
Tytułowe zagadnienie autor prezentuje w szerokich granicach chronolo
gicznych i terytorialnych, nie stroniąc od wnikliwego omówienia średnio
wiecznej genezy instytucji. Zwraca też uwagę na oświeceniowe reformy, któ
re zaczęto wprowadzać na ziemiach polskich w późnej epoce stanisławow
skiej. Praca Mariana Surdackiego jest nie tylko wynikiem usystematyzowania
dotychczasowej wiedzy, ale i owocem nowych kwerend archiwalnych, prze
prowadzonych m.in. w niektórych, jeszcze niewykorzystanych pod tym wzglę
dem, zbiorach kościelnych. Badacz nie stroni też od porównań sytuacji panu
jącej na ziemiach polskich z rozwiązaniami, jakie w tej dziedzinie podejmo
wano w Europie.

Z recenzji prof. dr. bab. Andrzeja Karpińskiego
Uniwersytet Warszawski

Oryginalność niniejszej pracy polega nie tylko na ogólnym ukazaniu
i usystematyzowaniu różnorodnych przedsięwzięć, inicjatyw i instytucji opie
kuńczocharytatywnych w ciągu ośmiu wieków istnienia państwa polskiego,
ale także na syntetycznej analizie szerokiego katalogu problemów szczegóło
wych związanych z funkcjonowaniem szpitali i ich życiem wewnętrznym (ro
dzaje i lokalizacja szpitali, rozwój ich sieci na poszczególnych terenach, opis
budynków, liczebność i charakterystyka pensjonariuszy, fundatorzy, podsta
wy ekonomiczne, zarząd i administracja). Praca ukazuje więc wielką różno
rodność inicjatyw i instytucji opieki.

Książka Mariana Surdackiego oprócz walorów naukowych, poznawczych
i historiograficznych ma wartość użytkową i aplikacyjną dla takich dyscyplin,
jak pedagogika opiekuńcza czy praca socjalna. Jest to praca unikatowa, nie
mająca w polskiej historiografii żadnych wzorców.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Gapskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Słynny historyk francuski Marc Bloch, prekursor i twórca historycz
nosocjologicznej szkoły Annales, twierdził przed około dziewięćdzie
sięciu laty, że historia to nauka o ludziach żywych w czasie i przestrze
ni. Przedmiotem jej badań od tej pory miały się stać nie tylko elity, do
niosłe fakty, ważne wydarzenia polityczne i wybitne postacie, ałe
szczególnie masy społeczne i wszystko, co wiązało się z życiem ludzi.
Stąd też przedmiotem zainteresowania historyków stawali się coraz czę
ściej przedstawiciele najniższych warstw społecznych, tzw biedota: że
bracy, ubodzy, włóczędzy, świat nierządu, przestępczości i innych pa
tologii. W tym wielkim konglomeracie ludzi żyjących poza strukturami
normalnej społeczności były więc osoby aspołeczne, godne odrzucenia
i potępienia, ale też prawdziwie pokrzywdzone przez los, dotknięte róż
nymi nieszczęściami, wymagające wsparcia, a nawet miłosierdzia.

Formy świadczenia pomocy ludziom potrzebującym zmieniały się
w zależności od czasu i konkretnej sytuacji, np. od systemów ustrojo
wych, filozoficznych czy religii. Od początku chrześcijaństwa aż do Oświe
cenia działalność charytatywną prowadzono w szpitalach, stanowiących
podstawową i najbardziej rozpowszechnioną formę sprawowania opie
ki społecznej. W dawnych czasach szpital był w zasadzie przytułkiem.
Miał charakter socjalnoopiekuńczy, a nie jak obecnie, infirmeryczno
leczniczy Najczęściej instytucję tę nazywano terminem łacińskim hospi
tale, dużo rzadziej xenodochium (hospicjum), unikatowo też nosoco
mium. Na ogół wszystkie te pojęcia stosowano zamiennie. W języku pol
skim oznaczały one szpital, w którym przebywały osoby potrzebujące.
Opiekę organizowaną w szpitalach można określić mianem zinstytucjo
nalizowanej. Jej uzupełnieniem były inne formy wsparcia ze strony sto
warzyszeń religijnych i świeckich, np. bractw charytatywnych, stowa
rzyszeń tercjarskich, cechów rzemieślniczych i kupieckich. Ogromne
znaczenie miała też jałmużna świecka i kościelna.
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