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Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich  
w okresie kasaty ich klasztorów*

Kasaty katolickich zakonów przeprowadzone na początku XIX w. przez państwo pru-
skie były aktem bezprecedensowym w historii Europy. Władza podjęła precyzyjnie 
zaplanowaną i drobiazgowo realizowaną akcję stopniowego niszczenia wszystkich 
żeńskich i męskich klasztorów. W akcję tę zaangażowano cały system ówczesnego 
państwa pruskiego, począwszy od króla, przez ministrów w Berlinie, urzędników w re-
gencjach i landratów, aż po szeregowych policjantów i pracowników fiskusa. Kolejni 
królowie i urzędnicy pruscy, głosząc publicznie idee oświecenia, a więc także tole-
rancji i równości, jawnie pogwałcili te zasady w odniesieniu do części obywateli. Wła-
dza pruska uderzyła w katolickich zakonników i zakonnice w wyrafinowany sposób, 
najpierw stopniowo odbierając im prawa, potem ograniczając wolność, a na końcu 
odbierając własność. Państwo odbierało jednak obywatelom-zakonnikom znacznie 
więcej: nadzieję, poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa, a niekiedy nawet po-
czucie osobistej godności.

Problematyka związana z kasatą klasztorów w Prusach Zachodnich ma już kilka opra-
cowań, głównie polskojęzycznych1. Publikacje te przedstawiają przede wszystkim 
przyczyny, przebieg i skutki kasaty, prawodawstwo związane z tą akcją oraz dalsze 
dzieje przejętych zabudowań poklasztornych. Nie ma jednak dotąd publikacji, któ-
ra próbowałaby opisać losy zakonników przebywających w likwidowanych domach 
zakonnych, ich zmagania z aparatem władzy pruskiej, beznadzieję, upokorzenie, osa-
motnienie i materialną biedę.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of 
Humanities” in the years 2012–2016.
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