
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO 
ARCHIWUM (#16) 

 Istnieje pewna interesująca teoria nazwana 
“teorią czarnej skrzynki”. Mówi o przedmiocie, 
którego wewnętrzna budowa jest albo w ogóle 
nieznana, albo znana bardzo słabo. Przedmiot taki 
można analizować jedynie pod kątem jego reakcji 
na określone wymuszone bodźce.    
 Prawdopodobnie wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy, że w naszym Archiwum w Rzymie mamy 
ponad 200 czarnych skrzynek. Skrzynek, w których 
przechowujemy skarby naszego Zgromadzenia. 
Niektóre z tych skarbów ujrzały światło dzienne w 

różnych publikacjach, ale są tu też inne, które czekają na swój czas… 

(Pulsatilla #16) 

 Istnieje pewna wyjątkowa mała czarna skrzynka, która niestety nie należy do naszego 
Archiwum, ale do muzeum Sióstr Zmartwychwstanek w Rzymie. W przeszłości to pudełko było 
własnością o. Piotra Semenenki, w który trzymał on około trzydziestu malutkich fiolek.   
  Kolejne numery newslettera będą częścią wakacyjnej miniserii, która to będzie koncentrować 
się wokół osoby o. Piotra Semenenki. Wszyscy wiemy, że był on współzałożycielem i generałem 
Zmartwychwstańców, czołowym polskim teologiem w XIX wieku, spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym wielu oraz twórcą głównych zasad naszej zmartwychwstańczej duchowości. Był 
człowiekiem o wielu darach i wielu zainteresowaniach. Wśród tych zainteresowań jedno wydaję się 
być szczególnie interesujące... leczenie homeopatią. 
 W naszych zbiorach archiwalnych znajduje się pozycja, która zawiera okoły 29 luźnych kartek 
(ACRR 3983). Na każdej z tych kartek o. Piotr napisał imię każdego ze swoich pacjentów i w sposób 
bardzo szczegółowy, opisał symptomy ich chorób. Na odwrocie owych kartek nasz współzałożyciel 
opisywał szczegóły leczenia, podając dokładną datę i podane homeopatyczne specyfiki. Jednym z 
owych “medykamentów” była wspomniana w tytule “pulsatilla”. Jest to jeden z najstarszych i 
najbardziej używanych leków homeopatycznych przygotowywanych na bazie gatunku roślin zwanych 
sasanka (“pulsatilla”). Jako że sasanka kwitnie zazwyczaj na Wielkanoc, niekiedy zwana jest kwiatem 
wielkanocnym (Pasque flower, Easter flower).   
  Analizując karty pacjentów o. Piotra widać, że leczyli się u niego ludzie różnych stanów. Wśród 
nich byli księża, zakonnicy, siostry zakonne i osoby świeckie. Jest tam mowa o pewnym “kanoniku z 
miasta”, krawcu Orzechowskim, siostrze Franscesce, bracie Pawle. Nawet pewien hrabia korzystał z 
jego rady. Notatki prowadzone były w języku polskim i francuskim.  
 Dzisiaj chciałbym pokazać wam niektóre z kart takich pacjentów jak: br. Tomasz (w języku 
polskim; był on leczony wspomnianą wyżej “pulsatillą”), o. Eugeniusz Funcken CR (w języku 
francuskim i polskim), p. Szelęgiewicz oraz ks. Zygmunt (w języku polskim). Zatem nie przychodzi mi 
nic innego życzyć jak zdrowia na czas wakacji!  
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