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W prezentowanym artykule poruszono kwestie cząstkowej spuści-
zny dotyczącej znanego zmartwychwstańca o. prof. dra Stefana 

Pawlickiego CR, która to spuścizna przechowywana jest w archiwum 
Kurii Prowincji Polskiej Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 
(Archiwum Prowincji Polskiej Zmartwychwstańców – w skrócie: APPZ) 
w Krakowie. Zagadnienia tego dotąd nie omawiano w dostępnej lite-
raturze przedmiotu, stąd powstał niniejszy przyczynek. Tekst składa 
się z dwóch części: 1) omówienia spuścizny oraz 2) skróconego inwen-
tarza owej spuścizny (zespołu archiwalnego). Przy tworzeniu tekstu 
przydatną okazała się metoda historiograficzna używana w archiwi-
styce, stosowana przez Kazimierza Konarskiego (1952)1.

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 szczególnie: 
s. 193–194, 201.

SPUŚCIZNA DOTYCZĄCA
KS. PROF. DRA STEFANA PAWLICKIEGO CR 

W KRAKOWSKIM ARCHIWUM 
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
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1. O spuściźnie dotyczącej o. Stefana Pawlickiego 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 można 
częściowo odtworzyć dzieje spuścizny po o. S. Pawlickim. Zgodnie z za-
pisem, spuściznę po zmarłym o. Stefanie Pawlickim CR (zm. 1916 r.) 
przekazano do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie znajduje się do dziś cały 
główny zrąb ’pawlicianów’. Tylko kilka dokumentów spuściźny o. Paw-
lickiego zachowało się w Prowincjalnym Archiwum Zmartwychwstań-
czym w Krakowie. W Archiwum tym pawliciana są to głównie maszyno-
pisy lub rękopisy albo druki dotyczące o. S. Pawlickiego, sporządzane 
po jego śmierci przez innych autorów na jego temat lub w związku z je-
go osobą. Ogólnie można powiedzieć, że są to dość przypadkowe mate-
riały gromadzone na przestrzeni XX wieku w związku z osobą o. prof. 
S. Pawlickiego. Główna część jego spuścizny – jak już wspomniano – 
znajduje się w Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Do kilku 
dokumentów powstałych w związku ze śmiercią tegoż profesora, które 
zapoczątkowały zbiór, z biegiem lat ojcowie zmartwychwstańcy dokła-
dali kolejne materiały, jakie pozostawały po poszczególnych badaczach 
zajmujących się postacią Stefana Pawlickiego lub w związku z praca-
mi na jego temat dokonanymi. Czasem trafiały tu materiały obce, nie-
związane zupełnie z tematyką pawlicianów. W ten sposób trafiły tu na 
przykład ex post maszynopisy rekolekcji o. Bolesława Micewskiego CR 
czy biobibliograficzne materiały przekazane przez dra Franciszka Ger-
mana w XX w. Można się spodziewać, że materiały, zwłaszcza obce, 
mogą jeszcze narastać w związku z kolejnymi uzupełnieniami spuści-
zny, jak to mieli dotąd w zwyczaju ojcowie zmartwychwstańcy (dokła-
danie kserokopii rękopisów czy maszynopisów, wycinków prasowych 
etc. związanych z daną postacią lub miejscami odwiedzanymi przez 
daną postać). W tym sensie zespół archiwalny jest otwarty. Zespół naj-
prawdopobniej wraz z archiwum CR (APPZ) wędrował po Polsce (War-
szawa, Poznań, Kraków), co na pewno odbiło się na stanie zachowa-
nia (prawdopodobnie stłuczenie kilku elementów szklanych podczas 
przeprowadzki), ale rzecz o dziejach pawlicianów należałoby zweryfi-
kować, jeśli znalazłyby się stosowne źródła na ten temat.
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Charakterystyka archiwalna zespołu. Zespół jest niewielki, zaj-
muje w chwili obecnej 2 pudła, a więc ok. 0, 6 mb. Stan zachowania 
jest na ogół stosunkowo dobry, jednak dwudziestowieczny, kwaśny pa-
pier wymagałby zapewne odkwaszenia. Wskazana byłaby także digi-
talizacja akt w bardzo dobrej rozdzielczości i wtórne zmikrofilmowa-
nie zdigitalizowanych dokumentów celem zabezpieczenia oryginałów 
(przynajmniej niektórych). Dwie płyty szklane negatywów są poważ-
nie uszkodzone, stłuczone, popękane i niekompletne.

Zawartość zespołu. Pod względem formalnym zespół tworzy kil-
ka płyt szklanych, kilka negatywów (błon – filmów negatywowych), 
kilkadziesiąt fotografii pozytywowych pod sygn. Paw. 1. (co jest przy-
czynkiem do ikonografii S. Pawlickiego), jedna oryginalna grafika 
(młodopolska satyra Karola Frycza, sygn. Paw. 2) oraz liczne teks-
ty (rękopisy, maszynopisy, kserokopie, druki, sygn. Paw. 3 – Paw. 29). 
Teksty obecne są zarówno w (nielicznych) materiałach własnych, jak 
i w (licznych) materiałach obcych w omawianej spuściźnie. Przykłady 
owych materiałów tekstowych zostały omówione poniżej przy szczegó-
łowym rozpatrywaniu zawartości zespołu aktowego. Materiały doty-
czące o. Pawlickiego są to odpisy testamentu (aktu notarialnego), ak-
ta sądowe, protokół, akta skarbowe (sygn. Paw. 3). Listy o. Pawlickiego 
(korespondencja wychodząca, sygn. Paw. 4) są reprezentowane przez 
jeden oryginalny rękopis do o. Tadeusza Olejniczaka CR, kilka odpi-
sów (kserokopie rękopisów) oraz przez maszynopiśmienne odpisy – te 
ostatnie to listy do Morawskich z Jazłowca odczytane przez o. Bole-
sława Micewskiego CR.

Ważną część krakowskich pawlicianów stanowią prace naukowe 
o. prof. dra Stefana Pawlickiego CR (sygn. Paw. 5 – Paw. 10). Prace te są 
to rękopisy (także z jego wykładów, spisanych jednak obcą ręką), odpi-
sy maszynopiśmienne, druki lub kserokopie. Znajdziemy tu takie dzie-
ła Pawlickiego (sygn. Paw. 5.), jak na przykład wykład dziesiąty Este-
tyki według wykładów X Pawlickiego (wzbogacony o obszerne wypisy 
z dzieł Johanna Christopha Friedricha von Schillera), fragment Żywo-
ta i Dzieł Ernesta Renana, napisał Dr Stefan Pawlicki, uwagę pt. Sztuka. 
Ogólne pojęcie stylu i podział, oryginalny rękopis ręką o. S. Pawlickie-
go napisany pt. O najnowszych badaniach nad Witelonem, który u nas 
także Ciołkiem się zowie, z powodu książki prof. Klemensa Baeum kera: 
Witelo. Ein Philosoph und Naturforscher des XIII Jahrhunderts. Münster 
1908, plus nadbitkę drukowaną tegoż tekstu, rękopis wykładu pt. Po-
czątki chrześcijaństwa ś. p. X Pawlickiego (spisany obcą ręką). Z innych 
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dzieł o. S. Pawlickiego w omawianej spuściźnie znajdziemy maszynopis 
Filozofii mowy ludzkiej (sygn. Paw. 6.), kserokopię książki pt. De Scho-
penhaueri doctrina et philosophandi ratione. Dissertatio philosophica... 
(sygn. Paw. 7), kserowany tekst rzymskiego rękopisu (Archiwum Con-
gregationis a Resurrectione Romae – w skrócie: ACRR) nt. Moje pierw-
sze spotkanie z o. P. Semenenką. Kartka ze wspomnień (sygn. Paw. 8), 
oryginalny druk zapisu dysputy toczonej pomiędzy Ludwikiem Pepel-
mannem, Stefanem Pawlickim, Józefem Scholzem i Wilhelmem Zimań-
skim w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w 1859 roku 
pt. Dissertatio inauguralis historica quam amplissimi philosophorum or-
dinis auctoritate in Alma literarum Universitate Viadrina ad summos in 
philosophia honores rite capessendos die VI. Junii A. MDCCCLIX ho-
ra XI publice defendet (to pawliciana juwenalia, sygn. Paw. 9). Do dzieł 
przypisywanych młodemu o. Stefanowi Pawlickiemu można by zaliczyć 
inwentarz dot. posiadłości i dobrodziejów w Mentorelli, zaczynający się 
od incipitu: ”...Ivizioni [?] de vi troviano in Mentorella” (sygn. Paw. 10).

Wśród materiałów obcych na uwagę zasługuje obszerny (choć nie-
kompletny) numerowany tekst oryginalnego rękopisu dziewiętnasto-
wiecznego autorstwa Ludwika Pawlickiego pt. Ascetyka. To zapewne 
w jakimś stopniu zapis wykładów o. Piotra Semenenki lub – co mniej 
prawdopodobne – dzieło samodzielne (res ad inquiriendi), a rzecz sa-
ma w sobie warta skompletowania i wydania na podstawie zachowa-
nej wersji rękopiśmiennej (kilkaset stron, sygn. Paw. 11).

Istotną część omawianej tu spuścizny o. Stefana Pawlickiego znaj-
dującej się w APPZ w Krakowie stanowią spisy bibliograficzne materia-
łów pisanych, wykazy inwentarzowe oraz inwentarze innych spuścizn, 
innych pawlicianów lub ’rezurekcianów’ zachowanych w Bibliote-
ce Jagiellońskiej, obecnej Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krako-
wie lub u sióstr niepokalanek w Szymanowie (sygn. APPZ Paw. 13 – 
Paw. 14). Znajdziemy tu także materiały warsztatowe, fiszki, notatki 
bibliograficzne nt. ks. Stefana Pawlickiego sporządzone ręką dra Fran-
ciszka Germana (sygn. Paw. 15) oraz liczne dwudziestowieczne nad-
bitki drukowanych artykułów naukowych i wycinki prasowe dotyczące 
ks. S. Pawlickiego (sygn. Paw. 16), poza tym drukowane, maszynopi-
śmienne i rękopiśmienne wersje tekstów haseł słownikowych i artyku-
łów o ks. Stefanie Pawlickim napisanych przez znanego ’rezurekcjono-
loga’ dra Franciszka Germana z Gliwic (sygn. Paw. 17). Do materiałów 
obcych zaliczamy oryginalną korespondencję (wychodzącą i przycho-
dzącą) dra Franciszka Germana (1858–1971) tematycznie dotyczącą 
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głównie o. S. Pawlickiego CR. Wśród korespondentów warto wymienić 
takie osoby, jak: Białasiewicz, o. Jerzy Jedynak CR, Maria Kocójowa, 
Lechicki, Józef Mertka, o. Jerzy Mrówczyński CR, Alfred Pawlicki, Ar-
tur Pawlicki, Kazimierz Szwarcenberg-Czerny, dr Jerzy Zathey (sygn. 
Paw. 18). Z innych listów wspomnieć można również o. Jana Wojnara 
CR (sygn. Paw. 19). Prawdopodobnie autorstwa o. Jerzego Mrówczyń-
skiego CR jest tekst pt. Datacja niektórych listów CRowskich, (sygn, 
Paw. 20). Na materiały obce składają się także liczne wycinki prasowe 
z XX w. mniej lub bardziej związane z o. S. Pawlickim (sygn. Paw. 22) 
lub z o. Walerianem Kalinką (sygn. Paw. 21).

Na ogół niezwiązanymi tematycznie z o. S. Pawlickim są dołączo-
ne wtórnie materiały autorstwa ks. Bolesława Micewskiego CR. War-
to tu wymienić na przykład takie jego teksty, jak: Zmartwychwstańcy 
w Diecezji Krakowskiej (z bibliogr.), Konferencje rekolekcyjne dla Sióstr 
CR w Wejherowie, Sługa Boży Bogdan Jański, Sługa Boży ks. Piotr Se-
menenko CR, Ks. Aleksander Jełowicki C.R., Sługa Boży ks. Hieronim 
Kajsiewicz, Ks. Walerian Kalinka C.R. Historyk i wychowawca, Ks. Ka-
rol Kaczanowski C.R., Ks. Profesor Stefan Pawlicki C.R., ks. Dr. Alfred 
Bentkowski C.R., Ks. Józef Hube, Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski, 
O. Smolikowski CR: w rekolekcjach: ingredere totus mane solus egrede-
re alius, O posłuszeństwie, Matka Celina Borzęcka. Założycielka Zgro-
madzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (ur. 1833 – zm. 1913) 
(sygn. Paw. 23). W spuściźnie odnajdujemy tekst anonimowy (niewy-
szukaną stylistycznie prozę literacką) pt. Tajemnica Huncwota (sygn. 
Paw. 24). Warto wskazać również na przypadkowo tu znajdujący się 
tekst pt. Kapłan między ludźmi. Konferencja do kapłanów wygłoszo-
na w kaplicy Sem. Duch. przez o. Popiela TJ 19.4.1967, będący za-
pisem rekolekcji o. Popiela, jezuity. Sam tekst pochodzi ze zbiorów 
o. Bolesława Micewskiego CR. (sygn. Paw. 25). Zupełnie przypadko-
wymi materiałami wśród pawlicianów są na przykład: artykuł autor-
stwa Jakuba Kuklińskiego CR pt. O radościach i weselu duszy (sygn. 
Paw. 26), wyciąg z akt sądowych dotyczących spadku po Konstantym 
Rogalskim, zmarłym w 1919 roku (sygn. Paw. 27), statut pt. Studia Re-
surrectiana i Warunki korzystania z Archiwum Zgromadzenia ks. ks. 
Zmartwychwstańców w Rzymie (sygn. Paw. 28), Konstanty Rogalski 
(zmarł w 1919 roku) i dyplom doktorski Mirosława Mylika, autora dy-
sertacji pt. Życie i twórczość Stefana Pawlickiego, obronionej w Akade-
mii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1993 roku (sygn. Paw. 29). Jak 
widać z wymienionych przykładów, spuścizna dotycząca o. Stefana 
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Pawlickiego w zdecydowanej większości składa się z materiałów ob-
cych, czasem w ogóle niezwiązanych z o. S. Pawlickim.

Analiza metod porządkowania i inwentaryzacji zespołu. Autor ni-
niejszego tekstu, Marek Mariusz Tytko, porządkował spuściznę doty-
czącą o. prof. dra Stefana Pawlickiego CR w październiku i listopadzie 
2011 roku. Podobnie jak przy porządkowaniu każdego innego zespołu, 
wstępne uporządkowanie polegało na wydzieleniu materiałów obcych 
oraz materiałów własnych, a wśród materiałów własnych podzielono 
spuściznę na poszczególne formy: 1) fotografie (negatywy i pozyty-
wy), 2) grafikę oraz 3) teksty. Autor starał się wydzielić rękopisy orygi-
nalne o. S. Pawlickiego oraz odpisy lub kopie (kserokopie). W ramach 
materiałów własnych zastosował typowy podział tekstów na listy (epi-
stolografię) i twórczość własną (dzieła) o. Pawlickiego. Porządkujący 
spuściznę i nadający jej kształt starał się zachować podział rzeczowo-
-chronologiczny, także w epistolografii, o ile to było możliwe. Ogra-
niczeniem dla porządkującego było życzenie dyrektora krakowskiego 
Archiwum CR, aby nie przenosić niczego do innych spuścizn, nawet 
jeśli są to materiały zupełnie przypadkowe i zupełnie niezwiązane 
z danym członkiem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, któ-
rego dotyczy dana spuścizna, stąd duża ilość materiałów obcych, które 
i tak trafiły tu wtórnie. Obwolutowano i szczegółowo opisano obwolu-
ty, a następnie po ułożeniu rzeczowym spuścizny – wstępnie numero-
wano obwoluty, aby zaznaczyć porządek w zespole akt. Liczono karty 
w spuściźnie, a na końcu sporządzono, po wstępnym uporządkowa-
niu, wstępny inwentarz spuścizny, który dodano poniżej. Przy opi-
sie zastosowano sygle APPZ od skrótu Archiwum Polskiej Prowincji 
Zmartwychwstańców. Zachowane dokumenty dotyczące o. Stefana 
Pawlickiego CR oraz ich odpisy (kopie) mają na ogół wtórną wartość 
źródłową dla badaczy, jakkolwiek mogą być pomocne.

2. Inwentarz spuścizny dot. ks. prof. dra Stefana 
Pawlickiego CR w Archiwum Prowincji Polskiej 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 
w Krakowie)

Spuściznę ks. Stefana Pawlickiego CR w Archiwum Polskiej Pro-
wincji Zmartwychwstańców w Krakowie społecznie wstępnie upo-
rządkował oraz inwentarz sporządził dr Marek Mariusz Tytko (UJ).
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Materiały własne

Pudło I (Pawlicki I)

APPZ Paw. 1.

Fotografie (w teczce)
A. Negatywowe płyty szklane – 3 szt. (w tym 2 płyty szklane uszko-

dzone, 1 płyta nieuszkodzona):
a) negatyw szklany nr 1 – przedstawiający 4 podobizny: 1) ks. Ste-

fana Pawlickiego CR, 2) ks. Pawła Smolikowskiego CR, 3) ks. Józefa 
Gieburowskiego CR, 4) Lubeckiego;

b) negatyw szklany nr 2 – j.w. 4 podobizny na płycie (płyta szkla-
na uszkodzona);

c) negatyw szklany nr 3 – przedstawiający 1 podobiznę ks. Stefa-
na Pawlickiego (płyta uszkodzona, brak części twarzowej negatywu).

B. Fotografie pozytywowe dot. ks. Stefana Pawlickiego – 31 fotogra-
fii pozytywów, w kopertach (1+ 9 + 1 + 7 +13 szt. zdjęć) + 3 negaty-
wy (błony szer. 35 mm) z opisem.

C. Fotografie pozytywowe dot. różnych osób (NN) – 3 szt.
D. Fotografie dot. architektury sakralnej (kościołów Gdańska w XX 

w., w kontekście ks. S. Pawlickiego) – 7 szt.
E. Zdjęcia (pozytywy) dot. o. Pawła Smolikowskiego CR – 51 szt. 

[materiały obce do wyłączenia ze spuścizny].

APPZ Paw. 2.
Karol Frycz „»Ks. Prof. Dr Pawlicki. Sympatyk Ziel[onego]. Balo-

nika, słynny gowimand i gastronom unosi o 1-szej ostatnie 6 paszte-
cików od Maurizia na A-B Doctissimo padre Pawlicki« Leon XIII Pa-
pa”, oryginalna grafika (rysunek sygnowano: „K. Frycz 1907”), papier 
(w tubie), wym. ok. 41 x 29 cm.

APPZ Paw. 3.
Akty urzędowe dot. twórcy spuścizny – ks. Stefana Pawlickiego CR:
a) testament sporządzony w Krakowie (10 IV 1916 r.) przez zastępcę 

notariusza Stana Górę, odpis (akt notarialny, oryginalny odpis z pie-
częcią);

b) akt sądowy pt. „Akt C.K. Sądu Powiatowego Cyw. Oddz. XIII 
Kraków 29 X 1916 r., mps, k. 3;
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c) protokół pt. „Przedmioty wydzielone ze spadku ś. p. ks. Stefana 
Pawlickiego jako legat dla Zgromadzenia Zmartwychwstańców”, in-
wentarz majątku spadkowego (1916 r.);

d) akta skarbowe [Urząd Podatkowy] pt. „C.K. Urząd wymiaru na-
leżytości. Wezwanie płatnicze od spadku po ś.p. ks. dr. Stefanie Paw-
lickim”, Kraków, 4 IV 1917 r., druk, k. 3.

APPZ Paw. 4.
Listy ks. Stefana Pawlickiego CR do różnych adresatów (korespon-

dencja wychodząca):
– list do o. Tadeusza Olejniczaka CR, rektora we Lwowie, Busk[o], 

19 VIII [1]906 r. (Busk, 20 VIII [19]06 [data stempla pocztowego]), rps 
oryginalny + koperta ofrankowana;

– list do NN (mężczyzny), Rzym, 27 II 1873 r. (odpis listu), k. 1;
– list do NN („ojca”), Wadów, 8 IX [18]82 r., kserokopia rpsu, k. 1 

(fol. 2) [oryginał listu w Rzymie: ACRR 27498];
– list do NN („ojca”), Wadów, 8 IX [18]82 r., kserokopia rpsu, k. 1 

(fol. 2) [oryginał listu w Rzymie: ACRR 27499];
– list do NN („ojca”), Kraków, 12 XII [18]82 r., kserokopia rpsu, k. 1 

(fol. 2), [oryginał listu w Rzymie: ACRR 27500];
– [Ks. Stefan Pawlicki] Listy do Morawskich z Jazłowca, [1873–

1896] opracowanie ks. Bolesław Micewski CR [zawiera razem tekst 
odczytanych 30 listów], mps, k. 40 [egzemplarz korektowy z odręcz-
nymi dopiskami ks. B. Micewskiego CR].

APPZ Paw. 5.
Prace autorstwa ks. Stefana Pawlickiego, oryginalne rękopisy, spi-

sane głównie obcą ręką (nie: S. Pawlickiego) lub druk.
1) Estetyka według wykładów X Pawlickiego (zawiera: Wykład X, 11 II 

[18]98 r., w j. polskim + wypis z dzieła Johanna Christopha Friedricha 
von Schillera, w j. niemieckim), poszyt (liniowany), opr. płpł., rps, nlb., 
k 50, w tym kart zapisanych fol. 46 [dawna sygn. VII B-4/Pawlicki 11].

2) Żywot i Dzieła Ernesta Renana, napisał Dr Stefan Pawlicki, notat-
ka z dn. 29 XI [18]98 r., (fol. 2, tj. 4 strony zapisu) + Sztuka. Ogólne po-
jęcie stylu i podział (fol. 2, tj. 4 strony zapisu), poszyt, opr. płpł. rps, nlb., 
k. 50, w tym k. zapisanych 4 (fol. 4) [dawna sygn. VII B-4/Pawlicki 12].

3) O najnowszych badaniach nad Witelonem, który u nas także Cioł-
kiem się zowie, z powodu książki prof. Klemensa Baeumkera: Witelo. 
Ein Philosoph und Naturforscher des XIII Jahrhunderts. Münster 1908, 
[luty 1909], rps oryg.
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4) Nadbitka tekstu drukowanego pt. j.w., druk.
5) Początki chrześcijaństwa ś. p. X Pawlickiego, rps, k. 22 [spisane 

obcą ręką].

APPZ Paw. 6.
Stefan Pawlicki:
– Filozofia mowy ludzkiej, mps, poszyt, k. 40 [fol. 40] + tenże tekst, 

kopia maszynopiśmienna, mps, k. 40.

APPZ Paw. 7.
Stefan Pawlicki:
– De Schopenhaueri doctrina et philosophandi ratione. Dissertatio 

philosophica..., Vratislaviae (Wrocław), kserokopia książki, k. 42, (s. 80 
+ 4 nlb.).

APPZ Paw. 8.
Stefan Pawlicki:
– Moje pierwsze spotkanie z o. P. Semenenką. Kartka ze wspomnień, 

kserokopia drukowanego artykułu (ze zbiorów ACRR 1594), k. 1.

APPZ Paw. 9.
[Ludwik Pepellmann, Stefan Pawlicki, Józef Scholz, Wilhelm Zi-

mański]:
– Dissertatio inauguralis historica quam amplissimi philosophorum 

ordinis auctoritate in Alma literarum Universitate Viadrina ad summos 
in philosophia honores rite capessendos die VI. Junii A. MDCCCLIX ho-
ra XI publice defendet / auctor: Josephus Scholz, Silesius contra adver-
sarios: Ludovicum Poepellmann, dr phil., Guilelmum Zimansky, stud. 
Iur., Stephanum Pawlicki, stud. phil., Vratislaviae, typis Grassii, Barthii 
et Socii [W. Friedrich], k. 46 + 2 nlb.

APPZ Paw. 10.
Bez autora, niesygnowane (autorstwo prawdopodobnie: Stefan 

Pawlicki), Inc. ”...Ivizioni [?] de vi troviano in Mentorella” [?], inwen-
tarz dot. Mentorelli (inwentaryzacja, wykaz dobrodziejów, wykaz ła-
cińskich inskrypcji), tekst w j. włoskim i łacińskim, rps oryg. k. 36.

Zeszyty_17-18.indb   222Zeszyty_17-18.indb   222 2013-06-24   20:20:162013-06-24   20:20:16



223Spuścizna dotycząca ks. prof. dra Stefana Pawlickiego CR 

Materiały obce:

APPZ Paw. 11.
Ludwik Pawlicki, Ascetyka, oryg. rpsy [XIX w.] w j. polskim w 15 

częściach, karty zszyte + karty luźne (rozerwane).

APPZ Paw. 12.
[Nekrolog] Plakat z informacją o nabożeństwie żałobnym w 50. rocz-

nicę śmierci ks. Stefana Pawlickiego [o treści: „Uroczyste nabożeń-
stwo żałobne w 50-tą rocznicę zgonu ś.p. ks. dra Stefana Pawlickiego 
profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego odprawione będzie 
w czwartek dnia 28 kwietnia 1966 roku o godzinie 10-tej w kościele 
Księży Zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej 10, na które zapra-
szają Księża Zmartwychwstańcy”, (Kraków 1966)], druk ulotny, k. 1.

APPZ Paw. 13.
Inwentarze spuścizn i wykazy prac dot. Stefana Pawlickiego (teks-

ty na ogół bez autorów, niesygnowane):
1) Materiały dotyczące historii Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego w dziale rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
[opracowanie, artykuł – wstęp do inwentarza (?)], mps, k. 3.

2) Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 8210–8526. Rę-
kopisy po ks. Stefanie Pawlickim, mps, k. 263 + 1 nlb.

3) Biblioteka Jagiellońska Kraków. Rękopisy dotyczące Zgromadze-
nia OO Zmartwychwstańców, przechowywane w papierach po Józefie 
Bohdanie Zaleskim..., mps, k. 5 [wykazy inwentarzowe].

4) Pawlicki Stefan – Inwentarz rękopisów B.J. 8210–8526, poszyt 
(niebieski), rps, k. 16 + 1 karta luzem [poszyt spisany ręką dra Fran-
ciszka Germana (notatki z inwentarza BJ)].

5) Wykaz prac autorstwa ks. Stefana Pawlickiego, rps, k. 3 [wykaz 
niekompletny, wraz z podanymi sygnaturami].

6) PAN – PAU – BJ Wykaz listów pisanych przez zmartwychwstańców 
(Jańskiego, Duńskiego i in. przechowywanych w PAN, PAU i BJ), rps, k.1.

7) Polska Akademia Nauk w Krakowie – rękopisy dotyczące OO 
Zmartwychwstańców [wykaz bibliograficzny], mps, k. 8 [autor zesta-
wienia: o. Bolesław Micewski CR?].

8) Wykazy archiwaliów (listów, prac) Archiwum Sióstr Niepokala-
nek w Szymanowie dot. Zmartwychwstańców, rps, k. 6.
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Pudło 2 (Pawlicki II)

APPZ Paw. 14.
– Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej 8210–8526. Rękopi-

sy po ks. Stefanie Pawlickim, mps (kopia maszynopiśmienna na papie-
rze przebitkowym), k. 263.

APPZ Paw. 15.
– Materiały warsztatowe. Fiszki, notatki bibliograficzne nt. ks. Ste-

fana Pawlickiego, sporządzone ręką dra Franciszka Germana, rpsy, 
mpsy, plik.

APPZ Paw. 16.
– Nadbitki artykułów naukowych i wycinki prasowe dot. ks. Stefana 

Pawlickiego [teksty opublikowane (drukowane) po 1945 r.], druki, plik.

APPZ Paw. 17.
– Dr Franciszek German – teksty haseł i artykułów o ks. Stefanie 

Pawlickim, rpsy, mpsy, druki:
a) Pawlicki Stefan, tekst do: Słownik pracowników książki polskiej, 

PWN Warszawa-Łódź 1972, s. 665, mps.
b) Pawlicki Stefan, tekst do: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, mps + kopia.
c) [bez tytułu (dot. Stefana Pawlickiego)], rps.
d) Ks. Stefan Pawlicki, rps.
e) Stefan Pawlicki, rps.
f) Ks. Stefan Pawlicki – w 50-tą rocznicę zgonu, mps + druk (nadbit-

ka z: „Życie i Myśl”, 1966, nr 9).
g) Stefan Pawlicki w Warszawie, mpsy, kilka wersji korektowych (dla 

tygodnika „Stolica”), oryginał z odręcznymi poprawkami, k. 9 + 3 ko-
pie maszynopiśmienne.

APPZ Paw. 18.
– Pavliciana. Korespondencja (wychodząca i przychodząca) Fran-

ciszka Germana (1858–1971) dot. tematyki ks. Stefana Pawlickiego.

A) Korespondencja adresowana do Franciszka Germana (przycho-
dząca), różni nadawcy (alfabetycznie):

– ks. Jerzy Jedynak CR, Gliwice 1966, 2 koperty;
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– Maria Kocójowa (Biblioteka Czartoryskich), Kraków, 21 IX 1968 r., 
mps + 1 koperta;

– Lechicki do NN [F. Germana?], Kraków 25 IV 1970 r., rps, k. 1 
[m.in. dot. rozprawy doktorskiej Czesława Głombika pt. Koncepcja fi-
lozofii i dziejów filozofii Stefana Z. Pawlickiego];

– Józef Mertka, 1968 r. (9 listów), rpsy + mpsy (odpisy listów), k. 9 
+ 3 koperty;

– o. mgr Jerzy Mrówczyński [CR], Kraków, 19 IV 1966 r., oryg. mps, 
k. 1 + koperta;

– Alfred Pawlicki, 1958, 1963, 1064, 1966, 1971, (19 listów lub kart), 
rpsy, k. 19 + 10 kopert;

– Artur Pawlicki, 26 i 27 IX 1966 r., 1 list, k. 1;
– doc. dr Jerzy Zathey, kierownik Oddziału Rękopisów Biblioteki 

Jagiellońskiej, mps, k. 1 + 1 koperta;
– Redakcja „Życie i Myśl” (23 IV 1966, 30 V 1966, 20 VII 1966, 

27 IX 1966, 10 X 1966), 5 listów + 5 kopert + 1 kwit kasowy + 1 prze-
kaz pocztowy;

– NN (o. Rektor CR [Czesław Falkiewicz?]), Kraków, 4 I 1968 r., list 
sygnowany (nie rozpoznano podpisu), rps, k. 1 + 1 koperta [na ko-
percie napis o treści: Wydawnictwa X. Zmartwychwstańców w Krako-
wie, ul. Łobzowska 10, do prowincjała ks. Czesława Falkiewicza CR].

B) Korespondencja wychodząca od Franciszka Germana do róż-
nych adresatów (alfabetycznie) 1966–1970:

– do red. Białasiewicza, The Polish Publishing Co., „Dziennik Chi-
cagowski”, 12 IX 1966 r., mps, k. 1;

– do Jerzego Jedynaka CR, 20 IV 1966 r., mps, k. 1;
– do mgr Marii Kocójowej, Gliwice, 29 IX 1968 r., oryg. mps, k. 1;
– do Józefa Mertki, 1968 r. (12 I, 18 I, 31 I, 19 IV, 30 IV), mpsy, rps, 

5 listów, k. 5;
– do o. mgra Jerzego Mrówczyńskiego CR, list z 20 IV 1966 r., mps, 

k. 1;
– do Alfreda Pawlickiego (1957, 1963, 1968), list z 27 VII 1957 r., 

rps, k. 3, list z 27 VII 1957 r., mps, k. 1, list z 2 X 1963 r., mps, k. 1, list 
z 31 I 1968 r., mps. k. 1;

– do Artura Pawlickiego, list z 19 XI 1966 r., mps, k. 1;
– do o. dra Kazimierza Szwarcenberga-Czernego, Kraków, 20 VII 

1957 r. [?], rps, k. 2 + 1 wizytówka (drukowany bilet wizytowy K. Szwar-
cenberga-Czernego);
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– do Redakcji „Życie i Myśl”, 4 listy z 1966 r. (9 V, 31 V, 12 VI, 
25 VII), mpsy, k. 6;

– do NN, Gliwice, 29 IV 1970 r., mps, k. 1.

APPZ Paw. 19.

Listy różnych nadawców do różnych odbiorców:
– Józef Mertka do NN [do Rektora CR w Krakowie], Słupsk 25 XI 

1967 r., rps, k.1;
– Jan Wojnar CR do Biblioteki Jagiellońskiej (kustosza BJ), 2 listy 

(z 22 X 1956 r. i 23 X 1956 r.), mpsy, k. 2 [dot. Stefana Pawlickiego];
– NN (kobiety) do NN (o. Bolesława Micewskiego CR?), b.d. [po 

1945 r.], mps, k. 4.

APPZ Paw. 20.
„ks. mgr J x M” [ks. Jerzy Mrówczyński?], Datacja niektórych listów 

CRowskich, rps, k. 22 [tekst pisany na odwrocie mpsu, karty wtórnie 
wykorzystane jako makulatura].

APPZ Paw. 21.
Wycinki prasowe dot. Waleriana Kalinki [sic!]:
– „Kurier Literacko-Naukowy”, z 14 XII 1936 nr 50, 1 oryg. egz.

[na s. IV artykuł: dr Marian Tyrowicz (Lwów), pt. ks. Walerjan Kalin-
ka. Badacz przeszłości i wychowawca narodu – w 50-tą rocznicę zgo-
nu: 16 XII 1886 – 16 XII 1936].

APPZ Paw. 22.
Wycinki prasowe artykułów dot. Gdańska i Wielkopolski w kontek-

ście miejsc pobytu ks. Stefana Pawlickiego. Wycinki artykułu dot. prof. 
Tadeusza Sinki, dra Kazimierza Brończyka i in., druki (po 1945 r.).

APPZ Paw. 23.
Ks. Bolesław Micewski CR, teksty:
1) Zmartwychwstańcy w Diecezji Krakowskiej + bibliografia, mps, 

k. 35 (kart numerowanych 33 z dodatkowymi dwiema kartami 29a i 29b);
2) Brak tytułu [Konferencje dla Sióstr CR w Wejherowie, lipiec 

1971 r.], mps, k. 66;
3) Konferencje rekolekcyjne dla Sióstr CR w Wejherowie, b. d., mps, 

k. 27;
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4) Sługa Boży Bogdan Jański, k. 4;
5) Sługa Boży ks. Piotr Semenenko CR, mps + rps, k. 4;
6) Ks. Aleksander Jełowicki C.R., mps + rps, k. 3;
7) Sługa Boży ks. Hieronim Kajsiewicz, mps + rps, k. 3;
8) Ks. Walerian Kalinka C.R. Historyk i wychowawca, mps + rps, k. 3;
9) Ks. Karol Kaczanowski C.R., mps + rps, k. 3;
10) Ks. Profesor Stefan Pawlicki C.R., mps + rps, k. 4;
11) ks. Dr. Alfred Bentkowski C.R., mps, k. 3;
12) Ks. Józef Hube, mps + rps, k. 5;
13) Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski, mps + rps, k. 4;
14) O. Smolikowski CR: w rekolekcjach: ingredere totus mane solus 

egredere alius [tekst z ok. 5 IV 1967 r.?], mps, k. 1;
15) O posłuszeństwie [datowany na 5 IV 67 r.], mps, k. 3;
16) Matka Celina Borzęcka. Założycielka Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego (ur. 1833 – zm. 1913), mps, k. 2.

APPZ Paw. 24.
NN (autor nieznany, tekst niesygnowany), Tajemnica Huncwota, 

mps (kopia na papierze przebitkowym), k. 24.

APPZ Paw. 25.
[o. Popiel TJ („streścił i myślami swoimi uzupełnił ks. Śl.”)], Kapłan 

między ludźmi. Konferencja do kapłanów wygłoszona w kaplicy Sem. 
Duch. przez o. Popiela TJ 19.4.1967, mps, k. 1 [ze zbiorów o. Bolesła-
wa Micewskiego CR].

APPZ Paw. 26.
Jakub Kukliński CR, O radościach i weselu duszy, mps, k. 5 [s. 10]. 

[Uwaga: tekst niekompletny, brak końca].

APPZ Paw. 27.
Konstanty Rogalski (zmarł w 1919 r.), akta sądowe dot. spadku, wy-

ciąg – Sąd Powiatowy cywilny Oddział XII, Kraków 20 lipca 1920, mps 
k. 1 [przep. Kazimierz Wacławowicz (?)].

APPZ Paw. 28.
Statut Studia Resurrectiana i Warunki korzystania z Archiwum Zgro-

madzenia ks. ks. Zmartwychwstańców w Rzymie, [b.d. (koniec XX w.)] 
mps, k. 2.
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APPZ Paw. 29.
Dyplom doktorski Mirosława Mylika (autora dysertacji pt. Życie 

i twórczość Stefana Pawlickiego, ATK, Warszawa, 25 I 1993 r.), druk. 
oryg. kolor. mps, k. 1.

Streszczenie

Autor opisuje w artykule kwestię spuścizny dotyczącej dobrze znanego pol-
skiego filozofa i wychowawcy, zmartwychwstańca, o. prof. dra Stefana Paw-
lickiego (1839–1916), który był profesorem teologii i filozofii oraz rektorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spuścizna ta jest obecnie umiesz-
czona (przechowywana) w Archiwum Kurii Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie. Główna część kolekcji o. Pawli-
ckiego znajduje się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej (w Oddziale Ręko-
pisów) w Krakowie, a w krakowskim Archiwum Kurii Zmartwychwstańców 
istnieje tylko cząstkowa kolekcja, która minimalnie uzupełnia w pewien spo-
sób spuściznę w Bibliotece Jagiellońskiej. Opisywana tu niewielka spuścizna 
zawiera nie tylko dzieła autorstwa o. Pawlickiego (jego dorobek), ale także, 
a może głównie, różne teksty na temat o. prof. S. Pawlickiego, prace innych 
autorów o nim (rękopisy, maszynopisy, druki, kserokopie) oraz stare fotogra-
fie i grafikę Karola Frycza z około 1900 roku. Artykuł pokazuje krótko dzieje 
kolekcji, archiwalną charakterystykę kolekcji, treściową zawartość kolekcji 
oraz sposoby porządkowania i inwentaryzowania (katalogowania) kolekcji. 
Inwentarz spuścizny o. Waleriana Kalinki znajduje się w osobnym artykule.

Słowa kluczowe: Pawlicki Stefan, nauka polska, humanistyka, filo-
zofia, Kościół Rzymskokatolicki, historia, spuścizna archiwalna, zmar-
twychwstańcy, inwentarz archiwalny
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Collection (Legacy) concerning rev. Father Stefan 
Pawlicki CR in the Archives 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 philosopher and educator, resurrec-
tionist, father professor Ph.D. Stefan Pawlicki (1839-1916), who was a pro-
fessor of theology and philosophy, and a rector at the Jagiellonian University 
in Cracow. Presently, this legacy (collection) is placed (stored) in the Archive 
of Curia of Polish Province of Order Resurrection of Jesus Christ in Cracow. 
Now, the main part of rev. Pawlicki’s collection there is in the Jagiellonian 
Library (in the Department of Manuscripts), but partial collection exists in 
the Cracow’s Archive of Curia of Resurrectionist. This one slightly (the mini-
mum) complets in some way that collection in the Jagiellonian Library. De-
scribed here, small legacy (small collection) contains not only works written 
by rev. S. Pawlicki (his achievements), but mainly also different texts on theme 
of rev. prof. S. Pawlicki, works of another authors about him (manuscripts, ty-
pescripts, publications, photocopies) and old photography and one graphics 
by Karol Frycz around 1900 year. This article (this study, this paper) shows 
shortly history of collection, archival characteristic of collection, register of 
content of collection and ways of ordering and cataloging (inventory) collec-
tion. Inventory for rev. Stefan pawlicki’s legacy (colection) there is in the an-
nex (the addition) to this article (study, paper).

Keywords: Pawlicki Stefan, Polish science, humanities, philosophy, Ro-
man-Catholic Church, history, archival legacy, Resurrectionists, archi-
val inventory (archival catalogue)
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