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Streszczenie. W początkach wieku XIX ciągle jeszcze powaĪnym problemem spoáecznym byáa
ospa, dziesiątkująca niekiedy caáe wsie. Wynalezienie i upowszechnienie szczepionki przeciwko
tej chorobie niewątpliwie dawaáo szansĊ na uporanie siĊ z plagą, jednak sama procedura szczepieĔ
wywoáywaáa duĪe opory, gáównie wĞród ludnoĞci wiejskiej. Wprowadzając zatem dekretem Fryderyka Augusta z 4 wrzeĞnia 1811 r. obowiązkowe szczepienia dzieci na obszarze KsiĊstwa Warszawskiego, rząd wezwaá na pomoc KoĞcióá katolicki, licząc na jego autorytet w spoáeczeĔstwie.
Niniejszy artykuá pokazuje, w jaki sposób wáączyá siĊ on w szerzenie idei szczepieĔ przeciwko
ospie w tym czasie.
Sáowa kluczowe: szczepienia przeciwko ospie, ochrona zdrowia w KsiĊstwie Warszawskim,
KoĞcióá w KsiĊstwie Warszawskim

Epidemie ospy stanowiáy od wieków plagĊ Europy, zabijając znaczącą iloĞü
populacji oraz trwale oszpecając tych, którym udaáo siĊ przeĪyü chorobĊ. Dlatego wynalezienie w 2. poá. XVIII w. szczepionki opartej na zarazku ospy krowiej
miaáo istotne znaczenie dla dalszej walki z tą chorobą. Szczególnie zaĞ udoskonalenie szczepionki przez Edwarda Jennera w 1796 r. Mimo róĪnych zastrzeĪeĔ
i dyskusji doĞü szybko w Ğrodowiskach lekarskich i krĊgach politycznych przyjĊto i zaczĊto stosowaü tĊ metodĊ zwalczania ospy, tym bardziej Īe obserwacja
potwierdzaáa jej skutecznoĞü. Na początku XIX w. szczepienia objĊáy wiĊkszoĞü
krajów europejskich, początkowo jako caákowicie dobrowolne, ale wkrótce,
zwáaszcza w krajach niemieckich – obowiązkowe. Pierwszym krajem, w którym
zaprowadzono obowiązek szczepieĔ byáa Bawaria w 1807 r., a w 1808 r. – Austria1.
1

G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od Ğredniowiecza do wspóáczesnoĞci, 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 problemy), Kraków 2002, s. 30.
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Na ziemiach polskich pierwsze ustawodawstwo w tej mierze jest jeszcze
wczeĞniejsze. WiąĪe siĊ ono z dekretem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III
z lipca 1801 r. Dopuszczaá on w nim szczepienie dzieci przeciwko ospie, przy
czym nie byáo ono obowiązkowe, a jedynie zalecane2. Charakterystyczne jest –
nawiasem mówiąc – Īe literatura przedmiotu w dosyü zasadniczy sposób áączy
pojawienie siĊ idei szczepieĔ na ziemiach polskich z dziaáalnoĞcią zaborców.
Tymczasem pozytywne efekty szczepienia ospy byáy znane nie tylko znacznie
wczeĞniej, ale i zalecane, choü faktycznie nie w postaci ustawodawstwa. NaleĪy
w tym kontekĞcie wspomnieü dzieáo Grzegorza Piramowicza, mające z zaáoĪenia dotrzeü do szerokich mas spoáeczeĔstwa – NaukĊ obyczajową, bĊdącą trzecią
czĊĞcią Elementarza dla szkóá parafialnych narodowych. W nauce VI, dotyczącej obowiązków wobec siebie samego, autor zwracaá uwagĊ, Īe rodzice odmawiający szczepienia dzieci przeciwko ospie ponoszą winĊ za ich Ğmierü w wyniku choroby3. Umieszczenie tego zagadnienia w podrĊczniku dla szkóá parafialnych wystawia pozytywne Ğwiadectwo erudycji Piramowicza, ale takĪe elity
ówczesnej Polski, skoro dostrzeĪono zalety tej formy walki z chorobą na dáugo
zanim znalazáa siĊ ona w zainteresowaniu poszczególnych wáadców i rządów.
Dla naszych dalszych rozwaĪaĔ istotne znaczenie ma wzmiankowany dekret
pruski z lipca 1801 r. oraz regulamin wydany do niego w paĨdzierniku 1803 r.,
a to z uwagi na fakt, Īe zapoczątkowana wówczas akcja szczepieĔ byáa kontynuowana w okresie KsiĊstwa Warszawskiego. Na wniosek Rady Lekarskiej
KsiĊstwa, skierowany do Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych, Fryderyk August
dekretem z 4 wrzeĞnia 1811 r. zaprowadziá na caáym obszarze kraju obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie4.
Ciekawie wypada porównanie obu aktów prawnych. Dekret Fryderyka Wilhelma III byá przede wszystkim skierowany do „Kollegiów Lekarskich”5. Zostaá
on sformuáowany w ostroĪnych sáowach. Przede wszystkim monarcha zwracaá
uwagĊ, Īe wokóá wynalazku ciągle toczyáa siĊ dyskusja w Ğwiecie uczonych.
Wprawdzie doĞwiadczenie uczy, Īe podobne dysputy toczyáy siĊ wokóá innych,
w koĔcu uznanych za wartoĞciowe, metod leczniczych. Nikt teĪ nie stwierdziá
niezawodnoĞci szczepieĔ przeciwko ospie, ale teĪ nikt nie podaá argumentów
caákowicie je dyskwalifikujących6. Wobec tego monarcha zdecydowaá o ich
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W.K. Korpalska, J. Szmytkowski, Walka z chorobami zakaĨnymi 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, SzeĞü wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, ToruĔ 2008, s. 262.
Zob. [G. Piramowicz] Elementarz dla szkóá parafialnych narodowych zawierający: I. NaukĊ
pisania i czytania, II. Katechizm, III. NaukĊ obyczajową, IV. NaukĊ rachunków, Kraków 1785,
s. 37; wyd. 2, Kraków 1792, s. 85. Niniejszym dziĊkujĊ pani mgr Joannie Podkówce i panu
dr. Arkadiuszowi Adamczukowi za pomoc w dotarciu do pierwodruków tego dzieáa, których
zachowaáo siĊ jedynie kilkanaĞcie egzemplarzy w caáej Polsce.
Korpalska, dz. cyt., s. 263.
Tekst tego dekretu w táumaczeniu na jĊzyk polski zob. S. Konopka, O początkach szczepienia
ospy krowiej na ziemiach polskich, „Archiwum Historii Medycyny”, t. 35 (1972) z. 3, s. 306–308.
TamĪe, s. 306.
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dopuszczeniu w Prusach, jednak pod pewnymi warunkami. Dekret wyznaczaá
lekarzy mających uprawnienia do podjĊcia szczepieĔ, mieli oni obowiązek Ğcisáej kontroli zaszczepionych oraz prowadzenia ich szczegóáowej dokumentacji.
Co jednak najwaĪniejsze – szczepienia byáy caákowicie dobrowolne i nie moĪna
byáo nikogo zmusiü do poddania siĊ tej czynnoĞci7. Niemniej jednak Fryderyk
Wilhelm ustanowiá nagrody jako zachĊtĊ dla lekarzy, aby starali siĊ przekonaü
ludnoĞü do korzystania z tej formy zapobiegania chorobie8. NaleĪy zauwaĪyü, Īe
caáą akcjĊ zorganizowano dosyü sprawnie od strony urzĊdowej i juĪ wkrótce
zaczĊáa ona przynosiü pozytywne rezultaty w postaci zmniejszenia siĊ liczby
zachorowaĔ i zgonów z powodu ospy9.
W KsiĊstwie Warszawskim 11 lutego 1811 r. Rada Ministrów zatwierdziáa
projekt dekretu, jak juĪ wspomniano, záoĪonego przez RadĊ Lekarską, a 4 wrzeĞnia zostaá on nadany przez Fryderyka Augusta. Co istotne, w przeciwieĔstwie
do dekretu króla pruskiego wprowadzaá on obowiązek szczepieĔ od dnia 3 paĨdziernika 1811 r.10 JuĪ w preambule dokumentu daje siĊ zaobserwowaü zasadnicza zmiana, jaka nastąpiáa w ciągu dziesiĊciu lat dzielących oba teksty. Fryderyk
August nie rozwaĪaá Īadnych „za i przeciw” szczepieniom. Stwierdziá jedynie,
Īe „zaniedbania i przesądy” powstrzymują ludnoĞü KsiĊstwa przed korzystaniem
z dobrodziejstw szczepieĔ. Przy tym monarcha zauwaĪaá, Īe ich „szczĊĞliwe
skutki zapewnione doĞwiadczeniem, znacznie juĪ zmniejszyáy w wiĊkszej czĊĞci
Europy klĊski, które sprawiaáa zaraĨliwa ospa […]”11.
Przymus szczepieĔ zamierzano osiągnąü na kilka sposobów. Przede wszystkim od 3 paĨdziernika nie moĪna byáo przyjmowaü do gimnazjów, liceów i akademii máodzieĪy, która nie posiadaáa zaĞwiadczenia lekarza i miejscowego wójta
o przebytej ospie lub zaszczepieniu ospy krowiej. Obowiązkiem lekarzy byáo
szczepienie wszystkich sierot przebywających w przytuákach. Z kolei wáadze
administracji lokalnej miaáy czuwaü nad tym, by wszystkie dzieci do roku Īycia
zostaáy zaszczepione. Szczepienia miaáy byü bezpáatne dla ludnoĞci. Biorąc pod
uwagĊ liczbĊ osób podlegających nowemu obowiązkowi, dekret, w przeciwieĔstwie do poprzedniego rozporządzenia pruskiego rozszerzaá znacznie grupĊ osób
mających prawo wykonywania szczepieĔ na wszystkich lekarzy, akuszerki,
a w koĔcu nawet na „nietrudniących siĊ sztuką lekarską”, ale „zdatnych” do
podjĊcia siĊ tego zadania12. Dekret przewidywaá nagrody dla osób wywiązujących siĊ z zadania ze szczególną gorliwoĞcią. OczywiĞcie wszystkie szczepienia
7
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TamĪe, s. 307.
TamĪe, s. 304. Konopka zaznacza, Īe w tym samym czasie na Litwie szczepienia objĊáy znacznie wiĊkszą czĊĞü spoáecznoĞci, jednak naleĪy pamiĊtaü, Īe tam wystarczyáo przekonaü wáaĞcicieli ziemskich, a oni szczepili swoich cháopów, nie pytając ich o zgodĊ. Dekret pruski zakáadaá, Īe kaĪdy ojciec rodziny musi wyraziü zgodĊ na zaszczepienie jego dzieci.
Korpalska, Szmytkowski, dz. cyt. s. 10.
Dzienniki Praw [KsiĊstwa Warszawskiego], t. 3, s. 383–389.
TamĪe, s. 383.
TamĪe, s. 384–386. Są to artykuáy dekretu: 1–3, 5.
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musiaáy byü ĞciĞle ewidencjonowane. Nad caáoĞcią akcji miaá czuwaü minister
spraw wewnĊtrznych, Jan Paweá àuszczewski.
Porównując oba dokumenty naleĪy zauwaĪyü w pierwszym rzĊdzie, Īe król
pruski dopuszczaá szczepienia, ale – jak siĊ wydaje – bez specjalnego przekonania o ich skutecznoĞci. Natomiast dziesiĊü lat póĨniej Fryderyk August prezentuje diametralnie inne przekonanie. Jego dekret jest bardzo jasny i oczywisty w tej
mierze. Co wiĊcej, paĔstwo braáo na siebie koszty przedsiĊwziĊcia, a zatem
obywatele nie mogli odmówiü poddania siĊ nowemu obowiązkowi motywując to
kwestiami finansowymi. 17 paĨdziernika 1811 r. àuszczewski skierowaá do
wszystkich lekarzy InstrukcjĊ wzglĊdem szczepienia ospy, która zawieraáa przepisy wykonawcze do dekretu13.
Literatura nie rozwodzi siĊ nad przebiegiem szczepieĔ. Cytowany juĪ Stanisáaw Konopka zwróciá jedynie uwagĊ, Īe z biegiem czasu w okresie Królestwa
Polskiego dekret Fryderyka Augusta odszedá w zapomnienie, a to spowodowaáo,
Īe lekarze powiatowi napotykali opór ludnoĞci wiejskiej wobec szczepieĔ14. Jest
to jednak jakieĞ Ğwiadectwo tego, Īe nie byáo najlepiej ze spoáeczną ĞwiadomoĞcią dobroczynnych skutków szczepieĔ. Z kolei Walentyna Korpalska zauwaĪyáa, Īe dekret w samym KsiĊstwie Warszawskim wprowadzano w Īycie opieszale, co przypisaáa, poniekąd sáusznie, dezorganizacji Īycia spoáecznego, wywoáanego czĊstymi przemarszami wojsk. Autorka ta podkreĞliáa, Īe akcja szczepieĔ
powiodáa siĊ na szerszą skalĊ w Bydgoszczy i innych miejscowoĞciach departamentu bydgoskiego dziĊki skutecznoĞci prefekta, Antoniego GliszczyĔskiego15.
Wydaje siĊ jednak, Īe jest to spojrzenie niepeáne. NaleĪy bowiem stwierdziü, Īe
gáówna przyczyna niechĊci do szczepieĔ nie tkwiáa w sytuacji politycznej, ale
w mentalnoĞci wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa, do którego dekret byá adresowany.
MoĪna powiedzieü, Īe o zaletach szczepieĔ z pewnoĞcią byáa przekonana wiĊkszoĞü elity rządzącej i czáonkowie Rady Lekarskiej. Wprawdzie ludnoĞü spotykaáa siĊ z problemem z uwagi na politykĊ pruską i austriacką, jednak z pewnoĞcią byáo to doĞwiadczenie niewystarczające, by przekonaü wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa. RównieĪ treĞci podrĊcznikowe nie docieraáy powszechnie do spoáeczeĔstwa, zapewne gáównie z powodu sáabego dostĊpu do edukacji16. PoniewaĪ
dekret nie wprowadzaá Īadnych sankcji dla uchylających siĊ od zaszczepienia
13
14
15
16

Konopka, dz. cyt. s. 305.
TamĪe, s. 306.
Korpalska, dz. cyt. s. 263.
W 1811 r. przedrukowano ponownie III czĊĞü Elementarza… Piramowicza, jako osobne dzieáo
pt. Nauka obyczajowa dla ludu (Warszawa 1811). Po raz pierwszy dzieáo w takim ksztaácie
wydrukowano na koszt Warszawskiego Towarzystwa Przyjacióá Nauk w 1802 r. W obu wydaniach poszczególne nauki zostaáy dodatkowo podzielone na podrozdziaáy i wówczas wyodrĊbniono podrozdziaá „Ospa”, traktujący o poĪytkach ze szczepieĔ. Zob. Ks. G. Piramowicz, Nauka obyczajowa, Chyrów 1938, posáowie, s. 77–78. Natomiast treĞci te znane juĪ od XVIII w.
nie docieraáy do szerokich warstw spoáecznych zasadniczo z uwagi na sáaby dostĊp do edukacji
nawet na poziomie szkóá parafialnych, których byáa ciągle niewystarczająca liczba.

Akcja szczepienia przeciwko ospie w KsiĊstwie Warszawskim …

95

swoich dzieci, to oczywiĞcie przy znacznej niechĊci do tej czynnoĞci sytuacja
szybko staáaby siĊ patowa17. Zdawaá sobie z tego faktu z pewnoĞcią sprawĊ
àuszczewski i postanowiá zawczasu zabezpieczyü przebieg akcji. Temu sáuĪyáy
pisma skierowane do biskupów KsiĊstwa.
Odwoáywanie siĊ do autorytetu KoĞcioáa w KsiĊstwie Warszawskim nie byáo
niczym nowym. Rząd czĊsto korzystaá z tego Ğrodka, wprowadzając ustawodawstwo sprzeczne z dotychczasowymi przyzwyczajeniami czy tradycją18. Wtedy
jedynie od zdolnoĞci przekonywania lokalnych duszpasterzy w duĪej mierze
zaleĪaáa akceptacja nowych przepisów. W przypadku jednak szczepieĔ na ospĊ
àuszczewski mógá liczyü na przychylnoĞü duchowieĔstwa, poniewaĪ juĪ wczeĞniej KoĞcióá wskazywaá na poĪytki páynące z tej metody walki z chorobą.
ĝwiadczy o tym choüby rozporządzenie konsystorza generalnego diecezji warszawskiej z 24 maja 1810 r., podpisane przez biskupa Grzegorza Zachariaszewicza19. Konsystorz podkreĞliá w nim, Īe ospa stanowi plagĊ spoáeczną, pocháaniającą corocznie tysiące ofiar. W dodatku jest Ĩródáem nie tylko osobistych dramatów spowodowanych przez utratĊ najbliĪszych, ale teĪ przyczyną klĊsk spoáecznych i gospodarczych kraju, poniewaĪ przedwczeĞnie odchodzą ludzie, którzy
mogliby dobrze sáuĪyü ojczyĨnie i przysparzaü jej bogactwa i splendoru. Wobec
tego konsystorz zwracaá uwagĊ, Īe wspóáczeĞnie ludnoĞü ma moĪliwoĞü uchronienia siĊ przed skutkami choroby, stosując szczepienie ospy krowiej.
Wynalazek ten przedstawiono jako „dar BoĪy”, z którego obowiązkiem jest
korzystanie. ZauwaĪono takĪe, Īe choü rząd propaguje szczepienia, to uprzedzenia i przesądy powstrzymują ludnoĞü od masowego korzystania z nich, z oczywistą krzywdą dla máodego pokolenia Polaków. Wobec tego warszawski konsystorz zwracaá siĊ do wszystkich rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci, wskazując warszawski adres (kamienica nr 315 przy Rynku Nowego Miasta), pod którym wyznaczeni przez wáadze lekarze wykonują ten zabieg. Konsystorz równieĪ
zwróciá uwagĊ, Īe Ğwiadome niekorzystanie ze szczepieĔ Ğciąga na rodziców
i opiekunów dzieci odpowiedzialnoĞü za ich ewentualną chorobĊ i Ğmierü.
Dokument ten byá jednoznaczny w swojej wymowie, w dodatku – jak moĪna
sądziü z jego treĞci – zaledwie inspirowany przez wáadze publiczne, ale z pewnoĞcią nie byá realizacją zamówienia ministra czy innego urzĊdnika. Z takim
Īądaniem àuszczewski mógá siĊ zwróciü oficjalnie do KoĞcioáa, mając w rĊku
dekret Fryderyka Augusta. MoĪna mieü przekonanie, Īe minister spraw wewnĊtrznych byá caákowicie pewien poparcia KoĞcioáa dla akcji szczepieĔ na
ospĊ. Jego pismo, jakie skierowaá do wszystkich biskupów, stanowi oficjalne
17

18

19

Odmowa przyjĊcia dziecka do szkoáy gimnazjalnej, czy wyĪszej dotyczyü mogáa zasadniczo
nieduĪej grupy máodzieĪy szlacheckiej ewentualnie mieszczaĔskiej, a poza tym zapisem, ustawodawca nie wprowadziá Īadnych innych rygorów.
Zob. E.M. Zióáek, MiĊdzy tronem i oátarzem. KoĞcióá i paĔstwo w KsiĊstwie Warszawskim,
Lublin 2012, s. 670–679.
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, Īe doĞwiadczalnie potwierdzone dobroczynne dziaáanie szczepionki ospy krowiej spowodowaáo, Īe rząd nie mógá dáuĪej pozostawaü obojĊtnym na ten fakt. Jednak na
wsi daáa siĊ zaobserwowaü duĪa niechĊü do tej metody walki z chorobą, wywoáana przez wstrĊt do procedury. To zaĞ jest przeszkodą dla korzystania przez caáą
ludnoĞü KsiĊstwa z dobrodziejstw postĊpu w medycynie. Minister zatem, uĞwiadamiając sobie, Īe jedynie duchowieĔstwo ma tyle zaufania spoáecznego, aby
móc przekonaü opornych, zwraca siĊ do biskupów, by wáączyli siĊ w akcjĊ, zalecając podlegáym sobie ksiĊĪom przeprowadzenie dziaáaĔ uĞwiadamiających
lud. Warto podkreĞliü, Īe pisma te zostaáy wysáane 3 paĨdziernika 1811 r. i od
tego dnia miaá obowiązywaü dekret, a wiĊc nie czekano na jego skutki, ale
uprzedzano spodziewane akty nieposáuszeĔstwa. Pisma przygotowano wiĊc
z wyprzedzeniem, zatem od samego początku rząd zamierzaá oprzeü siĊ na autorytecie KoĞcioáa, nie licząc bynajmniej na wáasne moĪliwoĞci perswazyjne.
Zwáaszcza jeĞli pamiĊtamy, iĪ dekret nie przewidywaá praktycznie Īadnych
Ğrodków przymusu, gdy chodzi o ludnoĞü wiejską, to te moĪliwoĞci rządu byáy
nikáe.
Omówione powyĪej wezwanie spotkaáo siĊ z pozytywnym odzewem hierarchii. Na odwrocie pisma ministra biskup nominat páocki Tomasz Ostaszewski
wáasnorĊcznie zapisaá, Īe nakazuje duchowieĔstwu w specjalnym liĞcie propagowanie idei szczepieĔ21.
Konsystorz krakowski odpisaá z kolei 25 paĨdziernika, Īe juĪ wczeĞniej (podobnie jak warszawski) speániając proĞbĊ prefekta departamentu krakowskiego,
Stanisáawa Wodzickiego, wydaá stosowne zalecenia duchowieĔstwu. KsiĊĪa
diecezji krakowskiej mieli „jak najusilniej” przekonywaü lud o dobrodziejstwach páynących ze szczepieĔ dzieci. Konsystorz informowaá zatem ministra
spraw wewnĊtrznych, Īe ksiĊĪa diecezji krakowskiej juĪ od dawna podejmują tĊ
dziaáalnoĞü22.
List okólny do duchowieĔstwa diecezji warszawskiej arcybiskup Ignacy RaczyĔski wydaá juĪ 10 paĨdziernika 1811 r. Odnosiá siĊ on do treĞci dekretu,
stwierdzając, Īe zgodnie z jego literą kaĪde nowo narodzone dziecko musi zostaü zaszczepione pod nadzorem urzĊdnika stanu cywilnego. PoniewaĪ olbrzymią wiĊkszoĞü urzĊdników stanu cywilnego stanowili ksiĊĪa rzymskokatoliccy,
byáo oczywiste, Īe obowiązek tego nadzoru spada wáaĞnie na nich. Warto podkreĞliü, Īe arcybiskup gnieĨnieĔski, który sprzeciwiaá siĊ obarczaniu ksiĊĪy
nadmiarem obowiązków Ğwieckich, a szczególnie funkcją urzĊdników stanu
20

21
22

Zob. Archiwum Diecezjalne w Páocku (ADP) sygn. 460, pismo z 3 X 1811 r. b. pag.; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKMK), Akta konsystorskie, rok 1811, nr 297 (wg
regestru). PoniĪej powiemy jeszcze o pismach abpa gnieĨnieĔskiego i bpa lubelskiego, z których wynika, Īe takĪe i oni otrzymali podobnie brzmiące wezwania. NaleĪy zatem przyjąü, Īe
ministerstwo wystosowaáo takowe do wszystkich biskupów w kraju.
ADP, sygn.. 460, pismo 3 X 1811, v.
AKMK, Akta konsystorskie, rok 1811, nr 297.
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cywilnego, w tym wypadku nie uznaá za niestosowne powierzenie tego zadania
duchowieĔstwu. Zwróciá siĊ do niego z dodatkowym wezwaniem, aby zachĊcaáo
wiernych do posáuszeĔstwa dekretowi. Domagaá siĊ, by ksiĊĪa oĞwiecali ludnoĞü, Īe szczepienia powodują nabycie odpornoĞci na zarazek choroby. By nie
byáy to wezwania goáosáowne, RaczyĔski wáoĪyá na wizytatorów obowiązek
nadzorowania wypeánienia tego polecenia23.
W dniu 25 paĨdziernika 1811 r. równieĪ biskup lubelski Wojciech Skarszewski wydaá zalecenie do wszystkich plebanów swojej diecezji w tej samej sprawie. Nakazywaá w nim caáemu duchowieĔstwu – proboszczom, wikarym i innym ksiĊĪom, aby sáuĪyli rządowi pomocą w kwestii szczepieĔ. Po kaĪdorazowym akcie chrztu mieli oni pouczyü rodziców, Īeby ci nie zaniedbali obowiązku
zaszczepienia dziecka przeciwko ospie. Skarszewski podkreĞlaá, Īe naleĪy przypominaü, iĪ nie jest to tylko obowiązek wobec siebie samego, ale takĪe wobec
kraju, a zatem jest to obowiązek obywatelski24.
Wobec stanu zachowania materiaáów archiwalnych, szczególnie z poziomu
parafii wiejskich, trudno byáoby ustaliü przebieg wykonywania zaleceĔ biskupów, ani tym bardziej ich skutecznoĞci. Jest pewne, Īe pismo àuszczewskiego
zostaáo skierowane do caáego episkopatu i niewątpliwie wszyscy biskupi wydali
stosowne zalecenia dla podlegáych sobie ksiĊĪy. Trudno jednak powiedzieü, jak
je realizowano. Mogáo siĊ to odbywaü – zgodnie z pismem Skarszewskiego,
w formie indywidualnego pouczenia przy okazji chrztu dziecka. Ale byáy to
zapewne teĪ nauki zawarte w kazaniach niedzielnych itp. Choü naleĪy od razu
zauwaĪyü, Īe nie zachowaáy siĊ teksty kazaĔ ówczesnych wiejskich proboszczów, przynajmniej w takiej iloĞci, aby móc stwierdziü powszechnoĞü tego nauczania. Wiadomo jednak, Īe co najmniej w diecezji páockiej zostaáa przeprowadzona akcja kompleksowego pouczania wiernych o koniecznoĞci szczepienia
dzieci, zarządzona przez biskupa Ostaszewskiego. Jego list do duchowieĔstwa
oraz wiernych stanowi dowód zaangaĪowania siĊ KoĞcioáa w pomoc rządowi
w omawianej kwestii.
Biskup nominat páocki list ten wydaá juĪ 10 paĨdziernika 1811 r., co teĪ jest
znamienne25. Rozpoczyna go podziĊkowanie záoĪone Fryderykowi Augustowi
za jego troskĊ o naród, którym rządzi. Biskup nie omieszkaá zaznaczyü, Īe przekonanie o dobrodziejstwie, jakim są szczepienia, potwierdza doĞwiadczenie
wielu krajów. Jednak dopiero w omawianym liĞcie znajdziemy wprost wyjaĞnioną przyczynĊ tak szeroko zakrojonej akcji propagandowej na rzecz szcze23

24
25

Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, Biskupstwo Warszawskie, sygn. 890, b. pag. PoniewaĪ w tym czasie miaáa miejsce zarządzona rok wczeĞniej wizytacja generalna archidiecezji,
to wizytatorowie otrzymali dodatkowy obowiązek sprawdzenia, jak duszpasterze podeszli do
tego zarządzenia, zob. E.M. Zióáek, dz. cyt. s. 634–641.
Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Rep. 60 A 171, s. 640–641.
APWK, Archiwum Klasztoru Lubelskiego, sygn. 2-II-1, k. 19; Archiwum Diecezjalne w àomĪy, sygn. II 24, k. 39. Jest to druk, powielony w duĪej iloĞci egzemplarzy, stąd przetrwaá do
dziĞ. Zob. Aneks.
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pieĔ. Ostaszewski jako powód oporu, szczególnie ludnoĞci wiejskiej wskazaá
przesądy wypáywające z niezrozumienia ducha religii. Do powszechnych naleĪeü miaáo przekonanie, Īe szczepienie przeciwko ospie jest formą „poprawiania
Boga”, a zatem sprzeciwiania siĊ Mu, a ponadto mniemano, Īe komu przeznaczono umrzeü na ospĊ, to szczepienie krowiej ospy mu nie pomoĪe. Biskup piĊtnowaá tego rodzaju wyobraĪenia, poniewaĪ, jak nauczaá, wynalazki naukowe,
a do nich zaliczaá szczepionkĊ, są darem BoĪym i jest caákowicie niestosowną
postawą ich odrzucanie w imiĊ trwania w báĊdach i przesądach. Na duchowieĔstwo zatem spada waĪny obowiązek nauczania i prostowania báĊdnych przekonaĔ ludu.
W dalszym ciągu listu zawarto katalog pouczeĔ, jakie ksiĊĪa powinni szczególnie wpoiü wiernym. Podstawowe brzmiaáo, Īe czáowiek, obdarzony wolnoĞcią, ma obowiązek szukania sposobów pomocy w trudnych sytuacjach. Z tego
wynika, Īe wynajdowanie i stosowanie leków na trapiące ludzkoĞü choroby nie
tylko nie sprzeciwia siĊ woli BoĪej, ale jest jej wypeánieniem. ĩaden czáowiek
nie ma bowiem prawa skracaü sobie lub innym Īycia, ale przeciwnie – ma obowiązek siĊ o nie troszczyü, co oznacza takĪe – skutecznie leczyü lub zapobiegaü
chorobom. I w tym wypadku nie wolno ulegaü przesądom. Ostaszewski wzywaá
duchowieĔstwo, aby gorliwie táumaczyáo wiernym, Īe szczepienia są darem
BoĪym, danym po to, aby uporaü siĊ z plagą spoáeczną, za jaką uznawaá ospĊ.
W nauczaniu naleĪaáo wspomnieü równieĪ o tym, Īe Ğrodek ten jest stosowany
z dobrym skutkiem w wielu krajach i we wszystkich sferach spoáecznych, poczynając od rodzin monarszych. Ponadto biskup przypominaá, Īe wszelka wáadza pochodzi od Boga, a w tej konkretnej sprawie gáos wáadzy naleĪy rozumieü
jako gáos Boga i naleĪy mu byü posáusznym, tzn. zaszczepiü swoje dzieci.
Wreszcie biskup zalecaá, by duchowni uĪyli argumentu ostatecznego i pouczyli
rodziców, Īe wĞród ich obowiązków wobec dzieci jest teĪ obowiązek szczepienia ich przeciwko ospie, jako wyraz troski o Īycie i zdrowie potomstwa. Wszyscy, którzy zaniedbają tego obowiązku i ich dzieci zachorują i umrą na tĊ chorobĊ, zaciągają na siebie winĊ i odpowiedzą przed Bogiem jak za zabójstwo. Wydaje siĊ, Īe Ostaszewski szczególną wagĊ przywiązywaá do tego argumentu.
Zapewne miaá ĞwiadomoĞü, Īe dla prostego ludu wszystkie argumenty natury
naukowej mogáy byü maáo zrozumiaáe i nie przemówiü tak dosadnie jak wizja
potĊpienia. Byáo to dla wielu bardziej przekonujące, a jednoczeĞnie byá to ten
argument, którym nie mogáa szermowaü wáadza Ğwiecka. NaukĊ o szczepieniach
ksiĊĪa mieli przeprowadzaü po odczytaniu dekretu Fryderyka Augusta. Natomiast sam list biskupa miaá zostaü odczytany przez trzy kolejne niedziele z ambon. Nauki o szczepieniach dodatkowo powinny byü powtarzane co roku, na
wiosnĊ i jesienią, kiedy przypadaáy terminy szczepieĔ wyznaczone w poszczególnych departamentach.
Ten list, jak i reakcja biskupów na wezwanie ministra spraw wewnĊtrznych
pokazuje wyraĨnie, Īe w waĪnych spoáecznie kwestiach, a taką z pewnoĞcią byáa
potrzeba uporania siĊ z plagą spoáeczną, za jaką naleĪy uznaü epidemie ospy,
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KoĞcióá w KsiĊstwie Warszawskim wspóápracowaá z rządem. MoĪna powiedzieü, Īe w realizacjĊ dekretu o szczepieniach zaangaĪowano caáą jego strukturĊ
i autorytet. Z pewnoĞcią jednak dalsze wydarzenia polityczne – klĊska roku
1812 i nastĊpnych – znacząco utrudniáy przeprowadzenie caáej akcji. Niemniej
przytoczone pisma biskupów pokazują ich wkáad w odbudowĊ paĔstwa polskiego na wielu páaszczyznach, w tym wypadku – Īycia spoáecznego.

ANEKS26
TOMASZ OSTASZEWSKI BISKUP NOMINAT I ADMINISTRATOR
DIECEZJI PàOCKIEJ, SENATOR KSIĉSTWA WARSZAWSKIEGO,
ORDERU ĝWIĉTEGO STANISàAWA KAWALER

Caáemu duchowieĔstwu Ğwieckiemu i zakonnemu,
tudzieĪ wszystkim wiernym diecezji páockiej

Uwielbiaü naleĪy dobroczynną tkliwoĞü jednego z najlepszych królów, jakim nas OpatrznoĞü
NajwyĪsza obdarzyáa, iĪ nią wszystkie Ğrodki, które kraj i mieszkaĔców w nim uszczĊĞliwiü są
zdolne, obejmuje, a w liczbie ich jest do umieszczenia ten, który ma za przedmiot ochronĊ Īycia
i zdrowia ludzkiego.
Takim zaiste jest szczepienie ospy krowiej, ojcowskim wyrokiem J. K. Mci27 dnia 4go Mca
WrzeĞnia r. b. do powszechnego w kraju uĪywania nakazane.
Zastąpienie zaraĨliwej ospy naturalnej zaszczepieniem krowiej jest to dobroczynny wynalazek,
godny oĞwieconego wieku, któremu Īyjący ludzie i przyszáe pokolenia winne są i bĊdą báogosáawiü; któremu oĞwiecone narody ocalenie Īycia wielu mieszkaĔców swoich i wzrost ludnoĞci
przyznają.
Niepochlebną by to cechĊ oĞwieceniu mieszkaĔców kraju naszego i przywiązaniu do zachowania Īycia i zdrowia ludzkiego dawaáo, gdyby na tym dobrodziejstwie, którym Wszechmocny
Dawca Īycia, rodzaj ludzki w szczĊĞliwym rzeczonym wynalazku udarowaá, nie znali siĊ lub
poznanego uĪywaü zaniedbali. Nie moĪna jednak nie wyznaü z Īalem, iĪ lud osobliwie wiejski
z faászywych swoich przesądów i wyobraĪeĔ, z zrozumianego Ĩle ducha religii od tak uĪytecznego
Ğrodka dla Īycia i zdrowia ludzkiego jest zraĪonym. Zwyczajne jego w tym rozumowanie jest, Īe
26

27

W prezentowanym tekĞcie uwspóáczeĞniono interpunkcjĊ, pisowniĊ sáów duĪą literą oraz uĪycie
„i”, „y” zamiast „j” i „x” zamiast „ks” z wyjątkiem ostatniego akapitu, gdzie pozostawiono XX.
dziekanów – ksiĊĪy dziekanów.
Chodzi oczywiĞcie o Fryderyka Augusta Wettyna (1750–1827), elektora saskiego, od 1806 r.
króla saskiego, w latach 1807–1815 ksiĊcia warszawskiego, powoáanego na mocy Konstytucji
3 Maja na tron polski jako nastĊpca Stanisáawa Augusta Poniatowskiego, zob.: J. Willaume,
Fryderyk August jako ksiąĪĊ warszawski (1807–1815) PoznaĔ 1939; reprint: OĞwiĊcim 2013.
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szczepiü ospĊ krowią na wytĊpienie naturalnej, jest to chcieü poprawiaü Pana Boga i sprzeciwiaü
siĊ woli Jego. ĩe komu Pan Bóg przeznaczyá w ospie naturalnej umrzeü, tego Ğmierü i w zaszczepionej ospie krowiej nie minie. Są to wyobraĪenia umysáów sáabych, które do rozsądnego o rzeczach zdania wznieĞü siĊ nie mogą.
Do was duchowieĔstwo, osobliwie do gorliwych pasterzów wzglĊdem swoich owieczek naleĪy, abyĞcie starali siĊ je z faászywych wyobraĪeĔ w wyraĪonym przedmiocie wyprowadziü.
W widoku wytĊpienia takowych wyobraĪeĔ usiáowaniem waszym byü powinno nauczaü lud,
Īe Bóg bĊdąc Panem Īycia i zdrowia ludzkiego postanowiá stróĪem i opiekunem onych czáowieka;
Īe powinnoĞü tej opieki zaleĪy na tym, aby w sposobach i siáach ludzkich, jakie na ochronĊ Īycia
przeciwko szkodliwym mu wpáywom wad naturalnych i wszelkich przypadków Bóg przeznaczyá,
czáowiek jej szukaá; Īe szukający jej nie tylko nie sprzeciwia siĊ przeznaczeniom Boga, ale peáni
wolĊ Jego. Zbawienna w tym jest nauka Eklezjastyka: „NajwyĪszy stworzyá lekarstwa z ziemi,
a czáowiek mądry nie bĊdzie siĊ nimi brzydziá”28.
Trzeba staraü siĊ przekonywaü lud, Īe lubo Bóg kaĪdemu czáowiekowi zamierzyá kres Īycia,
zostawiá go jednak przy zupeánej woli, w uĪywaniu której nie powodując siĊ prawidáami rozumu
i religijnymi, moĪe przez swoją winĊ, skróciü sobie Īycie.
Te ogólne prawidáa wzglĊdem obowiązku ludzi starania siĊ o utrzymanie Īycia i zdrowia swego naleĪy zastosowaü do wraĪenia ludowi pobudek, które by zdolne byáy wyniszczyü w nim przesądy, które mu wstrĊt dają od uĪytkowania z dobrodziejstwem rzeczonego wynalazku szczepienia
ospy krowiej. Niech lud z ust pasterzów swoich oĞwieca siĊ w tym, Īe rzeczony wynalazek jest
darem OpatrznoĞci Boskiej podającym jedyny sposób do zapobieĪenia tym klĊskom, jakie zaraĨliwa ospa naturalna rodzajowi ludzkiemu przynosi, Īe za taki powszechnie w oĞwieconych krajach
jest uznany, szczĊĞliwymi doĞwiadczeniami upowaĪniony od wszystkich w najwyĪszych stopniach
i godnoĞci, i majątku bĊdących, a nawet od monarchów wzglĊdem swoich dzieci uĪywany.
WraĪaü naleĪy wzglĊdem tego tak uĪytecznego wynalazku dla ochrony Īycia ludzkiego, ludowi ufnoĞü i stąd, Īe go rząd do zachowania zaleca, którego najistotniejszym jest przedmiotem
obmyĞlaü Ğrodki do zachowania Īycia ludzkiego; Īe gáos w tym jego jako sprawującego wáadzĊ
Boga na ziemi, za gáos Boski brany byü powinien; i Īe jako w takim nie tylko ufnoĞü mieü, ale
posáusznym mu byü naleĪy. KaĪda wáadza nie od kogo innego, jak od Boga pochodzi; Īe kto jej
sprzeciwia siĊ, woli Boskiej sprzeciwia siĊ.
Wystawiü takĪe naleĪy rodzicom, Īe gdy powinnoĞcią ich jest, aby tych, którzy przez nich Īycie wziĊli, pielĊgnowali w swoim niemowlĊctwie i opatrywali wszystkie potrzeby w utrzymywaniu i strzeĪeniu Īycia od wszelkiego niebezpieczeĔstwa; w tym wáaĞciwym im staraniu naleĪy
takĪe mieĞciü szczepienie ospy krowiej. Niedbalstwo w tym i upór w przypadku Ğmierci dzieciĊcia
w ospie naturalnej Ğciągnie na nich winĊ, Īe wáasną rĊką przyáoĪyli siĊ do zabicia onego, za którą
na strasznym sądzie boskim winni bĊdą odpowiedzieü. NajwyĪszy SĊdzia bĊdzie upominaá siĊ
u nich o Īycie tych, które do zachowania i strzeĪenia byáo im powierzone, i do którego ocalenia
mieli sobie Ğrodki z woli Jego i przeznaczenia podane.
Takowe i podobne im uwagi, gorliwi pasterze swoim owieczkom wraĪajcie, przekonywajcie
nimi nierozsądne ich przesądy, jakie ich od szczepienia ospy zraĪają, obowiązujcie sumienie,
a upornym zapowiadajcie niebezpieczeĔstwo Īycia, na które dzieci swoje, na które sumienie swoje, wystawiają.
WstĊp do takowej nauki dawaü powinno przeczytanie dekretu J. K. Mci, z którego lud pozna,
Īe ojcowska troskliwoĞü dobrego króla w zaleceniu szczepienia ospy krowiej ma jedynie w zamiarze zapobiec tej zaraĨnej zgubie ospy naturalnej, której wielka czĊĞü mieszkaĔców staje siĊ ofiarą.

28

Cytat pochodzi z KsiĊgi Eklezjastyka, 38,4, Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu
w przekáadzie polskim W. O. Jakuba Wujka SJ, wyd. wstĊpy i komentarze S. StyĞ SJ, W. Lohn
SJ, Kraków 1962, s. 788.
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Zalecamy, aby ta okólna nasza odezwa przez trzy niedziele nastĊpne po sobie ludowi byáa czytana i aby czytanie jej na początku kaĪdej wiosny i jesieni byáo ponawiane; a w tym dozór ichmoĞü
XX. dziekanom zalecamy, których oraz obowiązujemy, aby tĊĪ naszą odezwĊ do wszystkich
koĞcioáów parafialnych i zakonnych via cursoria rozesáali.
Dan w Puátusku dnia 10 paĨdziernika 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 problem 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 vaccination 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 counting 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
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Tomasz Ostaszewski h. Ostoja (ok. 1746–1817) bp páocki nominat i administrator diecezji od
1809, prekonizowany dopiero w 1815 r. senator KsiĊstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, W. Müller, J. Skarbek, Ostaszewski Tomasz, w: Polski sáownik biograficzny, t. 24, Ossolineum 1979, s. 460–461.

