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Wokół tytułowego dekretu narosło w historiografii sporo nieporozumień, których 
główną przyczyną, jak się wydaje, jest słaba znajomość okoliczności jego powsta-
nia i treści. Badacze zajmujący się problematyką kasat uważali, że jego celem było 
przygotowanie gruntu pod planowane kasaty1, Stanisław Cynar zaś uznał go wręcz 
za dekret kasacyjny2. W sposób najbardziej wyważony o tej kwestii napisał Tadeusz 
Walachowicz, zauważając, że pomysł łączenia małych konwentów w większe nie był 
obcy arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, Ignacemu Raczyńskiemu, który rozumiał pro-
blem z utrzymaniem klasztorów liczących zaledwie kilku zakonników, ale nie chciał 
dopuścić do kasat3.

Aby zrozumieć istotę problemu oraz znaczenie omawianego dekretu, należy uświa-
domić sobie kilka zasadniczych aspektów sytuacji klasztorów w Księstwie Warszaw-
skim. Jeżeli w okresie przedrozbiorowym dochodziło do kasat klasztorów, to miały 
one miejsce za sprawą biskupów diecezjalnych, a nie władz państwowych. W schyłko-
wym okresie dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, mimo pewnych wpływów 
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