
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM (#44) 

 Istnieje pewna interesująca teoria nazwana “teorią czarnej 
skrzynki”. Mówi o przedmiocie, którego wewnętrzna budowa jest 
a lbo w ogóle nieznana, a lbo znana bardzo s łabo… 
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… 

Bazgroły o. Semenenki #44 
Bazgroły, czyli bezwiedne rysunki, możemy znaleźć prawie w 
każdym uczniowskim zeszycie. Często są to szkice kwiatów, 

budynków, gwiazd, drzew, twarzy czy różnych figur geometrycznych. Psychologowie są zgodni co do 
tego, że owe rysunki mówią o człowieku więcej, niż mogłoby nam się wydawać.   
 Przyglądając notatki i listy o. Piotra Semenenki CR, natknąłem się kilka razy na jego bazgroły. 
Były to proste rysuneczki palców prawdopodobnie 
wskazujące na zdanie, które uważał za ważne, ale w kilku 
miejscach zrozumienie “co autor miał na myśli” już nie 
tak oczywiste. Moją szczególną uwagę przykuła pewna 
notatka o. Semenenki. Pokazałem ją niektórym członkom 
Domu Rzymskiego i co ciekawe każdy z nich widział coś 
innego. Niektórzy stwierdzili, że jest to rysunek 
monstrancji albo Serca Jezusowego w szklanej kuli. Inni 
widzieli wyraźny szkic globu i kontynentów (być może 
tego, który trzymał Kopernik znajdujący się przed 
wejściem do Domu Generalnego).  
 Drugi rysunek wydaję się jeszcze bardziej 
tajemniczy. Czy jest to jakiś owoc przecięty na dwie 
części czy może ziarno znajdujące się w ziemi? Ktoś 
nawet zasugerował, że to cebulka włosa! Moje 
pierwszym skojarzeniem było, że przedstawia on 
przeciętą śliwkę jak z komórkowej gry Fruit Ninja, w 
której szatkuje się owoce mieczem samurajskim (kto raz 
grał w tą grę, z pewnością wie o czym mówię:) Jedno 
jest pewne, to co widzimy parząc na jego bazgroły z 
p e w n o ś c i ą z a l e ż y o d n a s z e g o h o r y z o n t u 
hermeneutycznego. 
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