
WPROWADZENIE 

Do r k czytelników oddajemy XI tom „Teki Komisji Historycznej” Lubelskiego Od-

dzia u PAN. Z o y y si  na niego w wi kszo ci prace naukowe historyków z lubelskiego 

rodowiska naukowego. Obejmuj  one zarówno dzieje miasta Lublina, dzieje Polski, jak 

i histori  Europy oraz wiata.

Mediewi ci zapraszaj  zatem na wypraw  w g b dziejów naszego miasta, by odszu-

ka  najstarsze lady zakonu dominikanów, ale tak e – by my poznali religijne przygo-

towanie wyprawy wojennej w wiekach rednich. Historycy nowo ytni podejmuj  wiel-

kie dylematy epoki – rozwa ania o polskim republikanizmie oraz o rozwoju Ko cio a

unickiego w przededniu rozbiorów Polski. Spojrzymy jednak te  na to, co mo na na-

zwa  proz ycia – problemy zdrowotne hiszpa skich królów z dynastii Habsburgów 

i Burbonów, a tak e zupe nie zwyk ych i nieutytu owanych mieszka ców Ksi stwa 

Warszawskiego zmagaj cych si  z plag  ospy na prze omie XVIII i XIX w. 

Znacz c  cz  tomu stanowi  prace historyków wieku XX, poczynaj c od omówie-

nia interesuj cego zagadnienia wydarze  politycznych i spo ecznych w Lublinie 

w kwietniu i maju pami tnego 1926 r. Zaprezentujemy te  ciekaw  analiz  genezy ko-

munistycznej propagandy dotycz cej wojny korea skiej na amach „Trybuny Ludu”. 

Ukrai ski badacz zaprezentuje rozwa ania na temat czynników politycznych, ideolo-

gicznych i innych, maj cych wp yw na dzia alno  lwowskich ludzi kultury w latach 60. 

ubieg ego stulecia. 

Tom zamyka studium ród oznawcze na temat rozwoju Ruchu wiat o – ycie. Na 

podstawie zachowanych ankiet z ko ca lat 90. XX w. autor prezentuje liczne zestawienia 

statystyczne i omawia dane w nich zawarte pod k tem ich warto ci poznawczej, co nie-

w tpliwie mo e stanowi  du  pomoc dla historyków czasów najnowszych, szczególnie 

specjalizuj cych si  w historii Ko cio a.

Artyku y te stanowi  niew tpliwy wk ad do historiografii i stanowi  zach t  do dal-

szych bada  nad poruszonymi zagadnieniami. Obrazuj  – w pewnej proporcji – zakres 

problematyki nurtuj cej lubelskie rodowisko historyczne. 
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