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Streszczenie. W pocz tkach wieku XIX ci gle jeszcze powa nym problemem spo ecznym by a
ospa, dziesi tkuj ca niekiedy ca e wsie. Wynalezienie i upowszechnienie szczepionki przeciwko 
tej chorobie niew tpliwie dawa o szans  na uporanie si  z plag , jednak sama procedura szczepie
wywo ywa a du e opory, g ównie w ród ludno ci wiejskiej. Wprowadzaj c zatem dekretem Fry-
deryka Augusta z 4 wrze nia 1811 r. obowi zkowe szczepienia dzieci na obszarze Ksi stwa War-
szawskiego, rz d wezwa  na pomoc Ko ció  katolicki, licz c na jego autorytet w spo ecze stwie. 
Niniejszy artyku  pokazuje, w jaki sposób w czy  si  on w szerzenie idei szczepie  przeciwko 
ospie w tym czasie. 

S owa kluczowe: szczepienia przeciwko ospie, ochrona zdrowia w Ksi stwie Warszawskim, 
Ko ció  w Ksi stwie Warszawskim  

Epidemie ospy stanowi y od wieków plag  Europy, zabijaj c znacz c  ilo
populacji oraz trwale oszpecaj c tych, którym uda o si  prze y  chorob . Dlate-
go wynalezienie w 2. po . XVIII w. szczepionki opartej na zarazku ospy krowiej 
mia o istotne znaczenie dla dalszej walki z t  chorob . Szczególnie za  udosko-
nalenie szczepionki przez Edwarda Jennera w 1796 r. Mimo ró nych zastrze e
i dyskusji do  szybko w rodowiskach lekarskich i kr gach politycznych przy-
j to i zacz to stosowa  t  metod  zwalczania ospy, tym bardziej e obserwacja 
potwierdza a jej skuteczno . Na pocz tku XIX w. szczepienia obj y wi kszo
krajów europejskich, pocz tkowo jako ca kowicie dobrowolne, ale wkrótce, 
zw aszcza w krajach niemieckich – obowi zkowe. Pierwszym krajem, w którym 
zaprowadzono obowi zek szczepie  by a Bawaria w 1807 r., a w 1808 r. – Au-
stria1.

                                                          
1 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od redniowiecza do wspó czesno ci, Warszawa 

1997, s. 184–187; F.F. Cartwright, M. Biddiss, Niewidoczny wróg. Zarazy i historia, Warszawa 
2005, s. 91, 95; P. Franaszek, Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (wybrane pro-

blemy), Kraków 2002, s. 30. 
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Na ziemiach polskich pierwsze ustawodawstwo w tej mierze jest jeszcze 
wcze niejsze. Wi e si  ono z dekretem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III 
z lipca 1801 r. Dopuszcza  on w nim szczepienie dzieci przeciwko ospie, przy 
czym nie by o ono obowi zkowe, a jedynie zalecane2. Charakterystyczne jest – 
nawiasem mówi c – e literatura przedmiotu w dosy  zasadniczy sposób czy
pojawienie si  idei szczepie  na ziemiach polskich z dzia alno ci  zaborców. 
Tymczasem pozytywne efekty szczepienia ospy by y znane nie tylko znacznie 
wcze niej, ale i zalecane, cho  faktycznie nie w postaci ustawodawstwa. Nale y
w tym kontek cie wspomnie  dzie o Grzegorza Piramowicza, maj ce z za o e-
nia dotrze  do szerokich mas spo ecze stwa – Nauk  obyczajow , b d c  trzeci
cz ci Elementarza dla szkó  parafialnych narodowych. W nauce VI, dotycz -
cej obowi zków wobec siebie samego, autor zwraca  uwag , e rodzice odma-
wiaj cy szczepienia dzieci przeciwko ospie ponosz  win  za ich mier  w wyni-
ku choroby3. Umieszczenie tego zagadnienia w podr czniku dla szkó  parafial-
nych wystawia pozytywne wiadectwo erudycji Piramowicza, ale tak e elity 
ówczesnej Polski, skoro dostrze ono zalety tej formy walki z chorob  na d ugo 
zanim znalaz a si  ona w zainteresowaniu poszczególnych w adców i rz dów.

Dla naszych dalszych rozwa a  istotne znaczenie ma wzmiankowany dekret 
pruski z lipca 1801 r. oraz regulamin wydany do niego w pa dzierniku 1803 r., 
a to z uwagi na fakt, e zapocz tkowana wówczas akcja szczepie  by a konty-
nuowana w okresie Ksi stwa Warszawskiego. Na wniosek Rady Lekarskiej 
Ksi stwa, skierowany do Ministerstwa Spraw Wewn trznych, Fryderyk August 
dekretem z 4 wrze nia 1811 r. zaprowadzi  na ca ym obszarze kraju obowi z-
kowe szczepienia przeciwko ospie4.

Ciekawie wypada porównanie obu aktów prawnych. Dekret Fryderyka Wil-
helma III by  przede wszystkim skierowany do „Kollegiów Lekarskich”5. Zosta
on sformu owany w ostro nych s owach. Przede wszystkim monarcha zwraca
uwag , e wokó  wynalazku ci gle toczy a si  dyskusja w wiecie uczonych. 
Wprawdzie do wiadczenie uczy, e podobne dysputy toczy y si  wokó  innych, 
w ko cu uznanych za warto ciowe, metod leczniczych. Nikt te  nie stwierdzi
niezawodno ci szczepie  przeciwko ospie, ale te  nikt nie poda  argumentów 
ca kowicie je dyskwalifikuj cych6. Wobec tego monarcha zdecydowa  o ich 
                                                          
2 W.K. Korpalska, J. Szmytkowski, Walka z chorobami zaka nymi na ziemiach polskich pod 

pruskim zaborem w XIX wieku, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, t. 68 (2005) z. 1–3, 
s. 9–10; W.K. Korpalska, Sze  wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, Toru  2008, s. 262. 

3 Zob. [G. Piramowicz] Elementarz dla szkó  parafialnych narodowych zawieraj cy: I. Nauk

pisania i czytania, II. Katechizm, III. Nauk  obyczajow , IV. Nauk  rachunków, Kraków 1785, 
s. 37; wyd. 2, Kraków 1792, s. 85. Niniejszym dzi kuj  pani mgr Joannie Podkówce i panu 
dr. Arkadiuszowi Adamczukowi za pomoc w dotarciu do pierwodruków tego dzie a, których 
zachowa o si  jedynie kilkana cie egzemplarzy w ca ej Polsce. 

4 Korpalska, dz. cyt., s. 263. 
5 Tekst tego dekretu w t umaczeniu na j zyk polski zob. S. Konopka, O pocz tkach szczepienia 

ospy krowiej na ziemiach polskich, „Archiwum Historii Medycyny”, t. 35 (1972) z. 3, s. 306–308. 
6 Tam e, s. 306. 
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dopuszczeniu w Prusach, jednak pod pewnymi warunkami. Dekret wyznacza
lekarzy maj cych uprawnienia do podj cia szczepie , mieli oni obowi zek ci-
s ej kontroli zaszczepionych oraz prowadzenia ich szczegó owej dokumentacji. 
Co jednak najwa niejsze – szczepienia by y ca kowicie dobrowolne i nie mo na
by o nikogo zmusi  do poddania si  tej czynno ci7. Niemniej jednak Fryderyk 
Wilhelm ustanowi  nagrody jako zach t  dla lekarzy, aby starali si  przekona
ludno  do korzystania z tej formy zapobiegania chorobie8. Nale y zauwa y , e
ca  akcj  zorganizowano dosy  sprawnie od strony urz dowej i ju  wkrótce 
zacz a ona przynosi  pozytywne rezultaty w postaci zmniejszenia si  liczby 
zachorowa  i zgonów z powodu ospy9.

W Ksi stwie Warszawskim 11 lutego 1811 r. Rada Ministrów zatwierdzi a
projekt dekretu, jak ju  wspomniano, z o onego przez Rad  Lekarsk , a 4 wrze-
nia zosta  on nadany przez Fryderyka Augusta. Co istotne, w przeciwie stwie 

do dekretu króla pruskiego wprowadza  on obowi zek szczepie  od dnia 3 pa -
dziernika 1811 r.10 Ju  w preambule dokumentu daje si  zaobserwowa  zasadni-
cza zmiana, jaka nast pi a w ci gu dziesi ciu lat dziel cych oba teksty. Fryderyk 
August nie rozwa a adnych „za i przeciw” szczepieniom. Stwierdzi  jedynie, 
e „zaniedbania i przes dy” powstrzymuj  ludno  Ksi stwa przed korzystaniem 

z dobrodziejstw szczepie . Przy tym monarcha zauwa a , e ich „szcz liwe 
skutki zapewnione do wiadczeniem, znacznie ju  zmniejszy y w wi kszej cz ci
Europy kl ski, które sprawia a zara liwa ospa […]”11.

Przymus szczepie  zamierzano osi gn  na kilka sposobów. Przede wszyst-
kim od 3 pa dziernika nie mo na by o przyjmowa  do gimnazjów, liceów i aka-
demii m odzie y, która nie posiada a za wiadczenia lekarza i miejscowego wójta 
o przebytej ospie lub zaszczepieniu ospy krowiej. Obowi zkiem lekarzy by o
szczepienie wszystkich sierot przebywaj cych w przytu kach. Z kolei w adze
administracji lokalnej mia y czuwa  nad tym, by wszystkie dzieci do roku ycia 
zosta y zaszczepione. Szczepienia mia y by  bezp atne dla ludno ci. Bior c pod 
uwag  liczb  osób podlegaj cych nowemu obowi zkowi, dekret, w przeciwie -
stwie do poprzedniego rozporz dzenia pruskiego rozszerza  znacznie grup  osób 
maj cych prawo wykonywania szczepie  na wszystkich lekarzy, akuszerki, 
a w ko cu nawet na „nietrudni cych si  sztuk  lekarsk ”, ale „zdatnych” do 
podj cia si  tego zadania12. Dekret przewidywa  nagrody dla osób wywi zuj -
cych si  z zadania ze szczególn  gorliwo ci . Oczywi cie wszystkie szczepienia 

                                                          
7 Tam e, s. 307. 
8 Tam e, s. 304. Konopka zaznacza, e w tym samym czasie na Litwie szczepienia obj y znacz-

nie wi ksz  cz  spo eczno ci, jednak nale y pami ta , e tam wystarczy o przekona  w a ci-
cieli ziemskich, a oni szczepili swoich ch opów, nie pytaj c ich o zgod . Dekret pruski zak a-
da , e ka dy ojciec rodziny musi wyrazi  zgod  na zaszczepienie jego dzieci. 

9 Korpalska, Szmytkowski, dz. cyt. s. 10. 
10 Dzienniki Praw [Ksi stwa Warszawskiego], t. 3, s. 383–389. 
11 Tam e, s. 383. 
12 Tam e, s. 384–386. S  to artyku y dekretu: 1–3, 5. 
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musia y by ci le ewidencjonowane. Nad ca o ci  akcji mia  czuwa  minister 
spraw wewn trznych, Jan Pawe uszczewski. 

Porównuj c oba dokumenty nale y zauwa y  w pierwszym rz dzie, e król 
pruski dopuszcza  szczepienia, ale – jak si  wydaje – bez specjalnego przekona-
nia o ich skuteczno ci. Natomiast dziesi  lat pó niej Fryderyk August prezentu-
je diametralnie inne przekonanie. Jego dekret jest bardzo jasny i oczywisty w tej 
mierze. Co wi cej, pa stwo bra o na siebie koszty przedsi wzi cia, a zatem 
obywatele nie mogli odmówi  poddania si  nowemu obowi zkowi motywuj c to 
kwestiami finansowymi. 17 pa dziernika 1811 r. uszczewski skierowa  do 
wszystkich lekarzy Instrukcj  wzgl dem szczepienia ospy, która zawiera a prze-
pisy wykonawcze do dekretu13.

Literatura nie rozwodzi si  nad przebiegiem szczepie . Cytowany ju  Stani-
s aw Konopka zwróci  jedynie uwag , e z biegiem czasu w okresie Królestwa 
Polskiego dekret Fryderyka Augusta odszed  w zapomnienie, a to spowodowa o, 
e lekarze powiatowi napotykali opór ludno ci wiejskiej wobec szczepie 14. Jest 

to jednak jakie wiadectwo tego, e nie by o najlepiej ze spo eczn wiadomo-
ci  dobroczynnych skutków szczepie . Z kolei Walentyna Korpalska zauwa y-
a, e dekret w samym Ksi stwie Warszawskim wprowadzano w ycie opiesza-

le, co przypisa a, poniek d s usznie, dezorganizacji ycia spo ecznego, wywo a-
nego cz stymi przemarszami wojsk. Autorka ta podkre li a, e akcja szczepie
powiod a si  na szersz  skal  w Bydgoszczy i innych miejscowo ciach departa-
mentu bydgoskiego dzi ki skuteczno ci prefekta, Antoniego Gliszczy skiego15.
Wydaje si  jednak, e jest to spojrzenie niepe ne. Nale y bowiem stwierdzi , e
g ówna przyczyna niech ci do szczepie  nie tkwi a w sytuacji politycznej, ale 
w mentalno ci wi kszo ci spo ecze stwa, do którego dekret by  adresowany. 
Mo na powiedzie , e o zaletach szczepie  z pewno ci  by a przekonana wi k-
szo  elity rz dz cej i cz onkowie Rady Lekarskiej. Wprawdzie ludno  spoty-
ka a si  z problemem z uwagi na polityk  prusk  i austriack , jednak z pewno-
ci  by o to do wiadczenie niewystarczaj ce, by przekona  wi kszo  spo e-

cze stwa. Równie  tre ci podr cznikowe nie dociera y powszechnie do spo e-
cze stwa, zapewne g ównie z powodu s abego dost pu do edukacji16. Poniewa
dekret nie wprowadza adnych sankcji dla uchylaj cych si  od zaszczepienia 

                                                          
13 Konopka, dz. cyt. s. 305. 
14 Tam e, s. 306. 
15 Korpalska, dz. cyt. s. 263. 
16 W 1811 r. przedrukowano ponownie III cz Elementarza… Piramowicza, jako osobne dzie o

pt. Nauka obyczajowa dla ludu (Warszawa 1811). Po raz pierwszy dzie o w takim kszta cie 
wydrukowano na koszt Warszawskiego Towarzystwa Przyjació  Nauk w 1802 r. W obu wyda-
niach poszczególne nauki zosta y dodatkowo podzielone na podrozdzia y i wówczas wyodr b-
niono podrozdzia  „Ospa”, traktuj cy o po ytkach ze szczepie . Zob. Ks. G. Piramowicz, Na-

uka obyczajowa, Chyrów 1938, pos owie, s. 77–78. Natomiast tre ci te znane ju  od XVIII w. 
nie dociera y do szerokich warstw spo ecznych zasadniczo z uwagi na s aby dost p do edukacji 
nawet na poziomie szkó  parafialnych, których by a ci gle niewystarczaj ca liczba.   
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swoich dzieci, to oczywi cie przy znacznej niech ci do tej czynno ci sytuacja 
szybko sta aby si  patowa17. Zdawa  sobie z tego faktu z pewno ci  spraw

uszczewski i postanowi  zawczasu zabezpieczy  przebieg akcji. Temu s u y y
pisma skierowane do biskupów Ksi stwa. 

Odwo ywanie si  do autorytetu Ko cio a w Ksi stwie Warszawskim nie by o
niczym nowym. Rz d cz sto korzysta  z tego rodka, wprowadzaj c ustawodaw-
stwo sprzeczne z dotychczasowymi przyzwyczajeniami czy tradycj 18. Wtedy 
jedynie od zdolno ci przekonywania lokalnych duszpasterzy w du ej mierze 
zale a a akceptacja nowych przepisów. W przypadku jednak szczepie  na osp

uszczewski móg  liczy  na przychylno  duchowie stwa, poniewa  ju  wcze-
niej Ko ció  wskazywa  na po ytki p yn ce z tej metody walki z chorob .
wiadczy o tym cho by rozporz dzenie konsystorza generalnego diecezji war-

szawskiej z 24 maja 1810 r., podpisane przez biskupa Grzegorza Zachariaszewi-
cza19. Konsystorz podkre li  w nim, e ospa stanowi plag  spo eczn , poch ania-
j c  corocznie tysi ce ofiar. W dodatku jest ród em nie tylko osobistych drama-
tów spowodowanych przez utrat  najbli szych, ale te  przyczyn  kl sk spo ecz-
nych i gospodarczych kraju, poniewa  przedwcze nie odchodz  ludzie, którzy 
mogliby dobrze s u y  ojczy nie i przysparza  jej bogactwa i splendoru. Wobec 
tego konsystorz zwraca  uwag , e wspó cze nie ludno  ma mo liwo  uchro-
nienia si  przed skutkami choroby, stosuj c szczepienie ospy krowiej.  

Wynalazek ten przedstawiono jako „dar Bo y”, z którego obowi zkiem jest 
korzystanie. Zauwa ono tak e, e cho  rz d propaguje szczepienia, to uprzedze-
nia i przes dy powstrzymuj  ludno  od masowego korzystania z nich, z oczy-
wist  krzywd  dla m odego pokolenia Polaków. Wobec tego warszawski konsy-
storz zwraca  si  do wszystkich rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci, wskazu-
j c warszawski adres (kamienica nr 315 przy Rynku Nowego Miasta), pod któ-
rym wyznaczeni przez w adze lekarze wykonuj  ten zabieg. Konsystorz równie
zwróci  uwag , e wiadome niekorzystanie ze szczepie ci ga na rodziców 
i opiekunów dzieci odpowiedzialno  za ich ewentualn  chorob  i mier .

Dokument ten by  jednoznaczny w swojej wymowie, w dodatku – jak mo na
s dzi  z jego tre ci – zaledwie inspirowany przez w adze publiczne, ale z pew-
no ci  nie by  realizacj  zamówienia ministra czy innego urz dnika. Z takim 

daniem uszczewski móg  si  zwróci  oficjalnie do Ko cio a, maj c w r ku 
dekret Fryderyka Augusta. Mo na mie  przekonanie, e minister spraw we-
wn trznych by  ca kowicie pewien poparcia Ko cio a dla akcji szczepie  na 
osp . Jego pismo, jakie skierowa  do wszystkich biskupów, stanowi oficjalne 

                                                          
17 Odmowa przyj cia dziecka do szko y gimnazjalnej, czy wy szej dotyczy  mog a zasadniczo 

niedu ej grupy m odzie y szlacheckiej ewentualnie mieszcza skiej, a poza tym zapisem, usta-
wodawca nie wprowadzi adnych innych rygorów. 

18 Zob. E.M. Zió ek, Mi dzy tronem i o tarzem. Ko ció  i pa stwo w Ksi stwie Warszawskim,
Lublin 2012, s. 670–679. 

19 Archiwum Prowincji Warszawskiej OO. Kapucynów w Zakroczymiu (APWK), Archiwum 
Klasztoru Warszawskiego, sygn. 2–II–1, k. 47. 
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wezwanie do udzielenia poparcia20. Rozpoczyna je stwierdzenie, e do wiad-
czalnie potwierdzone dobroczynne dzia anie szczepionki ospy krowiej spowo-
dowa o, e rz d nie móg  d u ej pozostawa  oboj tnym na ten fakt. Jednak na 
wsi da a si  zaobserwowa  du a niech  do tej metody walki z chorob , wywo-
ana przez wstr t do procedury. To za  jest przeszkod  dla korzystania przez ca

ludno  Ksi stwa z dobrodziejstw post pu w medycynie. Minister zatem, u wia-
damiaj c sobie, e jedynie duchowie stwo ma tyle zaufania spo ecznego, aby 
móc przekona  opornych, zwraca si  do biskupów, by w czyli si  w akcj , za-
lecaj c podleg ym sobie ksi om przeprowadzenie dzia a  u wiadamiaj cych 
lud. Warto podkre li , e pisma te zosta y wys ane 3 pa dziernika 1811 r. i od 
tego dnia mia  obowi zywa  dekret, a wi c nie czekano na jego skutki, ale 
uprzedzano spodziewane akty niepos usze stwa. Pisma przygotowano wi c
z wyprzedzeniem, zatem od samego pocz tku rz d zamierza  oprze  si  na auto-
rytecie Ko cio a, nie licz c bynajmniej na w asne mo liwo ci perswazyjne. 
Zw aszcza je li pami tamy, i  dekret nie przewidywa  praktycznie adnych 
rodków przymusu, gdy chodzi o ludno  wiejsk , to te mo liwo ci rz du by y

nik e.
Omówione powy ej wezwanie spotka o si  z pozytywnym odzewem hierar-

chii. Na odwrocie pisma ministra biskup nominat p ocki Tomasz Ostaszewski 
w asnor cznie zapisa , e nakazuje duchowie stwu w specjalnym li cie propa-
gowanie idei szczepie 21.

Konsystorz krakowski odpisa  z kolei 25 pa dziernika, e ju  wcze niej (po-
dobnie jak warszawski) spe niaj c pro b  prefekta departamentu krakowskiego, 
Stanis awa Wodzickiego, wyda  stosowne zalecenia duchowie stwu. Ksi a
diecezji krakowskiej mieli „jak najusilniej” przekonywa  lud o dobrodziej-
stwach p yn cych ze szczepie  dzieci. Konsystorz informowa  zatem ministra 
spraw wewn trznych, e ksi a diecezji krakowskiej ju  od dawna podejmuj  t
dzia alno 22.

List okólny do duchowie stwa diecezji warszawskiej arcybiskup Ignacy Ra-
czy ski wyda  ju  10 pa dziernika 1811 r. Odnosi  si  on do tre ci dekretu, 
stwierdzaj c, e zgodnie z jego liter  ka de nowo narodzone dziecko musi zo-
sta  zaszczepione pod nadzorem urz dnika stanu cywilnego. Poniewa  olbrzy-
mi  wi kszo  urz dników stanu cywilnego stanowili ksi a rzymskokatoliccy, 
by o oczywiste, e obowi zek tego nadzoru spada w a nie na nich. Warto pod-
kre li , e arcybiskup gnie nie ski, który sprzeciwia  si  obarczaniu ksi y
nadmiarem obowi zków wieckich, a szczególnie funkcj  urz dników stanu 

                                                          
20 Zob. Archiwum Diecezjalne w P ocku (ADP) sygn. 460, pismo z 3 X 1811 r. b. pag.; Archi-

wum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKMK), Akta konsystorskie, rok 1811, nr 297 (wg 
regestru). Poni ej powiemy jeszcze o pismach abpa gnie nie skiego i bpa lubelskiego, z któ-
rych wynika, e tak e i oni otrzymali podobnie brzmi ce wezwania. Nale y zatem przyj , e
ministerstwo wystosowa o takowe do wszystkich biskupów w kraju. 

21 ADP, sygn.. 460, pismo 3 X 1811, v. 
22 AKMK, Akta konsystorskie, rok 1811, nr 297. 
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cywilnego, w tym wypadku nie uzna  za niestosowne powierzenie tego zadania 
duchowie stwu. Zwróci  si  do niego z dodatkowym wezwaniem, aby zach ca o
wiernych do pos usze stwa dekretowi. Domaga  si , by ksi a o wiecali lud-
no , e szczepienia powoduj  nabycie odporno ci na zarazek choroby. By nie 
by y to wezwania go os owne, Raczy ski w o y  na wizytatorów obowi zek 
nadzorowania wype nienia tego polecenia23.

W dniu 25 pa dziernika 1811 r. równie  biskup lubelski Wojciech Skarszew-
ski wyda  zalecenie do wszystkich plebanów swojej diecezji w tej samej spra-
wie. Nakazywa  w nim ca emu duchowie stwu – proboszczom, wikarym i in-
nym ksi om, aby s u yli rz dowi pomoc  w kwestii szczepie . Po ka dorazo-
wym akcie chrztu mieli oni pouczy  rodziców, eby ci nie zaniedbali obowi zku
zaszczepienia dziecka przeciwko ospie. Skarszewski podkre la , e nale y przy-
pomina , i  nie jest to tylko obowi zek wobec siebie samego, ale tak e wobec 
kraju, a zatem jest to obowi zek obywatelski24.

Wobec stanu zachowania materia ów archiwalnych, szczególnie z poziomu 
parafii wiejskich, trudno by oby ustali  przebieg wykonywania zalece  bisku-
pów, ani tym bardziej ich skuteczno ci. Jest pewne, e pismo uszczewskiego 
zosta o skierowane do ca ego episkopatu i niew tpliwie wszyscy biskupi wydali 
stosowne zalecenia dla podleg ych sobie ksi y. Trudno jednak powiedzie , jak 
je realizowano. Mog o si  to odbywa  – zgodnie z pismem Skarszewskiego, 
w formie indywidualnego pouczenia przy okazji chrztu dziecka. Ale by y to 
zapewne te  nauki zawarte w kazaniach niedzielnych itp. Cho  nale y od razu 
zauwa y , e nie zachowa y si  teksty kaza  ówczesnych wiejskich probosz-
czów, przynajmniej w takiej ilo ci, aby móc stwierdzi  powszechno  tego na-
uczania. Wiadomo jednak, e co najmniej w diecezji p ockiej zosta a przepro-
wadzona akcja kompleksowego pouczania wiernych o konieczno ci szczepienia 
dzieci, zarz dzona przez biskupa Ostaszewskiego. Jego list do duchowie stwa 
oraz wiernych stanowi dowód zaanga owania si  Ko cio a w pomoc rz dowi 
w omawianej kwestii. 

Biskup nominat p ocki list ten wyda  ju  10 pa dziernika 1811 r., co te  jest 
znamienne25. Rozpoczyna go podzi kowanie z o one Fryderykowi Augustowi 
za jego trosk  o naród, którym rz dzi. Biskup nie omieszka  zaznaczy , e prze-
konanie o dobrodziejstwie, jakim s  szczepienia, potwierdza do wiadczenie
wielu krajów. Jednak dopiero w omawianym li cie znajdziemy wprost wyja-
nion  przyczyn  tak szeroko zakrojonej akcji propagandowej na rzecz szcze-

                                                          
23 Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, Biskupstwo Warszawskie, sygn. 890, b. pag. Po-

niewa  w tym czasie mia a miejsce zarz dzona rok wcze niej wizytacja generalna archidiecezji, 
to wizytatorowie otrzymali dodatkowy obowi zek sprawdzenia, jak duszpasterze podeszli do 
tego zarz dzenia, zob. E.M. Zió ek, dz. cyt. s. 634–641.  

24 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Rep. 60 A 171, s. 640–641. 
25 APWK, Archiwum Klasztoru Lubelskiego, sygn. 2-II-1, k. 19; Archiwum Diecezjalne w om-

y, sygn. II 24, k. 39. Jest to druk, powielony w du ej ilo ci egzemplarzy, st d przetrwa  do 
dzi . Zob. Aneks. 
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pie . Ostaszewski jako powód oporu, szczególnie ludno ci wiejskiej wskaza
przes dy wyp ywaj ce z niezrozumienia ducha religii. Do powszechnych nale-
e  mia o przekonanie, e szczepienie przeciwko ospie jest form  „poprawiania 

Boga”, a zatem sprzeciwiania si  Mu, a ponadto mniemano, e komu przezna-
czono umrze  na osp , to szczepienie krowiej ospy mu nie pomo e. Biskup pi t-
nowa  tego rodzaju wyobra enia, poniewa , jak naucza , wynalazki naukowe, 
a do nich zalicza  szczepionk , s  darem Bo ym i jest ca kowicie niestosown
postaw  ich odrzucanie w imi  trwania w b dach i przes dach. Na duchowie -
stwo zatem spada wa ny obowi zek nauczania i prostowania b dnych przeko-
na  ludu. 

W dalszym ci gu listu zawarto katalog poucze , jakie ksi a powinni szcze-
gólnie wpoi  wiernym. Podstawowe brzmia o, e cz owiek, obdarzony wolno-
ci , ma obowi zek szukania sposobów pomocy w trudnych sytuacjach. Z tego 

wynika, e wynajdowanie i stosowanie leków na trapi ce ludzko  choroby nie 
tylko nie sprzeciwia si  woli Bo ej, ale jest jej wype nieniem. aden cz owiek
nie ma bowiem prawa skraca  sobie lub innym ycia, ale przeciwnie – ma obo-
wi zek si  o nie troszczy , co oznacza tak e – skutecznie leczy  lub zapobiega
chorobom. I w tym wypadku nie wolno ulega  przes dom. Ostaszewski wzywa
duchowie stwo, aby gorliwie t umaczy o wiernym, e szczepienia s  darem 
Bo ym, danym po to, aby upora  si  z plag  spo eczn , za jak  uznawa  osp .
W nauczaniu nale a o wspomnie  równie  o tym, e rodek ten jest stosowany 
z dobrym skutkiem w wielu krajach i we wszystkich sferach spo ecznych, po-
czynaj c od rodzin monarszych. Ponadto biskup przypomina , e wszelka w a-
dza pochodzi od Boga, a w tej konkretnej sprawie g os w adzy nale y rozumie
jako g os Boga i nale y mu by  pos usznym, tzn. zaszczepi  swoje dzieci. 
Wreszcie biskup zaleca , by duchowni u yli argumentu ostatecznego i pouczyli 
rodziców, e w ród ich obowi zków wobec dzieci jest te  obowi zek szczepie-
nia ich przeciwko ospie, jako wyraz troski o ycie i zdrowie potomstwa. Wszy-
scy, którzy zaniedbaj  tego obowi zku i ich dzieci zachoruj  i umr  na t  choro-
b , zaci gaj  na siebie win  i odpowiedz  przed Bogiem jak za zabójstwo. Wy-
daje si , e Ostaszewski szczególn  wag  przywi zywa  do tego argumentu. 
Zapewne mia wiadomo , e dla prostego ludu wszystkie argumenty natury 
naukowej mog y by  ma o zrozumia e i nie przemówi  tak dosadnie jak wizja 
pot pienia. By o to dla wielu bardziej przekonuj ce, a jednocze nie by  to ten 
argument, którym nie mog a szermowa  w adza wiecka. Nauk  o szczepieniach 
ksi a mieli przeprowadza  po odczytaniu dekretu Fryderyka Augusta. Nato-
miast sam list biskupa mia  zosta  odczytany przez trzy kolejne niedziele z am-
bon. Nauki o szczepieniach dodatkowo powinny by  powtarzane co roku, na 
wiosn  i jesieni , kiedy przypada y terminy szczepie  wyznaczone w poszcze-
gólnych departamentach. 

Ten list, jak i reakcja biskupów na wezwanie ministra spraw wewn trznych 
pokazuje wyra nie, e w wa nych spo ecznie kwestiach, a tak  z pewno ci  by a
potrzeba uporania si  z plag  spo eczn , za jak  nale y uzna  epidemie ospy, 
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Ko ció  w Ksi stwie Warszawskim wspó pracowa  z rz dem. Mo na powie-
dzie , e w realizacj  dekretu o szczepieniach zaanga owano ca  jego struktur
i autorytet. Z pewno ci  jednak dalsze wydarzenia polityczne – kl ska roku 
1812 i nast pnych – znacz co utrudni y przeprowadzenie ca ej akcji. Niemniej 
przytoczone pisma biskupów pokazuj  ich wk ad w odbudow  pa stwa polskie-
go na wielu p aszczyznach, w tym wypadku – ycia spo ecznego.

ANEKS26

TOMASZ  OSTASZEWSKI  BISKUP  NOMINAT  I  ADMINISTRATOR  
DIECEZJI  P OCKIEJ,  SENATOR  KSI STWA  WARSZAWSKIEGO,  

ORDERU  WI TEGO  STANIS AWA  KAWALER 

Ca emu duchowie stwu wieckiemu i zakonnemu,
tudzie  wszystkim wiernym diecezji p ockiej 

Uwielbia  nale y dobroczynn  tkliwo  jednego z najlepszych królów, jakim nas Opatrzno
Najwy sza obdarzy a, i  ni  wszystkie rodki, które kraj i mieszka ców w nim uszcz liwi  s
zdolne, obejmuje, a w liczbie ich jest do umieszczenia ten, który ma za przedmiot ochron ycia 
i zdrowia ludzkiego. 

Takim zaiste jest szczepienie ospy krowiej, ojcowskim wyrokiem J. K. Mci27 dnia 4go Mca 
Wrze nia r. b. do powszechnego w kraju u ywania nakazane. 

Zast pienie zara liwej ospy naturalnej zaszczepieniem krowiej jest to dobroczynny wynalazek, 
godny o wieconego wieku, któremu yj cy ludzie i przysz e pokolenia winne s  i b d  b ogos a-
wi ; któremu o wiecone narody ocalenie ycia wielu mieszka ców swoich i wzrost ludno ci
przyznaj .

Niepochlebn  by to cech  o wieceniu mieszka ców kraju naszego i przywi zaniu do zacho-
wania ycia i zdrowia ludzkiego dawa o, gdyby na tym dobrodziejstwie, którym Wszechmocny 
Dawca ycia, rodzaj ludzki w szcz liwym rzeczonym wynalazku udarowa , nie znali si  lub 
poznanego u ywa  zaniedbali. Nie mo na jednak nie wyzna  z alem, i  lud osobliwie wiejski 
z fa szywych swoich przes dów i wyobra e , z zrozumianego le ducha religii od tak u ytecznego 
rodka dla ycia i zdrowia ludzkiego jest zra onym. Zwyczajne jego w tym rozumowanie jest, e

                                                          
26 W prezentowanym tek cie uwspó cze niono interpunkcj , pisowni  s ów du  liter  oraz u ycie 

„i”, „y” zamiast „j” i „x” zamiast „ks” z wyj tkiem ostatniego akapitu, gdzie pozostawiono XX. 
dziekanów – ksi y dziekanów.  

27 Chodzi oczywi cie o Fryderyka Augusta Wettyna (1750–1827), elektora saskiego, od 1806 r. 
króla saskiego, w latach 1807–1815 ksi cia warszawskiego, powo anego na mocy Konstytucji 
3 Maja na tron polski jako nast pca Stanis awa Augusta Poniatowskiego, zob.: J. Willaume, 
Fryderyk August jako ksi  warszawski (1807–1815) Pozna  1939; reprint: O wi cim 2013. 
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szczepi  osp  krowi  na wyt pienie naturalnej, jest to chcie  poprawia  Pana Boga i sprzeciwia
si  woli Jego. e komu Pan Bóg przeznaczy  w ospie naturalnej umrze , tego mier  i w zaszcze-
pionej ospie krowiej nie minie. S  to wyobra enia umys ów s abych, które do rozs dnego o rze-
czach zdania wznie  si  nie mog .

Do was duchowie stwo, osobliwie do gorliwych pasterzów wzgl dem swoich owieczek nale-
y, aby cie starali si  je z fa szywych wyobra e  w wyra onym przedmiocie wyprowadzi .

W widoku wyt pienia takowych wyobra e  usi owaniem waszym by  powinno naucza  lud, 
e Bóg b d c Panem ycia i zdrowia ludzkiego postanowi  stró em i opiekunem onych cz owieka;
e powinno  tej opieki zale y na tym, aby w sposobach i si ach ludzkich, jakie na ochron ycia 

przeciwko szkodliwym mu wp ywom wad naturalnych i wszelkich przypadków Bóg przeznaczy ,
cz owiek jej szuka ; e szukaj cy jej nie tylko nie sprzeciwia si  przeznaczeniom Boga, ale pe ni 
wol  Jego. Zbawienna w tym jest nauka Eklezjastyka: „Najwy szy stworzy  lekarstwa z ziemi, 
a cz owiek m dry nie b dzie si  nimi brzydzi ”28.

Trzeba stara  si  przekonywa  lud, e lubo Bóg ka demu cz owiekowi zamierzy  kres ycia, 
zostawi  go jednak przy zupe nej woli, w u ywaniu której nie powoduj c si  prawid ami rozumu 
i religijnymi, mo e przez swoj  win , skróci  sobie ycie. 

Te ogólne prawid a wzgl dem obowi zku ludzi starania si  o utrzymanie ycia i zdrowia swe-
go nale y zastosowa  do wra enia ludowi pobudek, które by zdolne by y wyniszczy  w nim prze-
s dy, które mu wstr t daj  od u ytkowania z dobrodziejstwem rzeczonego wynalazku szczepienia 
ospy krowiej. Niech lud z ust pasterzów swoich o wieca si  w tym, e rzeczony wynalazek jest 
darem Opatrzno ci Boskiej podaj cym jedyny sposób do zapobie enia tym kl skom, jakie zara -
liwa ospa naturalna rodzajowi ludzkiemu przynosi, e za taki powszechnie w o wieconych krajach 
jest uznany, szcz liwymi do wiadczeniami upowa niony od wszystkich w najwy szych stopniach 
i godno ci, i maj tku b d cych, a nawet od monarchów wzgl dem swoich dzieci u ywany. 

Wra a  nale y wzgl dem tego tak u ytecznego wynalazku dla ochrony ycia ludzkiego, ludo-
wi ufno  i st d, e go rz d do zachowania zaleca, którego najistotniejszym jest przedmiotem 
obmy la rodki do zachowania ycia ludzkiego; e g os w tym jego jako sprawuj cego w adz
Boga na ziemi, za g os Boski brany by  powinien; i e jako w takim nie tylko ufno  mie , ale 
pos usznym mu by  nale y. Ka da w adza nie od kogo innego, jak od Boga pochodzi; e kto jej 
sprzeciwia si , woli Boskiej sprzeciwia si .

Wystawi  tak e nale y rodzicom, e gdy powinno ci  ich jest, aby tych, którzy przez nich y-
cie wzi li, piel gnowali w swoim niemowl ctwie i opatrywali wszystkie potrzeby w utrzymywa-
niu i strze eniu ycia od wszelkiego niebezpiecze stwa; w tym w a ciwym im staraniu nale y
tak e mie ci  szczepienie ospy krowiej. Niedbalstwo w tym i upór w przypadku mierci dzieci cia 
w ospie naturalnej ci gnie na nich win , e w asn  r k  przy o yli si  do zabicia onego, za któr
na strasznym s dzie boskim winni b d  odpowiedzie . Najwy szy S dzia b dzie upomina  si
u nich o ycie tych, które do zachowania i strze enia by o im powierzone, i do którego ocalenia 
mieli sobie rodki z woli Jego i przeznaczenia podane. 

Takowe i podobne im uwagi, gorliwi pasterze swoim owieczkom wra ajcie, przekonywajcie 
nimi nierozs dne ich przes dy, jakie ich od szczepienia ospy zra aj , obowi zujcie sumienie, 
a upornym zapowiadajcie niebezpiecze stwo ycia, na które dzieci swoje, na które sumienie swo-
je, wystawiaj .

Wst p do takowej nauki dawa  powinno przeczytanie dekretu J. K. Mci, z którego lud pozna, 
e ojcowska troskliwo  dobrego króla w zaleceniu szczepienia ospy krowiej ma jedynie w zamia-

rze zapobiec tej zara nej zgubie ospy naturalnej, której wielka cz  mieszka ców staje si  ofiar .

                                                          
28 Cytat pochodzi z Ksi gi Eklezjastyka, 38,4, Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu 

w przek adzie polskim W. O. Jakuba Wujka SJ, wyd. wst py i komentarze S. Sty  SJ, W. Lohn 
SJ, Kraków 1962, s. 788. 
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Zalecamy, aby ta okólna nasza odezwa przez trzy niedziele nast pne po sobie ludowi by a czy-
tana i aby czytanie jej na pocz tku ka dej wiosny i jesieni by o ponawiane; a w tym dozór ichmo
XX. dziekanom zalecamy, których oraz obowi zujemy, aby t  nasz  odezw  do wszystkich 
ko cio ów parafialnych i zakonnych via cursoria rozes ali. 

Dan w Pu tusku dnia 10 pa dziernika 1811 roku. 

T. Ostaszewski, B.N. i A.P29

    
    L.S. 

A  PROGRAM  OF  VACCINATIONS  AGAINST  SMALLPOX  IN  THE  DUCHY   
OF  WARSAW  IN  THE  LIGHT  OF  ECCLESIASTICAL  SOURCES 

Abstract. Smallpox, sometimes decimating whole villages, continued to be a serious social prob-
lem at the beginning of the 19th c. The invention and spread of a vaccine against this disease was 
certainly a chance to cope with the epidemics. Nevertheless, the very procedure of vaccinations 
gave rise to considerable objections, mainly among the rural population. When compulsory vacci-
nation of children in the Duchy of Warsaw was introduced by virtue of a decree by Frederick 
Augustus from 4 September 1811, the government called the Catholic Church for help, thus count-
ing on its authority in the society. The present article shows how the Catholic Church joined the 
program of spreading the idea of vaccinations against smallpox at that time. 

Key words: vaccination against smallpox, health protection in the Duchy of Warsaw, Catholic 
Church in the Duchy of Warsaw 

                                                          
29 Tomasz Ostaszewski h. Ostoja (ok. 1746–1817) bp p ocki nominat i administrator diecezji od 

1809, prekonizowany dopiero w 1815 r. senator Ksi stwa Warszawskiego i Królestwa Polskie-
go, W. Müller, J. Skarbek, Ostaszewski Tomasz, w: Polski s ownik biograficzny, t. 24, Ossoli-
neum 1979, s. 460–461. 


