

Náboženské poměry v českých zemích za Maxmiliána II. a Rudolfa II.
stručný přehled
V druhé polovině 16. století se náboženské poměry v Evropě stabilizovaly - augšpurský mír z r. 1555 potvrdil zásadu “cuius regio, eius religio”. Nestabilita tak zůstával pouze tam, kde bylo obyvatelstvo nábožensky smíšené nebo mělo jinou víru, než jejich páni. Protestanti v Říši si tak udrželi své výsady získané po dlouhých bojích. Katolíci upevnili svoje postavení na Tridentském koncilu (1545-63), kde původně se snažili hledat “třetí cestu” - obnovu církve v duchu písma bez vyhrocení do dvou konfesí; nakonec však koncil vedl jen k obnovení katolické víry. Dochází tak ke konfesionalizaci hlavních táborů:
katolíci: Řím + Itálie, Španělsko, Rakousko, Bavorsko
protestanti: Švýcarsko, Sasko, Anglie, Falc
nábožensky složitá situace je ve Francii, Polsku, Nizozemí a na severu Evropy, stejně jako ve zbytku německé Říše, včetně českých zemí

V našich zemích vzrůstá napětí mezi hlavními konfesními tábory postupně, jak umírají představitelé rodů zajišťujících náboženskou toleranci (protestantští Boskovicové, Žerotínové, katoličtí Pernštejnové); dochází také ke konverzím. Katolíků v Českých zemích ale není víc než 10-15%, ale za Rudolfa II. díky aktivitám “španělské strany” a papežských nunciů obsazují katoličtí představitelé nejvyšší zemské úřady. Od r. 1556 také do českých zemí pronikají jezuité a s nimi spojené protireformační snahy a vzdělávání v katolickém duchu. Roku 1561 bylo v Praze obnoveno arcibiskupství.

České země za Maxmiliána II.
Maxmilián II. (1564-76) byl svým habsburským původem i výchovou předurčen jako katolický vladař, avšak on sám dával najevo sympatie k nekatolickým vyznáním, dokonce někdy bývá označován za kryptoluterána, ačkoliv mu byl spíše blízký postoj Erasma Rotterdamského. Maxmilián sám se cítil: “ani papeženec, ani luterán, nýbrž křesťan”.
Na konci 60. let byla “dolní konzistoř”, úřad dohlížející na dodržování kompaktát a dalších dohod o náboženství v Čechách, pevně v rukou konzervativních staroutrakvistů (tradiční husitská církev), jejíchž členů ale byla v zemi menšina a prakticky neměla žádný vliv. Navíc od roku 1562 bylo právo dosazovat členy do “dolní konzistoře” výsadou panovníka a proto do ní byli dosazování prohabsburští dozorci. Novoutrakvisté (zejm. luteráni a augšpurská církev), i přes své silné zastoupení mezi stavy, neměli žádné legální zakotvení své víry a přestože byli formálně zařazeni pod správu “dolní konzistoří”, v zemi byli z právního hlediska vlastně jen trpěni. Čeští bratři se snažili dosáhnout oficiální legalizace své církve. Tak byla náboženská situace v zemi poměrně složitá, protože prosté obyvatelstvo stále tíhlo ke své “husitské” víře a spory mezi jednotlivými nekatolickými konfesemi je nezajímaly. Toto se ale týkalo pouze Čech.
Na Moravě, stejně jako v dalších zemích české koruny byla situace odlišná. Neexistovaly žádné zemské konzistoře a např. olomoucký biskup silně bránil tomu, aby evangelíci získali převahu na moravském zemském sněmu. Proto i moravští protestanti usilovali o vypracování zemské konfese a uznání legální protestantské zemské církevní správy. Moravští protestanti však neměli defenzory jako čeští a jen čas od času se spojovali, aby na sněmech prosadili své názory (mluvčí evangelických stavů na Moravě byl Albrecht Černohorský z Boskovic). Biskup však tyto pokusy zamítal. Snaha o nezávislost Moravy na Čechách vedla ke vtahování země do evropských náboženských konfliktů.
Díky sympatiím císaře Maxmiliána k jejich vyznání se luteránům r. 1567 podařilo dosáhnout zrušení kompaktát. Žádné nové vyrovnání nebo konfese však nebyla potvrzena. Otázku církevních poměrů v zemi měla vyřešit sněmovní jednání. Protože hrozilo reálné nebezpečí růstu moci katolíků a jednotlivé protestantské církve, předkládající své požadavky byly odmítány, začaly nekatolické konfese více spolupracovat. Jejich společné prohlášení - Česká konfese - vycházelo z původní augšpurské (luterské) konfese, avšak silně ovlivněné kališnickými názory, obsahovalo i požadavky Jednoty bratrské. Česká konfese neřešila zásadní teologické spory, neboť sloužila více jako politická záležitost; jako dílo šlechty nebrala žádný odhled na města. Maxmiliánu byla předložena r. 1575, víceméně jako podmínka pro zvolení jeho syna Rudolfa českým králem a prosazení daní. Dalším požadavkem bylo zvolení sboru defensorů, kteří budou dohlížet na dodržování konfese. Potvrzení konfese císařem bylo sice dosaženo, ale pouze ústního a to po dlouhém jednání; panovník dokonce zakazoval konfesi vydat tiskem.
Text však nepřinášel jednotu mezi české nekatolické skupiny. Česká společnost i přes značný tlak novoutrakvistických konvertitů si stále zachovávala svůj husitský ráz a spor luterství x husitství měl zejména národnostní rozměr. Jednota bratrská, zakládající si na své výjimečnosti, se stále snažila distancovat jak od katolíků tak evangelíků.
Co se týká ostatní politiky Maxmiliána, vycházela z toho, že císař Čechy navštívil za dobu své vlády jen čtyřikrát a to pokaždé, když potřeboval vymoci na sněmu daně. Aby dosáhl svých cílů, byl nucen činit ústupky. Díky tomu dosáhla šlechta r. 1567 změny ve vybíraní domovní daně, kdy celé daňové zatížení prakticky padlo na královská města a poddané. Protože šlechta tím přestala platit, celkový výnos se snížil. V zahraniční politice neměl Maxmilián mnoho úspěchů. Podařilo se mu sice uzavřít příměří s Turky, ovšem opět za cenu ústupků a při snahách prosadit na polský trůn svého syna Arnošta, avšak ani to mu nevyšlo.

Vláda Rudolfa II. (1576-1611) a Majestát
Za Rudolfa II. pokračovalo posilování pozic katolíků. Nástup protireformace je ale nutno datovat již k porážce stavovského odboje r. 1547, nikoliv až k počátku 17. století nebo dokonce k Bílé hoře. Katolíci se opírali především o staré šlechtické rody (Rožmberkové, Dietrichštejnové, Pernštejnové, Lobkovicové). Zejména Lobkovicové horlivě rekatolizaci podporovali a na svých panstvích zakládali jezuitské školy. Katolické straně dost pomohlo, že v zemi byla r. 1581 obnovena nunciatura. Prvním papežským vyslancem byl G.F.Bonomi, počet nunciů však během několika let narostl na pět. Bonomi také brzy předložil Rudolfovi plán kampaně na “vykořenění kacířství v Čechách”, zaměřený na dosazování katolíků do státních úřadů. Rekatolizace byla cílena především na původní husity, staroutrakvisty, jejichž církevní organizace upadala a jejichž víra měla k původní katolické nejblíže (rozdíl byl jen v přijímání pod obojí, uctívání Husa a uznání kněžských manželství). Ztělesňovali však domácí, lidovou, tradici, proti které bojovali jak katolíci, tak luteráni. Důležitou roli v rekatolizaci hráli také španělští vyslanci.
Vláda Rudolfa II. patří mezi nábožensky nejklidnější období v zemi. Na sněmech v letech 1585 - 1603 neproběhl jediný náboženský spor, protože proti oběma radikálním konfesijním stranám vystupovala umírněná a tolerantní menšina v čele s lidmi, jako byl např. Karel starší ze Žerotína. Přesto však tato doba byla podhoubím, z nějž později vyrostl spor ústící až do událostí r. 1618. Teprve na počátku 17. století začal být císař katolickou stranou (kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a nunciové) natlačen do boje proti evangelíkům - začalo to vydáním (obnovením) mandátu proti bratřím (1602) a pokračovalo mezikonfesijními sňatky z následnou konverzí ke katolictví, skupováním nekatolických majetků a vychováváním šlechtických sirotků v katolické víře. Mnoho nekatolíků v těchto letech konvertuje, většinou kvůli kariérnímu postupu (Slavata, Albrecht z Valdštejna, Karel z Lichtenštejna) Na Moravě rekatolizaci prosazovali biskupové Stanislav Pavlovský a František z Ditrichštejna. Díky jejich činnosti byla r. 1619 na již téměř polovina moravských far katolická.
Velký konflikt hrozil Rudolfovi v Uhrách, kde vítězný postup proti Turkům vyvolal rekatolizační snahy, které narazily na odpor uherských stavů. Do jejich čela se postavil Štěpán Bočkaj a zahájil boj za náboženskou svobodu. Porazil císařská vojska a na jaře 1605 se dostal až na Moravu. Zde se obrátil na české a moravské stavy se žádostí o podporu a společný postup. Ti však, pro Bočkajovo spojenectví s Turky, váhali a nakonec zemská hotovost vytlačila Bočkaje zpět na Slovensko. Zde začalo jednání, které vedl arcikníže Matyáš. V tzv. vídeňském míru z r. 1606 povolil v Uhrách náboženskou i politickou svobodu. Mír s Turky  nakonec uzavřel po dlouhém jednání. Rudolf však tyto výsledky odmítal uznat. Matyáš tedy začal organizoval odboj proti vládě Rudolfa II., původně získal jen na svoji stranu jen Uhry a Rakušany, o něco později se připojili i moravští stavové. Ti vybízeli k přechodu na stranu Matyáše i Čechy. Čechové však stáli za Rudolfem.
25. června 1608 byl podepsán mír mezi Rudolfem a Matyášem. Rudolf se vzdal vlády a císařského titulu v Rakousku, Uhrách a na Moravě, zůstaly mu Čechy, Lužice a Slezsko a titul českého krále.
Za svoji věrnost ale čeští stavové něco chtěli. Kromě požadavku potvrzení české konfese chtěli stavové po Rudolfovi i zajištění vlivu v zemské vládě - zemské úřady měly být osazovány napolovic katolíky a nekatolíky a vymáhali i slib nekonfiskovat majetek za politická provinění. Rudolf odmítal, což vedlo k tomu, že protestanti začali najímat vojáky a chystali se uzavřít spojenectví s Moravou. Tento nátlak donutil krále silně ustoupit. 
9. července 1609 byl vydán Majestát na náboženskou svobodu. Znamenal potvrzení České konfese z r. 1575 a znamenal, že nikdo nesmí být nucen do žádného vyznání. Otázkami vztahů mezi jednotlivými církvemi se zabývalo Porovnání (kostely, pohřbívání, platy), byl zřízen sbor 30 defensorů. Nekatolíci opět získali dolní konzistoř a byla jim vydána i univerzita (zde se měli vzdělávat nekatoličtí kněží). Po vzoru Čechů si i ve Slezsku vymohli na Rudolfovi Slezský majestát, vydaný 20. srpna, kde se výslovně povolovalo luterské vyznání. Moravané získali jen ústní slib. Vydáním majestátu ale byli čeští protestanti uspokojeni a nedbali rad z Moravy, že Rudolf touží po pomstě. Ta přišla roku 1611, kdy do Čech vtrhla vojska pasovského biskupa Leopolda, Rudolfova příbuzného (bratranec), a pustošila. Jejich útok vyvrcholil rabováním Malé Strany. To vyvolalo vlnu nevole v celé zemi i u Matyáše. Rudolf se musel vzdát i české koruny a Matyáš se tak definitivně stal vládcem českých zemí.
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