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JÓZEFINIZM
(Słowenia)

Pod pojęciem józefinizmu (słoweń. jožefinizem) w słoweńskiej praktyce 
nazewniczej rozumie się system reform kościelno-politycznych zainicjowa-
nych przez cesarza austriackiego Józefa II Habsburga (1741–1790) i prze-
prowadzanych pod koniec XVIII wieku na terenie monarchii Habsburgów 
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(obowiązywały do połowy XIX stulecia), a w szerszym znaczeniu w jego ob-
ręb włącza się także reformy józefińskie na płaszczyźnie administracyjnej, 
sądowniczej, gospodarczej i fiskalnej. Józefinizm w swojej zasadniczej istocie 
dążył po pierwsze do uregulowania relacji państwa i Kościoła w ten sposób, 
by podporządkować go władzy absolutystycznej, po drugie zaś dopełnieniem 
tych tendencji była deklarowana tolerancja religijna i obecność niektórych 
haseł jansenizmu (→ jansenizm). Obie idee – józefinizm i jansenizm – w sło-
weńskich warunkach kulturowo-społecznych często też zestawia się ze sobą 
jako dopełniające się nurty w ramach oświeceniowych przeobrażeń ide-
owych i praktycznych (→ oświecenie). Reformy Józefa II w obrębie Kościoła 
były kontynuacją podobnych inicjatyw zapoczątkowanych przez jego matkę, 
cesarzową Marię Teresę (1717–1780). Władza wiedeńska przejęła kontro-
lę nad kształceniem duchowieństwa, zakładaniem seminariów generalnych 
(dla terenów wewnątrzaustriackich – na przykład Graz, 1783), przejęła 
kompetencje organów kościelnych (cenzura, szkolnictwo, instytucja małżeń-
stwa); rozwiązano wówczas klasztory (1781), które nie były zaangażowa-
ne w działalność duszpasterską, oświatową i społeczną (przejęto także ich 
majątki). Zreorganizowano granice biskupstw (1782) i podporządkowano je 
większym jednostkom jurysdykcyjnym, zreformowano także parafie (zmniej-
szono ich obszary, dzięki czemu stały się liczniejsze). Zlikwidowano „baroko-
wy” blichtr, ingerowano w ludową pobożność (pielgrzymki, procesje), usu-
nięto niektóre święta kościelne. Istotną nowością było wprowadzenie zasady 
tolerancji wyznaniowej (1781), dzięki której umożliwiono protestantom, kal-
winom, prawosławnym i żydom legalne sprawowanie obrzędów religijnych. 
Ta zasada na terenach słoweńskich nie miała większego znaczenia, ponieważ 
zdecydowana większość ludności wyznawała katolicyzm. Wysocy słoweńscy 
hierarchowie kościelni byli w przeważająej większości przychylnie nastawie-
ni do reform, z oporem józefinizm spotkał się natomiast w niższych kręgach 
kleru (głównie wśród mnichów) i wśród – żyjącej w zgodzie z tradycją – lud-
ności wiejskiej.

Największym zwolennikiem i propagatorem józefinizmu na ziemiach sło-
weńskich był biskup Lublany Karel Janez Herberstein (1719–1787), który 
wprowadzenie józefińskich reform wyznaniowych za pomocą kościelnej 
sankcji uważał za najważniejsze zadanie. Do przemian w Austrii odniósł 
się w napisanym po niemiecku (później także po łacinie) – i wydanym za-
raz po patencie tolerancyjnym Józefa II – liście pasterskim Hirtenbrief an die 
Geistlichkeit und das Volk der Laybachischen Diöces (1781), za który został 
przez cesarza oficjalnie pochwalony. W liście tym przyjął rolę obrońcy józe-
finizmu, jasno też wyłożył swoje najważniejsze poglądy w dziedzinie teolo-
gii. Spośród wszystkich założeń reform Józefa II dekret o tolerancji uznał za 
najistotniejszy, broniąc przy tej okazji tezy, że „każdy ma naturalne prawo 
do wyznawania tej religijnej opcji, która zgodnie z jego osądem wydaje się 
właściwa”. Aktywna działalność biskupa, zwłaszcza w zakresie realizowa-
nych w obrębie ideologii józefinizmu posunięć mających na celu zwalczanie 



Józefinizm (Słowenia) 177

ludowych form pobożności, sprawiła, że stał się w wśród ludności niepopu-
larny i nielubiany (stąd stosowane wobec niego określenia: „nadworny lizus”, 
„luteran” i „mason”).

Jeden z najważniejszych zwolenników józefinizmu (będącego w tym przy-
padku także inspiracją późniejszego projektu austroslawizmu), Anton Tomaž 
Linhart (1756–1795), zachowywał dynastyczną lojalność, a także entuzjazm 
dla cesarza Józefa II, którego uważał za „największego ze wszystkich cesarzy”, 
a wszystkie reformy kościelno-polityczne w ramach józefinizmu były dla nie-
go „czynami godnymi Józefa” (Pismo Martinu Kuraltu, 1780). Takie stanowisko 
Linharta znajduje odzwierciedlenie także w zakończeniu jego mowy wygło-
szonej w 1781 roku w Academia operosorum Labacensium: „Teraz mamy swo-
bodę myśli i Józefa na tronie”. W późniejszym okresie zamiast entuzjastycz-
nych pochwał dworu austriackiego i jego polityki pojawia się niezadowolenie 
z powodu cenzury i cudzoziemców, którzy „jedzą nasz chleb” (A.T. Linhart, 
Pisma). We wstępie do 2. tomu dzieła Poskus zgodovine Kranjske in ostalih 
dežel južnih Slovanov Avstrije (1788, 1791) – napisanego już za panowania 
Leopolda II (1747–1792) – zauważa natomiast, że habsburska monarchia 
powinna być zreorganizowana (z uwagi na dużą liczebność ludności słowiań-
skiej), a respektowanie tego faktu przez władcę uznaje za „wielką ideę, godną 
filozofa na tronie”; zgromadzenie „narodu iliryjskiego” w Temeszwarze i od-
nowioną Iliryjską Kancelarię Dworską w Wiedniu uważa z kolei za epokowe 
wydarzenia w historii Słowian. Mając w pamięci doświadczenia centralizacji 
państwa za czasów Józefa II (która doprowadziła do napiętej sytuacji na Wę-
grzech), Linhart opowiadał się za przebudową monarchii, dzięki czemu Sło-
wianie zyskaliby na politycznym znaczeniu. Początkowo był też zwolennikiem 
biskupa Herbersteina i jego polityki popularyzującej reformy józefinizmu, po-
tem – o czym świadczą jego listy do Martina Kuralta (1783–1787) – stał się 
zaciekłym krytykiem biskupa, nazywał go „apostołem, który rośnie w głupo-
tę”, a jego działalność „apostolskim szaleństwem”. Po jego śmierci natomiast 
stwierdził, że „nie ma już znienawidzonego okropnego Herbersteina, ale jest 
tam, gdzie nie może nikomu szkodzić”. Sam Linhart – dostrzegając uciążliwy 
austriacki centralizm z towarzyszącą mu cenzurą i biurokracją – zdystansował 
się wobec józefinizmu w drugiej połowie lat 80.

W całej swojej złożoności józefinizm i towarzyszące mu idee oświecenia 
(→ oświecenie), racjonalizmu (→ racjonalizm) i modernizacji (→ postęp; 
→ nowoczesność) oddziałały w poważny sposób na słoweńskie odrodzenie
narodowe (→ odrodzenie narodowe). Znaczącą przeszkodą w rozwoju narodu
okazała się z pewnością centralistycznie prowadzona polityka językowa Józe-
fa II, który zamierzał uznać język niemiecki za urzędowy (1782), przy równo-
czesnym wypieraniu łaciny ze szkół średnich i uniwersytetów. Na słoweński
ruch odrodzeniowy wpływ miała także sztandarowa inicjatywa likwidacji
klasztorów – na tutejszych ziemiach zlikwidowano m.in. istotne dla ówczesne-
go życia kulturalnego klasztory augustianów bosych (przedsięwzięcia te jed-
nak przyczyniły się do stworzenia głównej biblioteki państwowej w Lublanie
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i Celovcu). Zmiany administracyjne okręgów (podporządkowanie Karyntii 
i Krainy gubernatorstwu w Grazu i Goriški Triestowi) osłabiły z kolei ważne 
dla odrodzenia centra kultury. Likwidacja szkół teologicznych przy biskup-
stwach i ustanowienie seminarium generalnego w Grazu sprawiło, że przyszli 
słoweńscy duchowni kształcili się poza Słowenią, ale dzięki temu nastąpiła 
poprawa komunikacji pomiędzy Słoweńcami a innymi narodami, zwłaszcza 
Chorwatami. Pozytywne okazały się także reformy w obrębie szkolnictwa ele-
mentarnego (stworzenie komisji nadzorczych m.in. w Lublanie i Mariborze). 
Likwidacja zaś arcybiskupstwa Goriški i ustanowienie arcybiskupstwa w Lu-
blanie (1788), a także zmiana granic diecezji miały wpływ na geograficzne 
kształtowanie się słoweńskiej „przestrzeni duchowej”.

Stosunek do józefinizmu uformował też w słoweńskim życiu kulturalnym 
dwa obozy: józefinistów i ich przeciwników (widoczne w najważniejszych 
słoweńskich środowiskach oświeceniowych, etykiety te obowiązywały jesz-
cze w pierwszej połowie XIX wieku). Zwolennikiem józefinizmu okazał się 
m.in. Franc Ksaver Jelenc (1749–1805), który chwalił Józefa II i atakował pa-
piestwo, czy Franc Hladnik (1773–1844), duchowny i botanik, który w swojej
działalności kierował się „myślą józefińską”. W tym samym duchu działał też
Valentin Stanič (1774–1847), zasłużony na polu oświatowym i kulturalnym.
W jednym ze swoich tekstów nowego biskupa Goriški Jožefa Balanta (1763–
1834) przyrównuje nawet do Józefa II: „Przyjdź, Józefie, by mrok rozproszyć,
jak cesarz, którego imię nosisz, by jak on trud i światło rozszerzyć” (cyt. za:
F. Levec, Val. Stanič, „Soča” 1873).

Józefinizm pojawia się we współczesnych dyskusjach na temat tożsamo-
ści Słoweńców jako koncept służący wskazaniu najważniejszych cech ich 
struktury psychospołecznej. W ten sposób odwołanie do tej idei i jej znacze-
nia dla kształtowania się słoweńskiego narodu wykorzystuje Primož Kozak 
(1929–1981) w zbiorze esejów (powstałych podczas pobytu w USA) Peter 
Klepec v Ameriki (1971). Wskazując, że w perspektywie swojego duchowe-
go pochodzenia Słoweńcy są właściwie „jansenistycznym i józefińskim naro-
dem”, zwraca uwagę na mocno zakorzeniony w ich świadomości racjonalizm, 
a także umiejętność sprawnego poruszania się w świecie systemów ideolo-
gicznych.
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