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JANSENIZM
(Słowenia)

Pojęcie jansenizmu (słoweń. janzenizem) w słoweńskiej praktyce jego stoso-
wania odnosi się do kompleksu różnorodnych fenomenów ideowych; janse-
nistami określano często umownie zwolenników józefinizmu (→ józefinizm) 
i katolicyzmu reformowanego (→ konfesje), samą zaś ideę jansenistyczną czę-
sto do dziś postrzega się w charakterze jednego z nurtów józefinizmu (w zna-
czeniu doktryny polityczno-religijnej).

Jako ruch odnowy w obrębie Kościoła katolickiego na poziomie duchowym 
i teologicznym, ukształtowany we Francji i Niderlandach przez Cornela Otto-
na Jansena (1585–1638), w swojej istocie opierał się na dwóch założeniach: 
po pierwsze – człowiek naznaczony grzechem pierworodnym bez Bożego mi-
łosierdzia (a także błogosławieństwa łaski) nie ma możliwości wypełnienia 
Bożych nakazów, po drugie zaś – nie może przeznaczonemu mu miłosierdziu 
i łasce opierać się ani ich odrzucić.

Na ziemiach słoweńskich jansenizm pojawił się w drugiej połowie XVIII 
wieku (po 1769 roku) w kręgu biskupa Lublany Janeza Karla Herbersteina 
(1719–1787), utrzymującego kontakty ze środowiskami jansenistycznymi 
w Wiedniu i Grazu, choć w biskupstwie lublańskim zainteresowania janse-
nizmem (jeszcze przed Herbersteinem) wykazywał Oto Sprug (XVIII wiek), 
który w duchu polemicznym wobec tej doktryny napisał rozprawę Antiquus et 
novus jansenismus (1760). Zasadnicze zręby idei jansenistycznej Herbersteina 
kształtowały się w latach 1772–1776. Szerzył on wówczas utrzymaną w tym 
duchu literaturę, dbał o zwiększenie rygoryzmu przy udzielaniu sakramentu 
pokuty, krytykował interwencje władz świeckich w zewnętrzne formy wiary, 
wprowadził zakaz tworzenia nowych wspólnot religijnych i ograniczył ludowe 
formy obrzędowości (np. błogosławieństwo świec, kwiatów i różańców). Wy-
znawane przez niego poglądy, jak również jego bogata w pisma jansenistyczne 
biblioteka oddziałały na znaczną część duchowieństwa w kierowanym przez 
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niego biskupstwie, a stworzone tu środowisko jansenistów ukształtowało 
istotną bazę ideową dla słoweńskiego odrodzenia (→ odrodzenie narodowe) 
i jego głównego ośrodka w Lublanie. Spośród odrodzeniowych duchownych, 
którzy znaleźli się w sferze oddziaływania jansenizmu (upowszechniane-
go przez samego Herbersteina, jak również promieniującego z austriackich 
akademii teologicznych), wyróżniali się zwłaszcza Jurij Japelj (1744–1807) 
i Janez Mihelič (1750–1792). W kręgu pierwszego z nich – w zgodzie z jan-
senistyczną potrzebą nacjonalizacji języka liturgicznego – pojawiła się inicja-
tywa przekładu Pisma Świętego na język słoweński i potrzeba popularyzacji 
jansenistycznych idei wśród Słoweńców. Inicjatorem tych pomysłów był teo-
log i duchowny Jurij Zupan (1752–1822), natomiast realizacji podjęli się Blaž 
Kumerdej (1738–1805) i wspomniany Jurij Japelj.

Oddziaływanie jansenizmu, zwłaszcza w kręgu biskupstwa (i przez jakiś 
czas arcybiskupstwa) Lublany, zauważalne było także w czasie kierowania 
nim przez Mihaela Brigidę (1742–1816), który przez historyka literatury 
France Kidriča został określony mianem „jansenisty austriackiego typu”. Opo-
wiadał się za rygoryzmem i reformą kościelnej dyscypliny właśnie w takim 
klasycznym dla tej doktryny duchu, a podległemu duchowieństwu polecał 
książki zawierające jansenistyczne hasła i idee.

Ich trwałość i popularność dały o sobie znać także na początku XIX wieku. 
W 1808 roku nowy biskup Lublany Anton Kavčič (1743–1814) ponowił hasło 
jansenistów o potrzebie wprowadzenia języka narodowego w Kościele, zapo-
czątkowano wówczas także akcję wydawania pism jansenistycznych. Ideowy 
wpływ tego rewizjonistycznego ruchu (w XVIII stuleciu o wielu znamionach 
herezji) dał się także odczuć we wpływowym środowisku Žigi Zoisa (1747–
1819), w którym za jansenistów uważano duchownych Jakoba Zupana (1785–
1852) i Matevža Ravnikara (1776–1845), w sferze oddziaływania jansenizmu 
pozostawał nawet najwybitniejszy twórca oświeceniowy (→ oświecenie) 
Anton Tomaž Linhart (1756–1795). Pod wpływem Ravnikara Franc Metelko 
(1789–1860) dokonał reformy słoweńskiej ortografii (1817). Znaczną część 
słoweńskiego piśmiennictwa kościelnego w okresie 1750–1819 France Kidrič 
uznaje za rezultat oddziaływania rodzimych jansenistów, dostrzega też w nim 
jeden z zasadniczych czynników – przez zasługi w rozwoju literatury w języku 
narodowym i oświaty (→ oświata) – w walce z germanizacją. 

Słoweńskich jansenistów czy też raczej filojansenistów pod względem 
ich ideowych dążeń i działalności można przyporządkować do dwóch grup 
(F.M. Dolinar, Janzenizem: verskoprenovitveno ali kulturnopolitično gibanje?, 
2001). Pierwszą z nich tworzą zwolennicy katolickiego reformizmu (reformni 
katolicizem), drugą zaś wyznawcy – mającego źródło w jansenizmie – moral-
nego rygoryzmu. Na ziemiach słoweńskich do pełnego rozwoju tak rozumia-
nego jansenizmu teologicznego (dogmatycznego) nie doszło. Tutejsi teolodzy 
prawie w ogóle nie podejmowali w dyskusjach zagadnienia miłosierdzia i roz-
grzeszenia za grzechy, mimo że kwestie te uchodziły za punkt wyjścia i jądro 
teologicznych sporów Jansena, jak i oskarżanego o jansenizm francuskiego 
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ruchu wywodzącego się z opactwa Port-Royal. Podobnie jak działo się to 
w wielu innych krajach europejskich, wszyscy słoweńscy teolodzy i biskupi 
określani jako wyznawcy jansenizmu (bądź o to oskarżani) w swoich dzie-
łach dystansowali się od poglądów jego twórcy i pod tym względem wszy-
scy bez wyjątku uznawali zwierzchnictwo i autorytet Rzymu. W przypadku 
niektórych zwolenników katolickiego reformizmu dostrzegalne jest jednak 
podobieństwo w poglądach z reprezentantami ruchu Port-Royal – chodzi tu 
przede wszystkim o krytykę zewnętrznych form barokowej pobożności, wyra-
żanie potrzeby pogłębionych studiów nad Pismem Świętym i literaturą Ojców 
Kościoła czy kwestie sakramentów (pokuta i komunia). Jednakże rygoryzm 
przedstawicieli katolickiego reformizmu nie miał źródła w przekonaniu o „de-
cydującym ukierunkowaniu ludzkiego postępowania” według Bożego miło-
sierdzia – jak  uczyli janseniści i reprezentanci ducha zakonu z Port-Royal – ale 
w rozstrzygnięciach w sferze teologicznej i pastoralnej soboru trydenckiego 
(1545–1563). Dlatego zwolenników katolickiego reformizmu, jak również 
wyznawców moralnego rygoryzmu nie można utożsamiać z jansenizmem. 
Charakterystyczny dla drugiej grupy rygoryzm moralny nie był powszechny 
i obecność na ziemiach słoweńskich zaznaczył – jak podaje Franc Ušeničnik 
w Rigorizem naših janzenistov (1924) – jedynie u trzech autorów w obrębie 
ich poglądów na sakrament pokuty i komunii; byli nimi Janez Debevec (1758–
1821), Gašper Švab (1797–1866) i Janez Traven (1781–1847). 

Wszyscy słoweńscy twórcy i działacze kościelni i kulturalni określani mia-
nem jansenistów bądź też bardziej poprawnie – zwolenników katolickiego 
reformizmu lub przedstawicieli moralnego rygoryzmu odrzucali wszystkie 
jansenistyczne niekanoniczne poglądy w zakresie dogmatyki, choć z literaturą 
europejskich jansenistów byli dobrze zaznajomieni.

Idee jansenistyczne na ziemiach słoweńskich oddziałały także na sferę po-
bożności popularnej, zwłaszcza na formę chrześcijańskiej drogi krzyżowej, 
którą – w myśl jansenistów – należało odtwarzać zgodnie z opisem zawartym 
w Piśmie Świętym (tak wyglądała na przykład znana droga krzyżowa w ko-
ściele w miejsowości Ig koło Lublany).

W historii słoweńskiej kultury prawie całą katolicko zorientowaną inteli-
gencję w XVIII i XIX wieku zwykło się określać mianem jansenistycznej, co za-
początkowali w pierwszej połowie XX wieku historycy literatury Ivan Prijatelj 
(1875–1937) i France Kidrič (1880–1950). Pojęcie to zostało przez nich prze-
jęte z polemiki, jaka toczyła się w obrębie Kościoła katolickiego na terenach 
austriackich w XVIII wieku, choć badacze samego tego określenia nigdy precy-
zyjnie nie zdefiniowali; w ślad za nimi przejęli je bezkrytycznie inni słoweńscy 
historycy i teolodzy.

Jansenizm funkcjonuje obecnie w słoweńskiej kulturze nie tylko jako de-
nominacja (często też jako synonim) rygoryzmu w poglądach moralno-etycz-
nych, ale także jako pojęcie ukazujące specyficzne dla słoweńskiego narodu 
właściwości i wyznawane idee. W takim znaczeniu o Słoweńcach pisał Pri-
mož Kozak (1929–1981) w zbiorze esejów Peter Klepec v Ameriki (1971), 
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powstałym z perspektywy krótkiego, jednorocznego pobytu w USA. Już na sa-
mym wstępie zauważył, że „pod względem duchowego pochodzenia my Sło-
weńcy jesteśmy właściwie jansenistycznym i józefińskim narodem. Chociaż 
nie myślimy w sposób filozoficzny, jesteśmy jednak racjonalistami, i choć nie 
wytwarzamy idei, wciąż poruszamy się w świecie ideologii”.
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