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Z WYBRANYCH ZAGADNIEŃ SŁUśBY ZDROWIA
W DARŁOWIE W XIX WIEKU

Historiografia polska poświęcona róŜnym aspektom warunków Ŝycia, codzienności
egzystencji mieszkańców dawnej prowincji pomorskiej jest niezadowalająca, bowiem
odzwierciedla zaniedbany stan badań w tym zakresie. Dotyczy to takŜe – z natury rzeczy ciekawych a pouczających – zagadnień związanych z postępowymi przemianami
w całym kształtującym się systemie ochrony oraz opieki zdrowotnej na terenie państwa pruskiego i jego poszczególnych regionów administracyjnych (prowincji, rejencji) w przełomowym XIX wieku. Brak szerszej podstawy materiałowej – wskutek
unikania badań cząstkowych i publikowania ich wyników – uniemoŜliwia dotąd skutecznie upowszechnianie zwartych, lecz bogatych treściowo, syntetycznych ujęć na
temat słuŜby zdrowia (szeroko pojętej, w tym profilaktyki), zdrowotności mieszkańców, nadto – organizacji publicznej pomocy ubogim w społecznościach lokalnych
pruskiej prowincji pomorskiej przed 1945 rokiem1. Widać wyraźnie w polskich monografiach miast tego regionu, powstałych w róŜnym czasie – nie wyłączając najnowszych – jak opis tych zagadnień został (objętościowo i rzeczowo) zmarginalizowany;
tę swoistą „regułę” potwierdzić moŜna równieŜ na przykładzie jednej z najnowszych
publikacji tego gatunku historiografii – Dzieje Darłowa (2005)2.
Na konstrukcję i treść prezentowanego materiału składają się trzy szkice analityczne, poświęcone: 1) XIX-wiecznym przemianom w szpitalnictwie miejskim Darłowa; 2) personelowi medycznemu pracującemu w tym mieście; 3) załoŜeniu, specyfice i funkcjonowaniu, umiejscowionego w Darłowie zakładu zamkniętego dla osób
psychicznie i fizycznie ułomnych.
———————
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Optymistycznym wyjątkiem jest np. – napisana ze znawstwem warsztatowym i wytrawną pasją
poznawczą (takŜe pod względem formalnym) – ksiąŜka A. Chlebowskiej, Między miłosierdziem
a obowiązkiem. Publiczna opieka nad ubogimi na Pomorzu Zachodnim w latach 1815-1872 na
przykładzie rejencji szczecińskiej i koszalińskiej, Szczecin 2002, ss. 315. Do przyczynków z tego
zakresu badań moŜna zaliczyć np.: J. Lindmajer, Epidemie cholery na terenie rejencji koszalińskiej w XIX wieku (1831-1892), Rocznik Koszaliński 1996, s. 39-52; tenŜe, O szpitalnictwie
Sławna w XIX i początkach XX wieku, Dorzecze nr 7, Sławno 1997, s. 27-51.
2
M. Walkiewicz, A. śukowski, Dzieje Darłowa, Darłowo 2005, ss. 335.

