob.
poz. 15941597).
Pod koniec znalelimy fiszki z prywatn¹ ankiet¹ Kogo by wybra³ do Akademii Literatury? (poz. 1602), np. karteczka podpisana Lipski 11 IX 64: 1. Gombrowicz / 2. D¹browska / 3. S³onimski / 4. Mi³osz / 5. Parnicki / 6. Jastrun / 7.
Przybo / 8. Iwaszkiewicz / 9. Boguszewska / 10. Wyka. Odpowiedzi m.in. Janusza S³awiñskiego, Janusza Szpotañskiego, Adama Michnika, Tadeusza K³aka, Ireny S³awiñskiej, Romana Lotha, Leszka Ko³akowskiego, Romana Zimanda, Antoniego S³onimskiego, Jerzego Timoszewicza, Jerzego K¹dzieli.
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Wreszcie odnotowalimy obraz pt. Madonna wisz¹cy nad ³ó¿kiem, z domu
Marii Lipskiej (poz. 1605).
Efektem kwerend archiwalnych powinny byæ, jeli to tylko mo¿liwe, publikacje. Tak te¿ siê dzieje w niniejszym przypadku.
Maria Lipska zdecydowa³a siê udostêpniæ nam fragmenty dziennika Jana Józefa Lipskiego z 1954, 1956 i pocz¹tku 1957 roku. Zosta³y one w ramach prac
Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literatur¹ Polsk¹ odczytane, przepisane
i bêd¹ opublikowane w opracowaniu Andrzeja Friszkego. Wydajemy te¿ w koedycji z Wiêzi¹ S³owa i myli. Szkice wybrane Jana Józefa Lipskiego, z przedmow¹
Micha³a G³owiñskiego, w opracowaniu pisz¹cego te s³owa. Trwaj¹ równie¿ prace nad now¹, rozszerzon¹ edycj¹ bibliografii Lipskiego autorstwa Jadwigi Kaczyñskiej.
Dziêkujê Pani Marii Lipskiej, bez której ¿yczliwoci i pomocy niewiele dokonalibymy przy pracach zwi¹zanych z archiwum Jana Józefa Lipskiego.
Abstract
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A BRIEF CHARACTERISTICS OF JAN JÓZEF LIPSKIS HOME ARCHIVE
The article presents the archive of Jan Józef Lipski (19261991)  a literary critic and literature
specialist and for many years an oppositionist in communist times in Poland. The collection shows
Lipskis multidimensional life, the mingling of public service and the passion of a literary works
lover; many a time in one notebook projects of letters of protest adjoin literary theory sketches.
Lipskis archive is a mine of information for both a historian and a polonist.
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