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M ało stosunkowo znana dotychczas, i to głównie z prac niemieckich, pisanych 
ze stanowiska kleru katolickiego, historia józefinizmu w  Austrii doczekała się 
w  ubiegłym roku wszechstronnego oświetlenia w  oparciu o bardzo bogate mate
riały  zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne. Autor omawianej pracy, znany ze 
swych licznych badań w  dziedzinie dziejów życia umysłowego i historii kultury
X V III  w., zwłaszcza narodów słowiańskich, wybitny znawca prądów naukowych 
i historii kościoła X V III  oraz X IX  w. (wydane ostatnio jego dwutomowe dzieło: 
Russland und das Papstum  zasługuje na uw agę naszych historyków politycznych) 
patrzy na józefinizm innym zupełnie okiem niż jego poprzednicy. Nie ogranicza go 
tylko do zamkniętych w  sobie, nie związanych z całokształtem ówczesnego życia 
zagadnień religijno-kościelnych i politycznych, lecz omawia go na tle głębokich 
przemian gospodarczych, społecznych i ideowo-kulturalnych, które dokonały się 
w  Austrii w  połowie X V III  wieku.

W alka austriackich zwolenników absolutyzmu, takich jak Kaunitz, van Svieten, 
czy Martini, o daleko idącą autonomię kościoła austriackiego i o jego pełną niemal 
niezależność od Rzymu była tylko jedną z cech charakterystycznych józefinizmu. 
Nie był on bowiem w  ujęciu W intera tylko wyrazem  dążeń i zainteresowań domu 
panującego w  Austrii, lecz nie odpartą koniecznością. W  zamiarach M arii Teresy 
i Józefa H józefinizm był próbą zapobiegnięcia rewolucji drogą koniecznych reform, 
między innymi w  dziedzinie religii. Reform tych domagało się przede wszystkim  
rozwijające się szybko mieszczaństwo austriackie. Związany nierozłącznie z roz
wojem  kapitalizmu wzrost poczucia narodowego i "ambicji narodowych w yw oływ ał 
oburzenie mieszczaństwa austriackiego przeciw mieszaniu się papiestwa w  życie 
religijne kraju, przeciw bezczynności i ciemnocie kleru, przeciw jego uniwersali- 
stycznej ideologii.

Józefinizm jako prąd polityczny wywołany między innymi przez uczucia nacjo
nalistyczne mieszczaństwa przyczynił się do powstania w  Austrii tendencji germ a- 
nizacyjnych, które były niebezpieczne dla narodów słowiańskich w  Austrii, zwłasz
cza Czechów i Polaków. Józefinizm jednak, przybrany w  szaty germanizacy-jne, 
w yw oływ ał równocześnie wzrost poczucia narodowego wśród Słowian i uodporniał 
ich przeciw wszelkim naciskom germanizacji. W ywołana przez niego kasata licz
nych klasztorów żeńskich i męskich, których majątki przeznaczono w  większości 
na podniesienie poziomu umysłowego ludności, sprzyjała również wzrostowi św ia 
domości narodowej austriackich Słowian.

Józefinizm w  ujęciu W intera był również racjonalistyczno-naukowym prądem  
wieku Oświecenia, a jego początki na terenie filozofii pojaw iły  się już w  ruchu 
jansenistów francuskich w  początkach X V II  wieku. Do jego prekursorów zalicza
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Winter również zupełnie słusznie W aleriana Magni, w pływ ow ego kapucyna 
w  pierwszej połowie X V II  w., niezłomnego przeciwnika jezuitów oraz propagatqra 
filozofii opartej na w iedzy przyrodniczej. Z  filozofii tej pragnął M agni uczynić 
główną podstawę nauki katolickiej, która, jego zdaniem, powinna wyzwolić się 
całkowicie od myśli Arystotelesa. Jako wyznawca idei pokojowego pojednania ka
tolicyzmu z protestantami Magni w yw iera ł między innymi duży w p ływ  na Polskę 
pierwszej połowy X V II  w „  przede wszystkim zaś na W ładysław a IV , którego skło
nił do sprowadzenia p ijarów  do Polski oraz do zwołania w  1645 r. głośnego collo
quium charitativum w  Toruniu. Dowodem oddziaływania dzieł W aleriana M agni na 
józefinizm by ł jego przyjazny i tolerancyjny stosunek do innych wyznań chrze
ścijańskich.

Najw iększy jednak w p ływ  na józefinizm w yw arła  działalność naukowa Lud 
w ika Antoniego Muratori. Ten uczony włoski, bibliotekarz i archiwista z końca 
X V II i pierwszej połowy X V III w., utrzym ywał przyjazne stosunki z całą ówczesną 
intelektualną Europą bez względu na jej przynależność do tego czy innego wyzna
nia, a dziełami swymi propagował idee um iarkowania i rozsądku w  życiu re lig ij
nym. Domagał się też bezwzględnej wolności myśli oraz pełnej swobody wyboru  
jednego z wyznań.

Oparcie józefinizmu na postępowej myśli naukowej X V II  i X V II I  w. przy
ciągnęło do niego wielu ówczesnych uczonych austriackich, przeważnie duchow
nych świeckich i zakonnych. Obok wspomnianego już van Svietena widzim y wśród  
nich p ijara czeskiego oraz wybitnego historyka Dobnera, a nawet jezuickiego filo 
zofa Steplinga, który przez w iele lat korespondował z Krystianem  W olffem  na 
tematy filozoficzne. Do wybitnych zwolenników józefinizmu należał również póź
niejszy biskup Ferdynand Kindermann, głośny organizator czeskich szkół ludowych
o praktycznym programie nauczania, który miał przygotowywać młodzież do pracy  
zawodowej. W arto dodać, że pomysły Kinderm anna cieszyły się dużą popularnością 
w  Polsce w  czasach Kom isji Edukacji Narodowej. Wymienieni działacze popierali 
głównie ze względów kulturalnych reform ę zacofanych klasztorów, pochwalali 
troskę Józefa I I  o wykształcenie kleru, o należyty poziom jego pracy nad uśw ia
domieniem m oralno-religijnym  mas oraz dążenia rządu austriackiego do oświaty 
ludu. N ie znany natomiast bliżej jest ich stosunek do dążeń autonomicznych józe
finizmu w  dziedzinie religijnej, zwalczanych energicznie przez legatów papieskich, 
przede wszystkim zaś przez Garampiego.

D ruga część omawianej pracy zajmuje się dążeniem Austrii do reform  kościel
nych w  okresie restauracji, rządów Metternicha i W iosny Ludów, określając te 
czasy nazwą Spatjosefinismus. Można by się z autorem sprzeczać, czy prądy refor
matorskie pierwszej połowy X IX  w., obejmujące między innymi i spraw y kościelne, 
były rzeczywiście kontynuacją p lanów Józefa II. Okresem tym rządziły już zupeł
nie inne stosunki produkcyjne i społeczne, inne interesy polityczne i nowe prądy  
umysłowe, które autor wyraźnie dostrzega i trafnie ocenia. W ydaje się, że mimo 
różnych podobieństw postulaty pierwszej połowy X IX  w. przeprowadzenia reform  
kościelnych miały już inne cele niż józefinizm.

Pracę W intera czyta się z dużym zainteresowaniem ze względu na jego  
olbrzymią erudycję, szczególną umiejętność ukazywania różnorodnych aspektów  
każdego zagadnienia oraz jego niespodziewanych konsekwencji, często nawet 
w  bardzo odległych dziedzinach życia.
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