
 
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM 
(#34) 

 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… 

(Kleryk, Spiderman i Jan Paweł II #34) 

 Mimo że sierpień jest miesiącem, w którym wiele 
miejsc jest zamkniętych w Rzymie, jednak nasze 
archiwum pracuje pełną parą! Kilka miesięcy temu 
przenieśliśmy do nowego miejsca nasze muzeum i 
bibliotekę. Obecnie muzeum znajduje się na parterze, a 
biblioteka pod kościołem. Na sierpień został wysłany do 
nas kleryk z Polski, Michał Michalski CR, wraz z którym 
porządkujemy nową bibliotekę. W naszej pracy 
szczególnie koncentrujemy się na starych książkach, 
które dobrze pamiętają pierwszych zmartwychwstańców. 

Na przykład, natrafiliśmy na Porządek Domowy Internatu Ruskiego, w którym znajdują się odręczne 
komentarze i notatki ks. Pawła Smolikowskiego CR czy na książkę Madonna Busowiska, w której ks. 
Olejniczak CR zapisuje, że była to “jedna z ulubionych książek Ojca Pawła Smolikowskiego”.  
 Jedną z najstarszych ksiąg w naszej bibliotece jest Bibliotheca Chemica Curiosa J. J. 
Mangeta, szwajcarskiego lekarza, pisarza i kolekcjonera, która zawiera zbiór tekstów alchemicznych 
opublikowanych w Genewie w 1702 r. Jedna z jej części przedstawia ryciny tzw. clavis stworzonych 
przez słynnego alchemika Basil Valentine. Owe klucze wyjaśniają etapy tworzenia kamienia 
filozoficznego - legendarnej substancji, od wieków poszukiwanej przez alchemików, mającej moc 
zamieniania metalów nieszlachetnych w złoto (niestety proces opisany nie działa 

! ). 
 Nowe książki tworzą także dość interesującą kolekcję. Naszą szczególną 
uwagę zwrócił komiks wydany w 1981 r. przez Marvel Comics (amerykańskie 
wydawnictwo komiksowe) na temat życia Jana Pawła II. Niestety nie jest to jeden z 
tych komiksów, które dziś warte są miliony (jak seria Stan Lee’s i Jack Kirby’s “X-
Men”, która w 2012 roku sprzedana była za bagatela 49 tysięcy dolarów). Nasz na 
włoskim Amazonie można kupić za ok. 80 euro.  
 Dzisiaj chciałbym się pokazać wam kilka skanów tej “perełki”. Na okładce 
znajduję się Jan Paweł II krótko po swoim wyborze, natomiast w lewym dolnym 
rogu widzimy głowę Spidermana. Na tylnej okładce znajduję się herb papieski. 
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