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Użyte w tytule pojęcie „opieka społeczna” ma charakter 
umowny i roboczy. Z uwagi na w dużym stopniu ko-
ścielne oblicze inicjatyw opiekuńczych, przynajmniej do 
końca średniowiecza, bardziej właściwe wydaje się opero-
wanie pojęciami „miłosierdzie”, „działalność dobroczynna” 
czy „działalność charytatywna”, nierozłącznie kojarzonymi 
z doktryną chrześcijańską. Idea opieki społecznej nad 
ubogimi z motywów religijnych ma genezę w miłosierdziu 
głoszonym przez judaizm i chrystianizm. W rozumieniu 
dzisiejszym termin ten pojawia się u schyłku czasów 
nowożytnych, dokładniej w Oświeceniu, kiedy opiekę za-
częto pojmować jako czysto socjalny obowiązek państwa 
w stosunku do swoich obywateli. 

Oryginalność pracy polega nie tylko na ogólnym uka-
zaniu i usystematyzowaniu różnorodnych przedsięwzięć, 
inicjatyw i instytucji opiekuńczo-charytatywnych w ciągu 
ośmiu wieków istnienia państwa polskiego, ale także na 
syntetycznej analizie szerokiego katalogu problemów szcze-
gółowych związanych z funkcjonowaniem szpitali i ich 
życiem wewnętrznym. 

Niezależnie od opieki społecznej organizowanej przez 
Kościół katolicki w pracy przedstawiono również, uwzględ-
niając wielonarodowościową i wielowyznaniową specyfikę 
Rzeczypospolitej, szpitalnictwo i dobroczynność w innych 
wyznaniach i religiach: w Kościele protestanckim, Koście-
le wschodnim, u Żydów oraz w nielicznych enklawach wy-
znawców islamu. Badacz nie stroni też od porównania 
sytuacji panującej na ziemiach polskich z rozwiązaniami, 
jakie w tej dziedzinie podejmowano w Europie. 
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