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Kasaty w XVIII i XIX w. na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Śląska

Około 1772 r., daty początków rozbiorów ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na jej obszarze 
istniało mniej więcej 990 klasztorów męskich z 14 540 zakonnikami i 150 klasztorów żeńskich z 2723 
zakonnicami, a na Śląsku, znajdującym się wówczas pod władzą Królestwa Prus (Śląsk Pruski) i, w nie-
wielkiej części, Cesarstwa Austriackiego (Śląsk Cieszyński) – 73 klasztory męskie z 1334 zakonnikami 
oraz 19 klasztorów żeńskich z nieznaną liczbą zakonnic. W 1914 r. istniało zaledwie 188 klasztorów 
męskich z 2252 zakonnikami, czyli około 20% stanu wyjściowego; przy czym aż 133 klasztory (z 1830 
zakonnikami) przetrwały na obszarze zaboru austriackiego. Niestety, nie ma podobnie dokładnych 
danych dla klasztorów żeńskich. Wiemy jednak, że sytuacja przedstawiała się tu zdecydowanie lepiej. 
Po pierwsze dlatego, że były one częściej niż męskie uznawane za „pożyteczne” dla społeczeństwa, 
a zatem rzadziej kasowane, po drugie z powodu rozkwitu nowych żeńskich form ruchu zakonnego, 
jaki nastąpił w XIX w. 

Stan badań

Kasaty i ich skutki nie doczekały się pogłębionych badań, a kwestia dziedzictwa kulturowego po 
skasowanych klasztorach w ogóle nie była do tej pory obiektem oddzielnych dociekań1.

Podstawowym, unikatowym w skali europejskiej opracowaniem pozostaje monografia Piotra P. Ga-
cha ukazująca przede wszystkim prawny i ilościowy wymiar zjawiska2. Uzupełniają ją liczne studia 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą„Narodo-
wy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016.

1 Por. M. DERWICH, Les recherches sur les dissolutions des institutions ecclésiastiques en Pologne et en Silésie aux XVIIIe 
et XIXe siècles : bilan historiographique et perspectives, [w:] Le soppressioni delle istituzioni ecclesiastiche in Europa 
dalle riforme settecentesche agli stati nazionali: modelli storiografici in prospettiva comparativa = The secularisation
of the ecclesiastical institutions in Europe: from the eighteenth century reforms to the national states: historiographical 
patterns in a comparative approach. Seminario internazionale / International Seminar, Roma, 28 febbraio e 1 marzo 
2011/ Rome, february 28th and march 1st, materiały w druku.

2 P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984; idem, Struktu-
ry i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914, 
Lublin 1999.
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szczegółowe i zarysy syntetyczne tego autora3. Nowy impuls do badań nad problematyką kasat dała 
zorganizowana przez piszącego te słowa w końcu 2010 r. międzynarodowa konferencja Pruskie kasa-
ty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie, na której 90 referatów wy-
słuchało ponad 100 badaczy różnych zagadnień nie tylko z Polski, ale także z Czech, Francji, Niemiec, 
Rosji i Ukrainy4. Tematykę konferencji prezentuje księga streszczeń, opublikowana w językach pol-
skim i angielskim jako oddzielna monografia5 oraz dostępna online. Pełne wydanie uzupełnionych 
i rozszerzonych materiałów pokonferencyjnych, w czterech tomach, ukaże się w 2013 r.

Znaczenie kasat

Kasaty dotknęły znacznie ponad 1000 klasztorów i kilkadziesiąt tysięcy zakonników i zakonnic, po-
wodując rozproszenie i częściową destrukcję gromadzonej przez nich przez stulecia spuścizny ma-
terialnej i, zwłaszcza, kulturowej o ogromnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej. Mimo 
to nie zanikło ani życie zakonne, bujnie odrodzone po uzyskaniu niepodległości, ani dziedzictwo 
kulturowe skasowanych klasztorów.

Ze względu na skalę ilościową i terytorialną (od Odry i Nysy na zachodzie po Dniepr i Dźwinę na 
wschodzie, od Bałtyku na północy do Karpat i Sudetów na południu) oraz ogrom pozostałej po klasz-
torach spuścizny duchowej, kulturowej i materialnej problem kasat należy do jednego z najważniej-
szych, największych i najbardziej skomplikowanych, trudnych metodycznie i materiałowo proble-
mów stojących przed polską humanistyką.

Specyfika badań nad dziedzictwem kulturowym po skasowanych klasztorach

Wskutek kasat klasztorów doszło do ogromnego transferu dóbr kultury, dokonywanego przez przej-
mowanie tychże dóbr przez państwowe instytucje kultury, nauki i gromadzenia zbiorów (w znacznej 
części specjalnie w tym celu tworzone), oraz do znaczącego rozproszenia ich części, zazwyczaj tej 
mniej cennej, drogą wyprzedaży, darowizn i nadań oraz pospolitych kradzieży.

Badanie dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach musi się zatem zacząć od ustalenia 
jego stanu wyjściowego, czyli od próby odtworzenia stanu posiadania klasztorów w momencie kasaty 
(służą temu akta kasacyjne), lub, gdy to jest niemożliwe, w okresie bezpośrednio ją poprzedzającym 
(służą temu recesy wizytacyjne, inwentarze, katalogi). Kolejnym krokiem powinno być prześledzenie 
losów tych dóbr w momencie kasaty oraz w latach następnych, gdy pozbawione swoich dawnych 
opiekunów obiekty poklasztorne i pozostałe w nich dobra kultury „szukały” nowych właścicieli, czę-
sto zresztą bezskutecznie (akta kasacyjne i pokasacyjne). Trzecim krokiem musi być inwentaryzacja 
stanu zachowania tych dóbr w chwili obecnej (kwerenda w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych 
i muzealnych oraz poszukiwania terenowe). Realizacja tych celów nie jest możliwa bez gruntownego 
poznania przyczyn i przebiegu kasat, stosunku do nich społeczeństwa, Kościoła i rządów, śledzenia 

3 Idem, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku (Mozaika. Seria Monografii, 1), Rzym 1979; idem, Geo-
grafia strat zakonów polskich w końcu XVIII i w XIX w. (Mozaika. Seria Monografii, 2), Rzym 1980; idem, Soppressioni 
1773–1879. Polonia, [w:] Dizionario degli istituti di perfezione, t. 8, Roma 1988, kol. 1830–1834; idem, Kasata zako-
nów i klasztorów. W Polsce, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 939–942; idem, Le soppressioni dei 
Regolari (1773–1914) nella cartografia e nella recente storiografia polacca, [w:] G. POLI (cura), Le inchieste europee sui 
beni ecclesiastici (Confronti Regionali secc. XVI–XIX), Bari 2005, s. 207–208.

4 Por. www.kasaty.nino.pl.

5 M. DERWICH, M. L. WÓJCIK (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce 
i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18–21 listopada 2010. Księga streszczeń, Wrocław 2010. 
Dostępne także online: www.kasaty.nino.pl i www.wtmh.nino.pl/wydawnictwa.
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zmian administracyjnych, organizacyjnych i cywilizacyjnych, kataklizmów i zniszczeń wojennych, mi-
gracji i wędrówek ludzi i przedmiotów.

Charakterystyka Projektu

Projekt zakłada centralną rejestrację i opracowanie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skaso-
wanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w. Jest to pierwsza na świecie kom-
pleksowa próba identyfikacji i dokumentacji rozproszonych zbiorów poklasztornych. Pod względem
terytorialnym obejmuje ona całą Polskę oraz kilka krajów ościennych (Austrię, Białoruś, Czechy, Li-
twę, Niemcy, Rosję, Ukrainę), a pod względem formalnym bardzo różnorodne dobra i obiekty, często 
nigdy w tym kontekście nie badane. Konieczne jest zatem objęcie kwerendą również zbiorów prze-
chowywanych w wymienionych krajach, a także współpraca badaczy reprezentujących różnorodne 
dyscypliny naukowe. 

Znaczenie społeczne Projektu

W perspektywie społecznej Projekt związany jest z badaniem pamięci zbiorowej. Podejmowane 
w jego ramach działania nie sprowadzają się jedynie do praktyki archiwistycznej (choć ten kompo-
nent jest podstawowy), ale poprzez skoncentrowanie działań na upublicznieniu pozyskanych infor-
macji mają szansę wpłynąć na stan pamięci zbiorowej w wymiarach lokalnym, regionalnym i narodo-
wym. Upublicznienie informacji o dziedzictwie kasat za pomocą Portalu Wiedzy, a także konferencji, 
publikacji i wystaw, może się przyczynić do rozwoju lokalnych debat mających wpływ na tożsamość 
lokalną. W odniesieniu do kilku wybranych lokalizacji będziemy się tym zajmowali w ramach badania 
o charakterze socjologicznym, jednak zakładamy, że – nawet bez tej zewnętrznej inspiracji – upu-
blicznienie informacji przyczyni się do wzrostu świadomości historycznej, co z kolei wpłynąć może 
pozytywnie na wzrost kapitału społecznego danej zbiorowości. 

Zakres merytoryczny

Po długich dyskusjach zdecydowaliśmy się objąć badaniami i inwentaryzacją wszystkie elementy 
składowe dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach. Zatem nie tylko te mające bezpo-
średnie przełożenie kulturowe, jak np. zbiory rękopiśmienne, ale także te, które w rozmaity sposób 
wchodzą w skład kulturowego dziedzictwa narodowego oraz wpływają na jego kształt.

Badaniami i wstępną inwentaryzacją planujemy objąć nie tylko archiwalia, stare druki, książki, ale 
także inne różnorodne mobilia (np. liturgiczne, przedmioty użytku codziennego, pozostałości wy-
posażenia różnych funkcjonujących w klasztorach obiektów – aptek, szpitali, szkół, browarów etc.), 
zabudowania i inne obiekty in situ, w tym np. także założenia ogrodowe i parkowe. 

Dużo klasztorów po kasacie uległo ruinie lub wręcz całkowicie znikło. Nie oznacza to jednak, że 
zginęło ich dziedzictwo kulturowe; przetrwało ono w postaci pochodzących z nich artefaktów. Bar-
dzo często w zbiorowej świadomości okolicznych mieszkańców zachowała się także żywa pamięć 
o klasztorze, która także wchodzi w zakres naszych zainteresowań, podobnie zresztą jak kwestia 
funkcjonowania w dzisiejszej przestrzeni architektonicznej i społecznej obiektów po skasowanych 
klasztorach.

Portal Wiedzy jako centralny element Projektu

Jednym z ważnych środków do realizacji tych celów będzie Portal Wiedzy, funkcjonujący w systemie 
gridowym, dotąd w takim stopniu niewykorzystywanym na potrzeby badań humanistycznych. Ta 
koncepcja badawcza umożliwi nie tylko generowanie i wymianę treści przez uczestników Projektu, 
ale także tworzenie się wokół platformy społeczności, wykorzystywanie efektów sieciowych, możli-
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wość nawiązywania kontaktów (Web 2.0, 3.0), stosowanie otwartych licencji, publikowanie online 
wyników badań (w tym w planowanym czasopiśmie elektronicznym). Da to możliwość ciągłego uzu-
pełniania danych przez użytkowników z różnych ośrodków i państw (także na podstawie przewidzia-
nych w projekcie narzędzi, jak baza klasztorów, baza proweniencyjna), stanie się również miejscem 
naukowej komunikacji.

Dzięki interoperacyjności oraz zdolności do integracji z produktami innych projektów realizowanych 
w Unii Europejskiej Portal Wiedzy będzie spełniał także niezwykle istotną – i nowatorską w realizacji 
badań – funkcję w zakresie usystematyzowania badań, inwentaryzacji i kontroli ich postępów oraz 
niemal natychmiastowej elektronicznej prezentacji ich rezultatów. Równocześnie ten publicznie do-
stępny Portal będzie istotnym elementem: 1. kontroli rzetelności wykonania badań i inwentaryzacji, 
2. udostępnienia, rozpowszechnienia i rozpropagowania ich wyników, także za granicą (wersja an-
gielskojęzyczna), 3. ich weryfikacji i uzupełnienia (pod kontrolą osób odpowiedzialnych za Portal
i bazy).

Stopniowe napełnianie interaktywnych baz zapewni znaczący postęp w zakresie zinwentaryzowa-
nia, udokumentowania i udostępnienia, w jednym miejscu, jak największej ilości informacji o zacho-
wanym, ale rozproszonym poklasztornym dziedzictwie kulturowym z ziem dawnej Rzeczypospolitej 
oraz Śląska. Bazy będą uzupełniane systematycznie, lecz tylko w miarę możliwości i liczebności ze-
społów badawczych. Ze względu na rozległy obszar badawczy zakłada się jedynie wstępne zinwen-
taryzowanie dziedzictwa pokasacyjnego oraz stworzenie modelowych przykładów.

Wykaz planowanych baz:

1. Skasowanych klasztorów

2. Znaków własnościowych

3. Bibliografii piśmiennictwa

4. Druków z bibliotek skasowanych klasztorów

5. Rękopisów z bibliotek skasowanych klasztorów

6. Akt kasacyjnych i pokasacyjnych

7. Archiwaliów poklasztornych

8. Dziedzictwa ruchomego (mobiliów) skasowanych klasztorów

9. Dziedzictwa przyrodniczego (ogrodów i parków należących do skasowanych klasztorów, w tym 
zabytków sztuki ogrodowej i architektury oraz pomników przyrody)

10. Architektury poklasztornej

11. Losów zakonników ze skasowanych klasztorów.

Cele Projektu

Projekt ma na celu zapoczątkowanie wszechstronnych i interdyscyplinarnych badań zmierzających 
do opracowania i zinwentaryzowania dziedzictwa kulturowego pozostałego po klasztorach skaso-
wanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w., jako ważnej, integralnej 
części duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego. Portal Wiedzy umożliwi śledzenie po-
stępów tych badań (a także czynne włączenie się do nich) oraz korzystanie z ich rezultatów.

Realizacji tego celu głównego służą cele cząstkowe:

1. Zbudowanie metodycznych i organizacyjnych podstaw dla wszechstronnego poznania wielkości, 
stanu zachowania i znaczenia dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowanych klasztorach.
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2. Udostępnienie tego dziedzictwa kulturowego odbiorcom polskim i zagranicznym, przez Portal 
Wiedzy oraz publikacje drukowane i online.

3. Rozpropagowanie wartości, znaczenia i roli dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowa-
nych klasztorach jako integralnej części dziedzictwa narodowego Polski oraz państw, których ob-
szar wchodził przed rozbiorami w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównie Białorusi, Litwy 
i Ukrainy.

4. Rozpoczęcie kompleksowych, wszechstronnych, interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem 
kulturowym po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII 
i XIX w., zmierzających do:

5. Inwentaryzacji tego dziedzictwa oraz

6. Ukazania jego roli i znaczenia dla społeczeństwa i kultury narodowej.

Sposoby realizacji Projektu

1. Inicjowanie i finansowanie kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz poszukiwań
w terenie.

2. Inicjowanie i finansowanie opracowania odpowiednich inwentarzy i katalogów.

3. Inicjowanie i finansowanie edycji wybranych źródeł i zespołów źródeł.

4. Organizacja i wspieranie zespołów badawczych realizujących cele Projektu.

5. Organizacja i wspieranie konferencji naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom związa-
nym z realizacją Projektu.

6. Opracowanie, uzupełnianie i kontrola baz danych w ramach Portalu Wiedzy.

7. Publikowanie i wspieranie publikacji prac będących wynikiem powyższych inicjatyw.

8. Wspieranie merytoryczne i finansowe inicjatyw zmierzających do realizacji celów Projektu.

9. Informowanie o osiągniętych rezultatach oraz o zamierzeniach na stronie www.kasaty.pl oraz na 
łamach półrocznika „Hereditas Monasteriorum” (www.hm.kasaty.pl).

Zasady finansowania prac w ramach Projektu

Finansujemy lub współfinansujemy prace inwentaryzacyjne lub wydawnicze, które dotyczą spuści-
zny po skasowanych klasztorach (archiwaliów, księgozbiorów, dzieł sztuki, wyposażenia kościoła, 
klasztoru i wszelkich innych mobiliów, ludzi (zakonników i służby), zabudowań, dóbr (folwarków, wsi 
etc.), kościołów prepozyturalnych i parafialnych, kaplic, dworów), losów tej spuścizny i jej różnora-
kiego znaczenia – a zatem:

1. lustracji, inwentarzy, katalogów, recesów wizytacyjnych etc. ukazujących stan posiadania klaszto-
ru w przeddzień kasaty (nie interesują nas badania nad dziejami klasztorów);

2. aktów prawnych wprowadzających kasaty i regulujących ich przebieg;

3. archiwaliów wytworzonych w trakcie kasat poszczególnych klasztorów;

4. archiwaliów (głównie, ale nie tylko, urzędowych) wytworzonych po kasatach – w zakresie ich zna-
czenia dla odtworzenia losów i znaczenia spuścizny poklasztornej (także ludzi);

5. wyjątkowo: edycji innych, szczególnie ważnych, unikatowych źródeł pozostałych po skasowanych 
klasztorach.

Finansujemy także badania oraz publikacje ich wyników w zakresie:

1. genezy i przebiegu kasat, także w ujęciu porównawczym europejskim;
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2. różnych opinii i informacji prasowych etc. na temat kasat i losów spuścizny poklasztornej;

3. losów spuścizny po skasowanych klasztorach (także ludzi);

4. ukazania dalszego funkcjonowania spuścizny poklasztornej, w tym ludzi i miejsca, w lokalnym, 
regionalnym i szerszym wymiarze, znaczenia dla religijności, kultury, turystyki etc. oraz miejsca tej 
spuścizny w pamięci zbiorowej;

5. wprowadzania uzyskanych danych do baz online Projektu (Portal Wiedzy, www.kasaty.pl).

Skład zespołu badawczego

Skład zespołu jest otwarty, tzn. może do niego dołączyć każdy, kogo projekt badawczy zostanie za-
akceptowany. W zespole znaleźli się historycy oraz badacze reprezentujący różne dziedziny pokrew-
ne i inne dziedziny humanistyczne, a nawet specjaliści z zakresu wiedzy o przyrodzie czy informatyki. 
Z nauk humanistycznych reprezentowane są: historia, historia sztuki, archeologia, filologia klasyczna,
filologia polska, filozofia, bibliologia, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, etnografia, etnologia,
socjologia, italianistyka, muzykologia, teologia, liturgika, źródłoznawstwo. Z nauk ścisłych i przyrod-
niczych reprezentowane są: programowanie, informatyka, informatologia, architektura, urbanistyka, 
architektura krajobrazu, dendrologia. Z zakresu specjalności użytkowych udział w projekcie zadekla-
rowali: archiwiści, bibliotekarze, konserwatorzy, muzealnicy, informacja naukowa. Trzeba podkreślić 
obecność w zespole badaczy nie tylko świeckich, ale także duchownych, zarówno diecezjalnych, jak 
i zakonnych.

Istotne znaczenie, zwłaszcza dla badań nad dziedzictwem kulturowym po klasztorach skasowanych 
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, ma stosunkowo liczny i reprezentatywny udział 
w zespole badaczy zagranicznych, w tym białoruskich, litewskich i zwłaszcza ukraińskich. Listę człon-
ków zespołu oraz instytucji partnerskich, z danymi kontaktowymi, można znaleźć na stronie www.
kasaty.pl.

Miejsce realizacji i skład zespołu kierowniczego

Projekt jest realizowany w ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego, które wydaje się najwła-
ściwszym podmiotem dla ogólnopolskiego projektu badawczego tak szerokiego i ważnego dla dzie-
dzictwa narodowego. 

Biuro Projektu znajduje się we Wrocławiu, w siedzibie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Hi-
storii, oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Szewska 49. Projektem kieruje prof. dr hab. 
Marek Derwich, sekretarzem Projektu jest mgr Katarzyna Bock, a koordynatorem – mgr Mateusz Ma-
tuszyk.

Informacje o Projekcie, zrealizowanych pracach oraz inicjatywach

Projekt ma swoją stronę internetową (www.kasaty.pl), na której znajdują się informacje o Projekcie, 
zespole i instytucjach partnerskich, sposobach kontaktu, o zrealizowanych i planowanych inicjaty-
wach, w tym sprawozdania z organizowanych konferencji, wykaz publikacji i wydawnictw, publi-
kowana co pół roku Kronika Projektu, linki do Portalu Wiedzy oraz półrocznika „Hereditas Monaste-
riorum”, którego wydzielony dział poświęcony jest sprawozdaniom i relacjom z przebiegu prac oraz 
Kronice Projektu. 


