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268 Recenzje '[2]

Nicholas K o w a l s k y —  Josef M e t z l e r ,  Inventory of the Historical 
Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples 
or „De Propaganda Fide” — Inventario dell’archivio storico della Sacra 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o „De Propaganda F i
de”, New enlarged edition, Studia Urbaniana vol. 18, Pontificia Univer

sitas Urbaniana, Rom 1983, ss. 156

Pierwsze wydanie tego In w en tarza  z roku 19.61 — przygotowane przez 
N. Kowalsky’ego (fl966), ówczesnego archiwistę Kongregacji Ewan
gelizowania Narodów :— jest już od dawna wyczerpane. Poza tym w 
międzyczasie papież Jan Paweł II otworzył dla zainteresiowainych na
ukowców dokumentację pontyfikatu Leona XIII (1878—1903), w czasie 
którego — w r. 1893 — został wprowadzony nowy system archiwowania 
akt tejże Kongregacji. Toteż obecny archiwista wspomnianego dyka- 
sterium Kurii Rzymskiej, J. Metzler, przygotował nowe, dwujęzyczne, 
wydanie Inw entarza  arch iw um  historycznego K ongregacji Ewangelizo
w an ia  N arodów,  uzupełnianie i poszerzone (z 40 do 156 stron), zwła
szcza przez zamieszczenie wstępu, wyjaśnienie nowego systemu z r. 
1893 oraz kilka dodatków.

W krótkiej prezen tac ji  (ss. 71—8), kard. A. Rossi, prefekt Kongregacji 
Ewangelizowania Narodów, podkreśla, że książka „chce być narzę
dziem pracy w rękach naukowców, zdolnym ułatwić badania naukowe”, 
jest o,na bowiem „kluczem pozwalającym dotrzeć do różnych źródeł 
archiwalnych i ocenić bardzo bogatą dokumentację, która tam się znaj
duje”.

W p rze d m o w ie  (w języku angielskim ss. 9—10, w języku włoskim 
ss. 115—116) J. Metzler zwraca, między innymi, uwagę na bogactwo 
i znaczenie dokumentów zebranych w archiwum historyczinym Kongre
gacji „zwłaszcza gdy chodzi) o historię misji... i historię Kongregacji, 
odpowiedzialnej od roku 1622 za ewangelizowanie narodów, jak też 
gdy chodzi o historię cywilną, kulturową i religijną narodów, a także 
socjplogię,. etnografię, językoznawstwo i wiele innych dziedzin wiedzy”.

W stęp  (w jęz. ang. ss. 11—18, w jęz. wł. ss. 117—123) zawiera wia
domości dotyczące powstania i zadań Kongregacji Ewangelizowania Na
rodów oraz zbierania przez nią i archiwowania dokumentacji.

Część p ie rw sza  książki (w jęz. ang. ss. 19^82, w jęz. wł. ss. 124— 
149) dotyczy zawartości archiwalnej z lat 1622—1892, w których pozo
stał zasadniczo nie zmieniony system archiwacji (z wyjątkiem kilka 
drobnych wariantów wewnątrz poszczególnych grup akt).

Najpierw mowa jest o sekcjach  zasadniczych  (1. Akta Kongregacji;
2. Pisma orginałne przedstawione na zebraniach ogólnych; 3. Zebrania 
partykularne; 4. Pisma przedstawione podczas „kongresów”; 5. Audiencje 
Papieskie;. 6. Brewia i bulle; 7. Instrukcje; 8. Dekrety; 9. Listy), na
stępnie o sekcjach m n ie jszych ,  tzm. mających mniejsze znaczenie dla 
historyków (1. Akta komisji do reformy reguł; 2. Synody diecezjalne;
3. Informacje; 4. Źródła wiedeńskie, czyli wywiezione przez rząd fran


