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Oddaj¹c do r¹k czytelników VI tom „Teki Komisji Historycznej” PAN
oddz. w Lublinie, nale¿y podkreœliæ ci¹g³y rozwój tego periodyku. Najnowszy
tom ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoœæ tematyczn¹ zosta³ podzielony na trzy
dzia³y: „Spo³eczeñstwo i polityka”, „Gospodarka” oraz „Oœwiata i kultura”. Tak
szeroki zakres badawczy obejmuj¹ bowiem prace historyków z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Europejskiego Kolegium Uniwersytetów Polskich i Ukraiñskich. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e wœród autorów znalaz³y siê te¿ dwie m³ode badaczki historii
z Hiszpanii – z uniwersytetu La Rioja i Biblioteki Centrum Uniwersyteckiego
w Madrycie.
Tom rozpoczyna dzia³ spo³eczno-polityczny, a w nim artyku³ dotycz¹cy
prac Sejmu Wielkiego nad kwesti¹ mniejszoœci narodowych, w tym szczególnie
¯ydów. W nastêpnej pracy m³ody historyk wojskowoœci podejmuje kwestiê
walki z dezercj¹ w Wielkiej Armii Napoleona I. O dyscyplinie, lecz wœród kleru
greckokatolickiego oraz o ¿eñskich monasterach w Królestwie Polskim traktuj¹
dwa nastêpne artyku³y. Nale¿y powitaæ z du¿ym uznaniem fakt, ¿e problematyka
wyznaniowa, przez wieki przecie¿ silnie wp³ywaj¹ca na budowê stosunków
spo³ecznych, znajduje wreszcie swoich badaczy i zainteresowanie wœród uczonych i czytelników.
W nastêpnym artykule hiszpañska historyk interesuj¹co omówi³a relacje
z wojny rosyjsko-japoñskiej w 1904 r. w lokalnej prasie hiszpañskiej. Artyku³
tym bardziej warty jest zasygnalizowania, ¿e pozwoli na konfrontacjê polskich
przemyœleñ na temat tej wojny (o tyle istotnych, ¿e toczy³ j¹ jeden z zaborców)
z jej wizj¹ w tak odleg³ym od Polski kraju, jak Hiszpania.
Nastêpna rozprawa poœwiêcona zosta³a poczynaniom Macieja Loreta
w Rzymie w latach I wojny œwiatowej. Artyku³ ten jest szczególnie wart
zainteresowania historyków ze wzglêdu na osobê bohatera. W potocznej œwiadomoœci Loret funkcjonuje jako badacz historii Polski i Koœcio³a, w ma³ym stopniu
– jako dziennikarz i dzia³acz na rzecz sprawy polskiej. Artyku³ ten wype³nia
w jakimœ stopniu tê lukê naszej wiedzy.
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Dzia³ spo³eczno-polityczny zamykaj¹ prace odnosz¹ce siê do dziejów
najnowszych – korespondencji obywateli z lubelskim KW PZPR w latach
1949–1953 oraz analizy twórczoœci w³oskiej dziennikarki, Oriany Fallaci w odniesieniu do jej wizji kryzysu to¿samoœci europejskiej.
Historia gospodarcza w niniejszym tomie „Teki...” objê³a szeroki przedzia³ chronologiczny. Rozpoczyna go praca odnosz¹ca siê do pocz¹tków wielkiej
fortuny rodu Radziwi³³ów. Jest to praca wa¿na, bo ukazuje jak budowano
podstawy potêgi jednego z najwa¿niejszych rodów magnackich Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.
W nastêpnej pracy znajdziemy omówienie struktury dóbr sieniawskich
ksi¹¿¹t Czartoryskich – jednej z najbardziej zas³u¿onych rodzin w XIX w.
Do dziejów dziewiêtnastowiecznych odnosi siê równie¿ nastêpny artyku³,
ale ju¿ nie w kontekœcie rodów magnackich. Autorka poœwiêci³a go stosunkom
spo³eczno-gospodarczym we wsi Ksiê¿omierz. Dzia³ zamyka artyku³ dotycz¹cy
rozwoju chmielarstwa na Wo³yniu w okresie II Rzeczypospolitej.
Czêœæ poœwiêcon¹ oœwiacie i kulturze otwiera ciekawy artyku³ hiszpañskiej autorki omawiaj¹cej zasoby biblioteczne ksiêcia Uceda – hiszpañskiego
polityka i dyplomaty z XVII/XVIII w., a przez nie – jego zainteresowania
i mentalnoœæ.
Nastêpna praca poœwiêcona zosta³a interesuj¹cemu dzie³u z pocz¹tku XX
stulecia – przewodnikowi po Rzymie dla pielgrzymów prawos³awnych, autorstwa archimandryty Dionizego. Jest to krótkie, ale ciekawe studium Ÿród³oznawcze. Ostatni artyku³ poœwiêcono Oœrodkowi Badañ Spo³ecznych NSZZ
Solidarnoœæ Regionu Œrodkowo-Wschodniego w 1981 r. i jego dzia³alnoœci.
Jak widaæ z tego krótkiego przegl¹du, obecny tom „Teki...” obejmuje
szeroki zakres tematyczny. Dominuje w nim problematyka spo³eczna i polityczna, co chyba nie powinno dziwiæ. Natomiast nale¿y podkreœliæ, ¿e inne
zagadnienia i inne aspekty ¿ycia w przesz³oœci szczêœliwie znajduj¹ tak¿e
zainteresowania historyków, co powoduje, ¿e ogl¹d przesz³oœci przestaje byæ
jednostronny. Erudycja autorów, oparcie siê na szerokiej bazie Ÿród³owej podnosz¹ walory zaprezentowanych prac i zachêcaj¹ do podjêcia lektury.
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