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Należy zacząć od pewnego rozróżnienia formalnego, które może 
się okazać przydatne. Wszelkie zagadnienia, głównie teolo-

giczne, związane ze zmartwychwstaniem proponuję omawiać w ra-
mach jednej subdyscypliny zwanej ’rezurekcjologią’, od łac. resur-
rectio – zmartwychwstanie, grec. logos – słowo. Rezurekcjologia jako 
dział eschatologii dotyczy kwestii zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa oraz nauki o zmartwychwstaniu po końcu czasów. Natomiast 
wszelkie zagadnienia związane ze Zgromadzeniem Zmartwychwsta-
nia Pańskiego (CR) proponuję nazwać ’rezurekcjonistyką’, od ang. re-
surrectionist – zmartwychwstaniec. Rezurekcjonistyka omawia wszel-
kie aspekty działalności Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 
(np. historiograficzne, teologiczne, filozoficzne, pedagogiczne itd.). 
Osobną kwestią w ramach rezurekcjonistyki jest dokonanie pełnego 
przeglądu źródeł (archiwaliów) i opracowań dotyczących zmartwych-
wstańców i ogólne wyznaczenie kierunków badawczych poszczegól-
nych zagadnień. Warto tu na marginesie wysunąć postulat stworzenia 
słownika rezurekcjonistycznego, który by w całościowy, zwięzły spo-
sób informował o rozmaitych aspektach działalności Zgromadzenia, 
omawiał najważniejsze pojęcia, koncepcje, osoby, instytucje. Można 
by także pomyśleć o stworzeniu swego rodzaju encyklopedii zmar-
twychwstańczej, specjalistycznej publikacji interdyscyplinarnej.

SPUŚCIZNA DOTYCZĄCA
O. WALERIANA KALINKI CR 

W ARCHIWUM PROWINCJI POLSKIEJ 
ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO W KRAKOWIE
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231Spuścizna dotycząca o. Waleriana Kalinki CR

W niniejszym przyczynkarskim artykule poruszono zagadnienie 
szczegółowe rezurekcjonistyki, jakim jest spuścizna dotycząca jedne-
go z członków Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, naukow-
ca, członka Akademii Umiejętności, o. Waleriana Kalinki CR, która 
to spuścizna znajduje się w archiwum Kurii Prowincji Polskiej Zmar-
twychwstańców w Krakowie. Zagadnienie to nie było dotąd szczegóło-
wo omawiane w dostępnej literaturze przedmiotu, stąd niniejszy przy-
czynek. Tekst składa się z dwóch części: 1) omówienia spuścizny oraz 
2) skróconego inwentarza owej spuścizny (zespołu archiwalnego).

Przy tworzeniu niniejszego tekstu przydatna była metoda historio-
graficzna opisana przez metodologa archiwistycznego i historiografa 
nauki polskiej, który wskazał na budowę (strukturę) pełnego wstępu 
do inwentarza. Pełny wstęp do inwentarza powinien, według Kazimie-
rza Konarskiego (1952), składać się z następujących części: „I. Dzieje 
ustrojowe urzędu. II. Dzieje zespołu. III. Charakterystyka archiwalna 
zespołu. IV. Zawartość zespołu. V. Analiza metod porządkowania i in-
wentaryzacji zespołu”1. Ostatni punkt został nazwany także „zakoń-
czeniem” czy ewentualnie „podsumowaniem”2. Autor (1952) wskazał 
(w innym miejscu) także faktycznie część VI. pt. „Bibliografia”3 jako 
niezbędny element każdego wstępu do inwentarza. Konarski napo-
mknął wprawdzie, że „Kolejność poszczególnych części składowych 
wstępu jest oczywiście ramowa i może ze względów konstrukcyjnych 
ulegać pewnym zmianom, nie można natomiast pominąć żadnego 
z wymienionych wyżej pięciu elementów”.4 W przypadku braku biblio-
grafii (literatury przedmiotu) do danego zespołu archiwalnego pomija 
się część VI., tj. Bibliografię. W wypadku jednak akt zmartwychwstań-
czych, moim zdaniem, bibliografia przeważnie się znajduje, można by 
ją odnaleźć, już choćby pod postacią licznej literatury przedmiotu, po-
dającej elementarne informacje na temat danej osoby (zakonnika) lub 
danego domu zgromadzenia, gdzie przy okazji w przypisach podaje 
się źródła archiwalne i inne opracowania5. Przegląd obszernej litera-
tury przedmiotu na temat życia o. Waleriana Kalinki CR i jego dzieł 

1 Konarski Kazimierz, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opraco-
wania, „Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych”, t. XXI: 1952, s. 192–201. Tu szczegól-
nie: s. 193–194.

2 Tamże, s. 194.
3 Tamże, s. 201.
4 Tamże, s. 194.
5 Por. np. „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców”.
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twórczych, wychowawczych, organizacyjnych itd. wart jest osobne-
go omówienia, zasługuje na odrębne opracowanie „kalinkoznawcze”, 
o typie samodzielnego studium o informacji bibliograficznej (przegląd 
stanu badań). Ponieważ o samej spuściźnie o. W. Kalinki w Krakowie 
nie ma dotąd odrębnej literatury, a na temat życia i dzieł tegoż ojca ist-
nieje stosunkowo obszerna literatura (wykraczająca jednak poza wą-
skie zagadnienie samej jego spuścizny krakowskiej), dlatego tu po-
mija się kwestię bibliografii o. W. Kalinki. Poniżej pominięto również 
punkt I. „Dzieje urzędu”, ponieważ nie opisuje się tu zespołu aktowe-
go instytucji, ale spuściznę dotyczącą jednej osoby6.

1. O spuściźnie dotyczącej o. Waleriana Kalinki CR 
w Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców 
w Krakowie

Dzieje zespołu archiwalnego. Na podstawie informacji zachowa-
nych w samej spuściźnie przechowywanej w Archiwum Polskiej Pro-
wincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w zasadzie trud-
no jest odtworzyć dzieje spuścizny. Należałoby podjąć osobne badania 
tej kwestii w osobnym studium, aby na podstawie wiarygodnych za-
pisków rozrzuconych w różnych zespołach akt CR i w różnych spuści-
znach CR szczegółowo odtworzyć dzieje narastania spuścizny i drogi 
jej pozyskiwania. Ogólnie można powiedzieć, że są to dość przypad-
kowe materiały gromadzone na przestrzeni końca XIX i w XX wieku 
w związku z osobą o. Waleriana Kalinki. Główna część jego spuści-
zny znajduje się w Rzymie. Do kilku oryginalnych rękopiśmiennych 
dokumentów o. W. Kalinki (proweniencji głównie lwowskiej, jak moż-
na przypuszczać), które zapoczątkowały omawiany tu zbiór, Ojcowie 
Zmartwychwstańcy dokładali kolejne materiały z biegiem lat, któ-
re to materiały pozostawały po poszczególnych badaczach zajmują-
cych się postacią W. Kalinki lub pracami przez niego dokonanymi. 
W ten sposób trafiły tu ex post maszynopisy o. Jerzego Mrówczyń-
skiego CR czy materiały przekazane przez dra Franciszka Germana 
w XX w. Materiały, zwłaszcza obce, mogą jeszcze narastać w związku 

6 Przystępny zarys rozwoju instytucjonalnego Zgromadzenia znajduje się np. w pra-
cy o. Bolesława Micewskiego CR, patrz: B. Micewski, Osobowy i terytorialny rozwój 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, [w:] Zmartwychwstańcy w dziejach Koś-
cioła i narodu, red. Z. Zieliński, Katowice 1990, s. 51.
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z kolejnymi uzupełnieniami spuścizny, jak to mieli dotąd w zwycza-
ju Ojcowie Zmartwychwstańcy (dokładanie kserokopii rękopisów czy 
maszynopisów, wycinków prasowych etc. na dany temat). Wiąże się 
to z utartym zwyczajem przejmowania przez Archiwum CR spuścizn 
po poszczególnych członkach Zgromadzenia, którzy zmarli i pozosta-
wili po sobie różne urzędowe dokumenty, listy, zapiski, teksty, foto-
grafie, książki itd. Ojcowie w podobny sposób postępując z papiera-
mi pozostałymi po różnych osobach związanych ze Zgromadzeniem, 
uzupełniali z biegiem lat zespół akt dotyczący o. Waleriana Kalinki. 
Inną rzeczą jest to, że Archiwum Prowincji Polskiej Zmartwychwstań-
ców zmieniało swoją siedzibę, stąd zanim Archiwum to znalazło się 
w Krakowie, mieściło się m. in. w Warszawie czy Poznaniu. Wraz z wę-
drówką całego Archiwum zmieniała swoje miejsce także spuścizna 
dotycząca o. Waleriana Kalinki. Dzieje ww. Archiwum (APPZ) zasłu-
gują na osobne potraktowanie w innym artykule, wtedy być może po-
znamy szczegółowe koleje (zmiany miejsca przechowywania) spuści-
zny o. W. Kalinki CR.

Charakterystyka archiwalna zespołu. Zespół jest niewielki, zaj-
muje w chwili obecnej 1 pudło, a więc ok. 0,3 mb. Stan zachowania 
stosunkowo dobry, z wyjątkiem na przykład zniszczeń poszytów, jak-
kolwiek dziewiętnastowieczny kwaśny papier wymagałby odkwasze-
nia. Wskazana byłaby digitalizacja akt w bardzo dobrej rozdzielczo-
ści i wtórne zmikrofilmowanie zdigitalizowanych dokumentów celem 
zabezpieczenia oryginałów, tak jak to czyni obecnie na przykład Bi-
blioteka Jagiellońska. A przynajmniej warto byłoby podjąć digitaliza-
cję (TIFF, 600 DPI) najcenniejszych oryginalnych dokumentów z oma-
wianej tu spuścizny.

Zawartość zespołu. Pod względem formalnym zespół tworzy kilka-
naście fotografii pod sygn. Kal. 1. (co jest przyczynkiem do ikonografii 
W. Kalinki) oraz liczne teksty (rękopisy, maszynopisy, kserokopie) i jed-
na mapa. Główną część krakowskiej spuścizny stanowią listy Waleriana 
Kalinki (1 oryginalny oraz kilkadziesiąt odpisów maszynopiśmiennych 
lub kserokopii z rękopiśmiennych oryginałów zachowanych głównie 
w Archiwum w Rzymie). Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie sygnatury 
oryginałów listów zostały wskazane (res ad inquiriendi). Listy te można 
znaleźć pod sygnaturami od Kal. 2 do Kal. 5 w porządku chronologicz-
nym. Na uwagę zasługują stosunkowo liczne kopie listów W. Kalinki 
do o. Hieronima Kajsiewicza CR. Twórczość W. Kalinki (Kal. 6 – Kal. 7) 
ogranicza się do oryginalnego rękopisu dzieła pt. Cerkiew Rossyjska 
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wobec Kościoła Katolickiego, nadto do spisywanych konferencji o. Pio-
tra Semenenki CR, które tu znajdują się we wtórnym odczycie o. Je-
rzego Mrówczyńskiego CR, a pochodzą z drugiej połowy XX w. (w po-
staci maszynopisów Ascetyki i Mistyki). Końcową część krakowskiej 
spuścizny W. Kalinki stanowią wypisy ze źródeł historycznych doty-
czących XVIII wieku, rękopiśmienne materiały warsztatowe dla jego 
pracy jako historiografa (sygn. Kal. 8 – Kal. 10). W spuściźnie znajduje 
się oryginalna dziewiętnastowieczna rosyjska mapa Warszawy (sygn. 
Kal. 11), z zaznaczeniem rozmieszczenia korpusu wojsk. Do materia-
łów własnych dołączono w XX w. ex post w zasadzie materiały obce, po-
zostałe po badaczach W. Kalinki (List Wacława Zienkiewicza czy „ka-
linkoznawcze” materiały warsztatowe po drze Franciszku Germanie 
(zmarłym w 1971 r.) z Gliwic, dwudziestowiecznym badaczu dziejów 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego).

Analiza metod porządkowania i inwentaryzacji zespołu. Autor ni-
niejszego tekstu – Marek Mariusz Tytko, porządkował spuściznę do-
tyczącą o. Waleriana Kalinki w październiku 2011 r. Nadał on obecny 
kształt owej spuściźnie, wyznaczył koncepcję uporządkowania zacho-
wanych materiałów według ogólnych schematów współczesnych, na 
przykład przyjętych dla porządkowania materiałów naukowych prze-
chowywanych w archiwum PAU i PAN w Krakowie oraz archiwum UJ. 
Wstępne uporządkowanie polegało na wydzieleniu materiałów obcych 
oraz materiałów własnych, a wśród materiałów własnych podzielono 
spuściznę na poszczególne formy: 1) fotografie, 2) teksty, 3) mapę. Au-
tor starał się wydzielić rękopisy oryginalne o. W. Kalinki oraz odpisy 
lub kopie (kserokopie). W ramach materiałów własnych zastosowano 
typowy podział tekstów na listy (epistolografię) oraz twórczość włas-
ną (dzieła) W. Kalinki i materiały warsztatowe (wypisy historyczne). 
Starano się zachować podział rzeczowo-chronologiczny w epistolo-
grafii, o ile to było możliwe. Obwolutowano i szczegółowo opisano ob-
woluty, a następnie po ułożeniu rzeczowym spuścizny – wstępnie nu-
merowano obwoluty, aby zaznaczyć porządek w zespole akt. Liczono 
karty w spuściźnie, a na końcu sporządzono, po wstępnym uporząd-
kowaniu, wstępny inwentarz spuścizny, który dodano poniżej. Przy 
opisie sygnatur należy stosować sygle APPZ od skrótu Archiwum Pol-
skiej Prowincji Zmartwychwstańców. Skrót ten (APPZ) Marek Mariusz 
Tytko proponuje stosować na stałe do oznaczania wszystkich zespo-
łów akt w tymże Archiwum się znajdujących. W zasadzie należało-
by powiedzieć także: Archiwum Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia 
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Zmartwychwstańców w Krakowie. Do skrótu APPZ w syglu należy do-
dać skrót kilku liter nazwiska danego Ojca Zmartwychwstańca, któ-
rego dana spuścizna dotyczy. Stąd w przypadku spuścizny dotyczącej 
o. Waleriana Kalinki CR zastosowano skrót ’Kal.’ od pierwszych li-
ter nazwiska „Kalinka”. Dlatego powstał sygiel ’APPZ Kal.’ Podobnie 
należałoby postępować w przypadku innych spuścizn Ojców Zmar-
twychwstańców. W ten sposób przy cytowaniu źródeł łatwo podać pro-
sty adres bibliograficzny (np. APPZ Kal. 8) i stosunkowo łatwo trafić 
czytelnikom (następnym badaczom) do cytowanych materiałów. Za-
chowane dokumenty i ich odpisy w omawianej tu krakowskiej spuściź-
nie dotyczącej o. Waleriana Kalinki CR mają na ogół wtórną wartość 
źródłową dla badaczy, jakkolwiek mogą być pomocne w wielu kwe-
stiach szczegółowych. Materiał ikonograficzny (fotografie itd.) wyłą-
czano przy porządkowaniu i umieszczano zawsze na początku danej 
spuścizny, aby materiał ten był łatwo dostępny z uwagi na sposób uło-
żenia dokumentów w poszczególnych pudłach (fotografie znajdują się 
na początku w danym pudle). Należałoby jednak w dalszej kolejności 
dokonać szczegółowego, ostatecznego uporządkowania spuścizny po-
przez przenumerowanie poszczególnych kart (tzw. foliację), szczegó-
łowy opis i pomierzenie (podanie wymiarów) fotografii itd. Należało-
by podjąć także dodatkowe studia nad odczytaniem miejsc spornych 
(np. inicjałów, nazwisk, słów trudnych do odczytania, zaznaczonych 
znakami zapytania). W inwentarzu podano obok obecnych sygnatur 
także dawne sygnatury z uwagi na ich obecność w literaturze przed-
miotu. Utrzymanie jednak starych, długich sygnatur (typu: CR-Kr. VII-
-A-1/Kalinka-5) jako jedynych nie wchodziło w rachubę z uwagi na 
narosły materiał nowy (nieoznaczony sygnaturami), który wymagał lo-
gicznego, rzeczowego połączenia z materiałem ’starym’, osygnaturo-
wanym już dawniej przez osoby porządkujące spuściznę. Z pewnością 
każde przyjęte rozwiązanie porządkujące może być w przyszłości jesz-
cze ulepszone, jednak ogólna logika zbioru powinna być zachowana.
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2. Skrócony inwentarz spuścizny dotyczącej 
o. Waleriana Kalinki CR w Archiwum 
Zmartwychwstańców w Krakowie

Spuściznę o. Waleriana Kalinki CR w Archiwum Polskiej Prowincji 
Zmartwychwstańców w Krakowie społecznie wstępnie uporządkował 
oraz inwentarz sporządził dr Marek Mariusz Tytko (UJ).

APPZ Kal. 1.
Fotografie portretowe Waleriana Kalinki – 14 sztuk, w tym kopie.

APPZ Kal. 2.
Listy Waleriana Kalinki – oryginalny rękopis:
– do J. A. [?] Krzyżanowskiego, księgarza w Krakowie, Jarosław, 

dnia 2 października [18]75 r., rps, k. 1. fol. 2.

APPZ Kal. 3.
Maszynopis (odpis maszynopiśmienny) listu Waleriana Kalinki:
– odpis listu W. Kalinki do redaktora „Gazety Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego” [Kraków, 21 stycznia 1845 r.], mps, k. 2, [dawna sygn. 
CR-Kr. VII-B-4/Kalinka-9].

APPZ Kal. 4.
Teczka maszynopisów: „Kalinka Walerian – listy” [dawna sygn. CR-

-Kr. VII A-1/Kalinka-1–11], mpsy k. 19:
– odpis listu W. Kalinki do Rektora UJ, Kraków 21 stycznia 1849 r., 

(odpis z: Akta Wydziału Prawnego UJ, Archiwum UJ), mps, k. 1 [daw-
na sygn. CR-Kr. VII A-1/Kalinka-1];

– odpis listu W. Kalinki do Prezesa Trybunału M. Krakowa, Kraków 
8 czerwca 1849 r. (odpis z WAP – Akta Tryb. I instancji, fasc. 52), mps, 
k. 1 [dawna sygn. CR-Kr. VII-A-1/Kalinka-2].

– odpis listu W. Kalinki do Prezesa C.K. Trybunału miasta Krakowa 
i jego Okręgu, Kraków, 2 stycznia 1850 r., mps, k. 1 [dawna sygn. CR 
VII-A-1/Kalinka-3];

– odpis listu br[ata] W. Kalinki do ojca NN [prawdopodobnie do 
o. H. Kajsiewicza CR lub o. P. Semenenki CR], Rzym, 5 stycznia [b. r.], 
[prawdopodobnie 1870 lub 1871 r.], (odpis z: Archiwum Domowe Księ-
ży Zmartwychwstańców – Rzym), mps, k. 1 [dawna sygn. CR-Kr. VII-
-A-1/Kalinka-4];
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– odpis listu W. Kalinki do o. NN, b.m. [dot. Lwowa], b.d. [prawdo-
podobnie po 1873 r.], (odpis z Archiwum Księży Zmartwychwstańców 
w Rzymie), mps, k. 3 [dawna sygn. CR-Kr. VII-A-1/Kalinka-5];

– odpis listu W. Kalinki do NN (profesora we Lwowie, prawdopo-
dobnie prof. A. Małeckiego), Lwów, Piekarska 45, b. r. [prawdopodob-
nie po 1873 r.], (odpis z Archiwum Księży Zmartwychwstańców w Rzy-
mie), mps, k. 1, na maszynopisie informacja o dopiskach nakreślonych 
obcą ręką A. Małeckiego i R. Pilatiego [dawna sygn. CR-Kr. VII-A-1/
Kalinka-6];

– odpis listu W. Kalinki do NN (do „Ojców”), b.m., b.d. [po 1871 r.], 
(odpis z Archiwum Księży Zmartwychwstańców w Rzymie) mps, k. 3 
[dawna sygn. CR-Kr. VII-A-1/Kalinka-8];

– odpis listu W. Kalinki do ks. Łukasza [Wronowskiego], b.m. [Lwów], 
b.d. [po 1873 r.], (odpis z Archiwum Księży Zmartwychwstańców 
w Rzymie), mps, k. 2 [dawna sygn. CR-Kr. VII-A-1/Kalinka-9];

– odpis listu W. Kalinki do o. Karola [Kaczanowskiego?], b.m. [Lwów], 
b.r. [po 1873 r.], (odpis z Archiwum Księży Zmartwychwstańców w Rzy-
mie), mps, k. 2 [dawna sygn. CR-Kr. VII-A-1/Kalinka-10];

– odpis dedykacji W. Kalinki dla Matki Ludwiki Tomaszewskiej, 
Przełożonej PP Wizytek w Krakowie, dedykacja dołączona do egz.
książki W. Kalinki Sejmu Czteroletniego (odpis dedykacji z Archiwum 
Domowego Sióstr Wizytek w Krakowie), mps, k. 1 [dawna sygn. CR-
-Kr. VII-A-1/Kalinka-11].

APPZ Kal. 5.
Teczka kserokopii rękopisów listów Waleriana Kalinki (1 teczka) – 

kserokopie 8 listów – k. 22 (kopie z Archiwum Księży Zmartwych-
wstańców w Rzymie, sygn. ACRR 21430, 21432–21438):

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. NN [o. Hieronima Kaj-
siewicza CR], Paryż, 21 czerwca [18]62 r., fol. 2 (kopia z Archiwum 
Księży Zmartwychwstańców w Rzymie, ACRR 21430), ksero, k. 3;

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. Hieronima [Kajsiewicza 
CR], Paryż, 19 lipca [18]62 r., fol. 2 (kopia z Archiwum Księży Zmar-
twychwstańców w Rzymie, ACRR 21432), ksero, k. 3;

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. NN [Hieronima Kajsie-
wicza CR], Paryż, 2 sierpnia [18]62 r., fol. 2 (kopia z Archiwum Księży 
Zmartwychwstańców w Rzymie, ACRR 21433), ksero, k. 3;

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. Hieronima [Kajsiewi-
cza CR], Paryż, 8 sierpnia 1862 r., fol. 2 (kopia z Archiwum Księży 
Zmartwychwstańców w Rzymie, ACRR 21434), ksero, k. 2;
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– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. Hieronima [Kajsiewi-
cza CR], Paryż, 14 sierpnia [18]62 r., fol. 2 (kopia z Archiwum Księży 
Zmartwychwstańców w Rzymie, ACRR 21435), ksero, k. 3;

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. Karola [Kaczanowskie-
go CR], Paryż, 26 września 1862 r., fol. 2 (kopia z Archiwum Księży 
Zmartwychwstańców w Rzymie, ACRR 21436), ksero, k. 2;

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. Ignacego [CR], Paryż, 
10 października 1862 r., fol. 2 (kopia z Archiwum Księży Zmartwych-
wstańców w Rzymie, ACRR 21437), ksero, k. 2;

– kserokopia rękopisu listu W. Kalinki do o. Hieronima [Kajsiewi-
cza CR], Paryż, 2 listopada 1862 r., fol. 3 (kopia z Archiwum Księży 
Zmartwychwstańców w Rzymie, ACRR 21438), ksero, k. 4 [stron 5 za-
pisanych ręcznie].

APPZ Kal. 6.
Twórczość Waleriana Kalinki:
– Cerkiew Rossyjska w obec [sic!] Kościoła Katolickiego, [tom pierw-

szy, tom drugi], rps oryginalny, 1 poszyt oprawny, karty numerowa-
ne przez W. Kalinkę, kart XVII, Dział pierwszy, k. 207 [210], Dział 
drugi, k. 164; na karcie 164 verso pieczęć eliptyczna o treści: „KSIĘ-
GOZBIÓR XX. Zmartwychwstańców we Lwowie”. Unikatowy poszyt 
zniszczony, grzbiet pęknięty, niektóre karty urwane.

APPZ Kal. 7.
[o. Piotr Semenenko CR] Konferencje o Piotra Semenenki spisane 

przez o. W. Kalinkę [inny tytuł (wtórny, na teczce): Kalinka Walerian 
Konferencje / maszynopis wg rękopisu; inny tytuł (na obwolucie): Ma-
szynopismo konferencji x. Kalinki / wg rękopisu stanowiącego włas-
ność o. J. Mrówczyńskiego], [dawna sygn. CR-Kr. VII-B-4/Kalinka-5]. 
Uwaga: teczka Kal-7 zawiera dwa odrębnie numerowane maszynopi-
sy (mps A i mps B):

[Maszynopis A:]
O życiu wewnętrznym cz Iº. Ascetyka, mps (niebieski na papierze 

przebitkowym), kart. 1 nlb. + k. 166 [liczbowanych] [przepisane na 
maszynie: „Kraków 18 marca 1961 r.”].

[Maszynopis B:]
Notatki z mistyki spisane przez o. Kalinkę po wykładzie [o. Pio-

tra Semenenki CR], na innej karcie osobny, inny tytuł: Konferencje 
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mistyczne, poszyt IIgi, mps (niebieski na papierze przebitkowym), 
k. 32 [na k. 32 zapisek na końcu: „koniec konferencji o modlitwie”].

APPZ Kal. 8.
Wypisy ze źródeł historycznych dot. dziejów Polski 1792–1794, teks-

ty wypisów w języku rosyjskim, polskim, francuskim [oryginalny rps], 
rps, k. nlb. 123, fol. 123 [teczka].

APPZ Kal. 9.
Wypisy ze źródeł historycznych w języku rosyjskim dot. dziejów 

Polski w 1794 r., [oryginalny rps], rps, k. (liczbowanych) 112, zawie-
ra m.in. Plan bitwy pod Racławicami 1794, k.1 + tekst opisu planu bi-
twy, k. 2 (fol. 2) [teczka].

APPZ Kal. 10.
Wypisy ze źródeł historycznych dot. dziejów Polski w XVIII w. (ko-

pie listów i dokumentów z lat 1722–1799 w językach francuskim, ro-
syjskim i polskim), [oryg. rpsy]:

1) kopie listów i dokumentów głównie z lat 1724–1785, rps, k. 94;
2) studium pt. Rozbiór Polski [tytuł po polsku, tekst w j. francuskim], 

rps, k. 71;
3) wypisy w j. francuskim pt. Baron de Bühler instruction escrits dé 

p.ichen [?] rapports (N.25-28) 1792, rps, k. 46 (fol. 46);
4) Akt konfederacji targowickiej (1792), w j. francuskim, rps, k. 13;
5) Correspondence entre Catherine de Prussie et m.m. les comtes 

Rzewuski e Branicki se l’an. 1792 á 1796, rps, k. 18 + Potocki Fekix 
á Catherine, rps, k. 16;

6) Memoryał... Szymona Kossakowskiego podany cesarzowej przez 
hr.[abiego] Zubowa 1792 (marzec lub kwiecień) (tłumaczenie z rosyj-
skiego), wypis w j. polskim [tłumaczenie dokonane przez W. Kalinkę], 
rps, k. 22 (fol. 22);

7) 2 l[isty]. Kossakowskiego, wypisy w j. rosyjskim, rps, k. 18.

APPZ Kal. 11.
Oryginalna mapa Warszawy i okolic pt. Rospoloženie korpusa go-

rihravajuščogo Varšavy, [b.w., b.m.w., b.r.w,], [XIX w.], druk, k. 1. [Ty-
tuł mapy po transliteracji z cyrylicy].
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APPZ Kal. 12.
Wycinki prasowe – kserokopie artykułu Waleriana Kalinki, Plan kon-

spiracji i kadrów powstańczych, k. 8, [w tym – kopie], przedruk z: W. Ka-
linka, Dzieła, t. IV, Pisma pomniejsze, cz. II, Kraków 1894, s. 91–101, 
167–174 [dawna sygn. CR-Kr. VII-B-4/Kalinka-a1].

APPZ Kal. 13.
Materiały obce:
1) List Wacława Zienkiewicza do Zgromadzenia Zmartwychwstań-

ców we Lwowie, Lwów 12 września 1936 r., k. 1, fol. 2;
2) [Franciszek German] Fiszki, wypisy bibliograficzne, wycinki pra-

sowe dot. Waleriana Kalinki, zgromadzone lub sporządzone przez 
F. Germana (po 1945 r.), mpsy, rpsy, druki offsetowe (wycinki praso-
we), plik.

Streszczenie

Autor opisuje w artykule kwestię spuścizny dotyczącej dobrze znanego pol-
skiego historyka i wychowawcy, zmartwychwstańca, o. Waleriana Kalinki (1826–
1886), który był założycielem Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w XIX w. 
Spuścizna ta jest obecnie umieszczona (przechowywana) w Archiwum Kurii 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie. 
Główna część kolekcji o. Kalinki znajduje się obecnie w Rzymie, a w Krakowie 
istnieje tylko cząstkowa kolekcja, która uzupełnia w pewien sposób spuściznę 
rzymską. Niewielka krakowska spuścizna zawiera nie tylko dzieła autorstwa 
o. W. Kalinki (jego dorobek), ale także różne teksty na temat o. W. Kalinki, prace 
innych autorów o nim (rękopisy, maszynopisy, druki, kserokopie) oraz stare fo-
tografie i mapę. Artykuł pokazuje krótko dzieje kolekcji, archiwalną charakte-
rystykę kolekcji, treściową zawartość kolekcji oraz sposoby porządkowania i in-
wentaryzowania (katalogowania) kolekcji.

Słowa kluczowe: Kalinka Walerian, nauka polska, humanistyka, Koś-
ciół Rzymskokatolicki, historia, spuścizna archiwalna, Zmartwych-
wstańcy, inwentarz archiwalny
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Collection (Legacy) concerning rev. Father Walerian 
Kalinka CR in the Archive of Polish Province of the 
Congregation of the Resurrection of our Lord Jesus 
Christ in Cracow

Summary

An author describes in his paper (an article, a study) question legacy (col-
lection) concerning a well-known Polish historian and educator, resurrectionist, 
father Walerian Kalinka (1826–1886), who was a founder of Polish Province of 
Resurrectionists in 19th century. Presently, this legacy (collection) is placed 
(stored) in the Archive of Curia of Polish Province of the Congregation of the 
Resurrection in Cracow. Now, the main part of rev. Kalinka’s collection there 
is in Rome, but partial collection exists in Cracow. This Cracow’s one partially 
complets in some way that collection in Rome. Cracow’s small legacy (collec-
tion) contains not only works written by rev. W. Kalinka (his achievements), but 
mainly also different texts on theme of rev. W. Kalinka, works of another authors 
about him (manuscripts, typescripts, publications, photocopies) and old pho-
tography and a map. This article (this study, this paper) shows shortly history 
of collection, archival characteristic of collection, register of content of collec-
tion and ways of ordering and cataloging (inventory) collection. Inventory for 
rev. Walerian Kalinka’s legacy (colection) there is in the annex (the addition) to 
this article (study, paper).

Keywords: Kalinka Walerian, Polish science, humanities, Roman-Catho-
lic Church, history, archival legacy, Resurrectionists, archival inventory 
(archival catalogue)
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