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INTRODUCERE 
 
  
 Afirmaţiilor din ce în ce mai numeroase privind existenţa unui destin politic comun 
al statelor europene din ultimele decenii ar trebui să le corespundă o reflecţie istorică 
asupra primelor proiecte suprastatale şi a statelor compozite din Europa modernă timpurie. 
Un astfel de demers depăşeşte strictul interes istoric şi se constituie într-o investigaţie 
necesară a trecutului pentru o asumare matură a viitorului. În esenţă, confruntaţi în prezent 
cu limitele vizibile ale multiculturalismului, o incursiune în istorie poate ajuta la înţelegerea 
rădăcinilor profunde ale pluralităţii confesionale şi politice a continentului nostru. În acest 
orizont de interes istoric şi actual deopotrivă, Habsburgii şi monarhia lor ocupă un loc 
privilegiat, prin faptul că au întrupat în istorie unul din cele mai longevive şi interesante 
proiecte politice suprastatale, a cărui marcă a fost, încă de la începuturile lui, diversitatea 
etnică şi confesională. Acest proiect politic a fost dominat de o viziune profund 
integratoare şi universalistă a Habsburgilor, dar şi de multe particularisme locale, care au 
creat tot atâtea tensiuni şi dificultăţi, uneori insurmontabile. 
 Un reper major în proiectul istoric al Habsburgilor îl reprezintă Reforma şi 
Contrareforma, două mari evenimente spirituale care au transformat de fapt întreaga 
Europă modernă timpurie şi în a căror ambianţă, nu de puţine ori conflictuală, s-a născut, 
practic, Monarhia Habsburgică  
 Practic, monarhia Habsburgică Central Europeană a început să se afirme fragil 
odată cu unirea în anul 1527 a teritoriilor ereditare cu regatul Ungariei şi al Boemiei, în 
persoana lui Ferdinand I de Habsburg. Expansiunii teritoriale avea să îi corespundă o 
agendă politică pe măsură, Habsburgii fiind puşi în situaţia de gestiona un foarte complicat 
dosar confesional, în care conflictele dintre catolici şi protestanţi s-au înmulţit şi care 
ameninţau propria lor stabilitate politică, dar şi pe cea a tinerei monarhii. Reforma a fost 
argumentul pe care reprezentanţii stărilor privilegiate l-au folosit pentru a-şi fundamenta 
opoziţia faţă de suveran şi faţă de proiectele sale de centralizare statală. Astfel, drama 
Habsburgilor a fost dublă: de a-şi gestiona treburile politice ale statului şi de a nu-şi trăda 
propria conştiinţă. Din această perspectivă subiectul se impune ca o foarte importantă 
reflecţie despre rolul conducătorului, care trebuie să aleagă, nu de puţine ori, între interesul 
propriului stat şi propriile convingeri. 

Toate acestea, fie şi schiţat prezentate, nu pot decât argumenta acordarea unui 
spaţiu prioritar în studierea istoriei monarhiei Habsburgice în secolul Reformei. Abordarea 
unui asemenea subiect circumscris monarhiei Habsburgice permite identificarea mai multor 
tipologii ale Reformei şi Contrareformei, cu evoluţii şi cronologii atât de diferite în tot 
acest areal istoric complex şi dominat de multe particularisme locale, care au influenţat 
atitudinile şi deciziile politice şi religioase ale Habsburgilor. Regiuni precum Ţările 
Ereditare austriece, Ungaria şi Boemia reprezintă secvenţe istorice şi geografice în care 
reconstituirea evoluţiei Reformei, practic neînvinsă în prima jumătate de secol, merge în 
paralel cu eforturile Habsburgilor de a-şi întări controlul şi de a salva Biserica. Toate 
acestea reprezintă provocări, dar şi argumentul că reconstituirea printr-un efort singular a 
unei istorii precum cea a Monarhiei Habsburgice, într-un secol cum a fost cel de-al XVI-lea 
este un efort aproape imposibil. Pe lângă faptul că un cercetător dedicat acestei zone de 
cercetare trebuie să aibă acces la un impresionant material arhivistic, scris în peste 10 limbi 
şi răspândit în fondurile arhivelor din Europa Centrală, se mai adaugă şi faptul că e foarte 
greu să îţi poţi asuma critic istoriografia scrisă de peste un secol pe marginea acestui 
subiect. Dacă descurajarea vine tocmai din vastitatea câmpului de documentare, provocarea 
rezidă în faptul că această istorie se oferă vie şi plină de surprize şi îţi răsplăteşte toate 
eforturile prin universul uman şi istoric pe care ţi-l deschide şi prin surprizele prin care 
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constaţi că găseşti oameni sincer animaţi de credinţa lor, dar care sunt dispuşi să caute şi o 
cale comună de dialog şi convieţuire, într-o atmosferă a păcii şi moderaţiei.      

Există totuşi un semn de întrebare pentru oricine abordează cu interes istoria 
monarhiei, referitor la faptul că se vorbeşte mai mult despre apusul ei şi prea puţin despre 
momentele formării ei. În acest orizont al începuturilor monarhiei se pot întrezări 
principalele trăsături ale Habsburgilor, dar şi drumul pe care aceşti suverani, animaţi de 
sincere idealuri politice şi religioase, îl vor urma de-a lungul istoriei lor.  Şi în demersul 
cercetării de faţă am încercat să surprind contextul istoric în care s-a format monarhia, 
surpriza prin care ea s-a construit, dificultăţile pe care suveranii le-au avut în a-şi organiza 
importantul patrimoniu central european ca pe o monarhie centralizată, dar şi marile 
tensiuni confesionale pe care le vor avea de gestionat.   

Mai trebuie spus şi faptul că această complexă istorie a Monarhiei Habsburgice nu 
i-a unit pe cercetători în jurul unor soluţii comune, privitoare înţelegerea profundă a formei 
statale pe care ei au întrupat-o în istorie, iar unul din scopurile acestei cercetări este acela 
de a răspunde, de ce în faţa unui asemenea spaţiu istoric şi a unor suverani precum 
Habsburgii istoricii trebuie, de cele mai multe ori, să se explice. Toate aceste explicaţii 
conduc către un singur răspuns şi anume acela că Habsburgii au fost un paradox în istorie, 
pentru că au fost în acelaşi timp şi regi şi împăraţi, au condus practic o monarhie, în care nu 
peste tot autoritatea era a lor, că au fost şi buni catolici, dar şi deschişi spre o abordare 
moderată a credinţei.  

De aceea, pe parcursul acestei cercetări vom căuta să vedem care a fost fundalul 
istoric în care s-a născut monarhia Habsburgică, dar şi să găsim răspunsul la întrebarea de 
ce a fost Reforma un succes în aproape tot spaţiul central european? Dacă a fost Reforma o 
noutate absolută sau alte energii spirituale şi intelectuale i-au pregătit succesul? Care au 
fost energiile prin care catolicismul s-a revigorat? Cât de departe au mers Habsburgii în 
credinţa lor? Cine a fost campionul scenei confesionale a secolului al XVI-lea? Dacă 
dialogul teologic şi teologia moderaţiei a fost o alternativă la Reformă şi Contrareformă? 
Cum şi-au definit Habsburgii propria lor teologie politică? Toate aceste sunt aspecte pe 
care cercetarea de faţă îşi propune să le urmărească şi la care să găsească un răspuns, 
convinşi fiind că istoria nu are niciodată un ultim răspuns. Ca un element de noutate pe care 
doresc să îl subliniez este dorinţa de încerca să reconstitui profilul religios al Habsburgilor, 
care a fost relaţia lor cu Biserica, ce soluţii de reformă propuneau aceştia, dar şi care a fost 
viziunea lor teologică prin care sperau că vor putea reface unitatea Bisericii, nu doar între 
catolici şi protestanţi, dar şi între catolici şi ortodocşi. Pe toate acestea le-am urmărit în 
ultimul capitol al lucrării, convins nu va putea oferi niciodată un răspuns complet şi 
definitiv şi că va fi şi o provocare lansată şi pentru alţi istorici de a aborda această latură 
religioasă a Habsburgilor, într-o nouă interpretare oferită de conceptul modern de teologie 
politică.     
 
Capitolul I: Preliminarii  

I.1. Problema surselor  
I.2. Stadiul actual al cercetărilor şi noile tendinţe istoriografice  
I.3. O problemă terminologică  

 
Istoriografia ultimelor decenii a încercat să surmonteze dificultăţile şi rigidităţile 

confesionale ce au dominat abordările fenomenului Reformei şi al Contrareformei, în care 
interpretările istorice erau legate de justificarea propriilor convingeri şi adeziuni religioase. 
Fără pretenţia reconstituirii unei istorii factuale complete, studiul Reformei şi al 
Contrareformei poate oferi şansa unor noi lecturi şi interpretări a surselor, cu un accent pe 
particularităţile locale, ca părţi ale unui singur mare fenomen european. 
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De la bun început trebuie spus că o cercetare a izvoarelor care reconstituie istoria 
spaţiului habsburgic nu poate fi făcută fără a avea anumite resurse lingvistice şi 
disponibilităţi intelectuale, fapt pentru care sunt tot mai puţini istoricii care se dedică unui 
astfel de subiect descurajant, sub aspectul aptitudinilor şi efortului intelectual, dar şi 
provocator în acelaşi timp din perspectiva arealului istoric şi uman cercetat, dar şi din cea 
rezultatelor.        

Abordarea unui astfel de subiect presupune consultarea şi parcurgerea unui material 
arhivistic enorm, scris în peste zece limbi, răspândit în fondurile arhivelor din Austria, 
Germania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Italia, care au făcut parte, parţial sau integral, din 
monarhia Habsburgică. Din această mare diversitate de genuri şi limbi a surselor, o mare 
parte din materialul documentar este păstrat disparat în arhivele regionale austriece, Graz şi 
St. Pölten, mai puţin în arhivele centrale vieneze, Österreichische Staatsarchiv şi Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv. Un fond important de documente pentru provincia Stiria, asupra 
cazului clasic al Contrareformei instrumentată de suveranii Habsburgi, se găseşte în arhiva 
regională din Graz. În arhiva Stiriei există câteva fonduri cu documente legate istoria 
confesională a veacului al XVI-lea, grupate pe categorii: mânăstiri şi aşezăminte, episcopii. 
Cel mai voluminos fond, este cel legat de problematica religioasă din veacul al XVI-lea, 
grupat în peste 200 de dosare.  

Reflecţiile asupra istoriografiei privitoare la Reforma şi Contrareforma în primul lor 
secol de coexistenţă sau asupra evoluţiilor acestor fenomene confesionale circumscrise 
unui anumit context istoric şi politic pot fi considerate o provocare, dar şi un efort 
intelectual de cele mai multe ori arid. Mai mult, alegerea corectă şi critică a principalelor 
lucrări istoriografice poate fi o provocare la fel de grea ca aceea a tratării subiectului în 
sine, atât prin diversitatea surselor de informare, cât mai ales prin vastitatea tematicii sub 
care a fost abordat subiectul, atât de istoriografia pozitivistă, cât şi de cea a zilelor noastre. 
De aceea se impune, în primul rând, ca cercetătorul şi istoricul să opereze o selecţie atât 
cronologică, cât şi calitativă a principalelor lucrări istoriografice dedicate subiectului, pe 
care trebuie să şi le asume critic.  
      Istoricul Reinhart Koselleck, exponentul noii istoriografii germane grupate în jurul 
şcolii de la Bilefeld, spunea că istoria este mai mult decât ceea ce conceptele pot să 
înţeleagă sau să exprime, la fel cum şi conceptele transmit mai mult decât stricta lor 
funcţionalitate istorică. Pornind de la acest enunţ, putem afirma că orice demers 
istoriografic trebuie, în mod obligatoriu, precedat de o cercetare a conceptelor care definesc 
perioada sau fenomenul studiat şi a semanticii lor evolutive, ca o condiţie minimală de 
cunoaştere şi asumare a istoriei subiectului tratat.  
 Dacă privim istoriografia ultimelor decenii care s-a aplecat asupra studierii 
fenomenelor religioase ce au dominat secolul Reformei vedem că s-a ajuns la cultivarea 
unei adevărate „lupte a definiţiilor”, un lucru artificial pentru istoricii a căror păreri 
continuă să rămână împărţite şi care nu pot spera într-un consens asupra terminologiei 
folosite. Indiferent de termenii pe care istoricii îi preferă în studiile lor ei simt nevoia să se 
explice, realitate ce subliniază faptul că rezultatul unui astfel de demers nu este chiar atât 
de sigur. Să fie aceste vii dezbateri istoriografice confirmarea faptului că ne aflăm în faţa 
unei probleme încă nedeplin lămurite? De aceea, analiza principalelor opinii istoriografice 
poate lămuri întrucâtva înţelegerea acestei perioade, oferind istoricului argumente în a 
prefera una sau alta din definiţii.   

  
Capitolul II: Paradoxul istoric al Habsburgilor  

II.1. Imperiu Habsburgic sau Monarhie Habsburgică?  
II.2. Familia şi Dinastia înaintea statului  
II.3  Habsburgii şi lumea germană. O relaţie problematică  
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II. 4. Monarhia şi cele două ameninţări ale veacului al XVI-lea  
 

În contextul geografiei politice al Europei de la sfârşitul Evului Mediu, niciun alt 
stat nu este mai greu de definit decât monarhia Habsburgică. Imaginea monarhiei în secolul 
al XVI-lea este mai puţin cea a unui stat premodern, ci mai mult aceea a unui conglomerat 
statal, construit pe fondul unor aranjamente dinastice sau teritoriale specifice unei gândiri 
politice medievale. Toate acestea patricularizează şi mai mult imaginea monarhiei în raport 
cu a celorlalte state europene, plasându-i Habsburgii în postura unui interesant paradox 
istoric şi politic, acela al unui imperiu universal fără o unitate politică fermă şi a unor 
suverani lipsiţi de o autoritate indiscutabilă.  

La aceasta se adaugă şi faptul că judecăţile şi evaluările istoricilor asupra destinului 
politic şi istoric al monarhiei sunt pe de-o parte tributare profundului anacronism al 
apusului ei istoric, iar pe de alta glorifică necritic, dar şi condamnă unilateral un traseu 
istoric pe care niciun alt stat nu l-a avut în istoria europeană. Aceste realităţi istorice au 
alimentat şi nostalgii, în special în perioada interbelică şi cea postcomunistă, în care 
monahia Habsburgică era privită ca un „veritabil leagăn al popoarelor” şi ca experimentul 
unei reuşite culturi cosmopolite ce ar putea fi reactivată ca modelul ideal pentru o 
colaborare politică şi economică transnaţională între statele construite în Europa centrală pe 
ruinele imperiului Habsburgilor.  

De aceea, pentru istoricul angajat în studiul acestei perioade şi al formei statale pe 
care Habsburgii au întrupat-o în istorie poate fi o adevărată provocare alegerea noţiunii care 
defineşte cel mai corect forma politică şi statul condus de Habsburgi. Pentru mulţi dintre 
cercetători, noţiunile folosite nu se bucură de un simplificator consens, ceea ce impune, în 
mod obligatoriu, o scurtă abordare comparativă a celor mai importante etichete şi denumiri 
date Habsburgilor de-a lungul istoriei lor: Imperiu Habsburgic, Monarhie Habsburgică, 
Monarhie dunăreană, Imperiu Austriac şi Austro-Ungar, Austria sau Casa de Austria. De la 
început trebuie spus că nu toate aceste noţiuni au însă o legitimitate istorică precisă, unele 
dintre ele sunt concepte politice şi nu istorice şi sunt tardive şi pot fi aplicate doar unei 
anumite perioade din parcursul istoric al Habsburgilor. În această categorie se înscrie poate 
cea mai frecvent utilizată noţiune, cea de Imperiu Habsburgic, dar care impune câteva 
lămuriri de ordin istoric şi metodologic. Altele sunt conjuncturale şi definesc statul 
Habsburg în raport cu evoluţiile politice de pe scena europeană în perioada modernităţii 
târzii, cum este cea de Imperiu Austriac sau Monarhie dunăreană. 

 
Capitolul III: Reforma în lumea Habsburgilor  

III. 1. Preludiul umanist şi aşteptările lumii germane  
 III. 2. Reforma în Provinciile Ereditare ale Habsburgilor  
 III. 3. Reforma în Austria Superioară şi Inferioară - o dispută între suveran şi prinţi 
 III.4. Nelinişti universitare în faţa Reformei  
 III.5. Cartea tipărită, marea spaimă a Habsburgilor 
 III.6. Tiroul şi simpatia ţăranilor pentru anabaptişti 
 III.7. Habsburgii şi Reforma de graniţă: Stiria, Carinthia, Carniola  
  
 Ca fenomen ce marchează naşterea spiritului modern în Europa, Reforma 
protestantă nu este doar produsul exclusiv al secolului al XVI-lea din istoria Bisericii, ci ea 
a fost, în mod natural, condiţionată de un întreg trecut îndelungat, de toate nevoile 
spirituale creştine neîmplinite, fiind prefaţată de Umanism, dar şi de zgomotoasele mişcări 
ale Prereformei, şi de criza husită. Reforma nu a fost un fenomen care s-a iscat din senin, ci 
ea a apărut pe un teren nepregătit şi a beneficiat de pe urma prefacerilor culturale şi 
spirituale ale Umanismului şi Renaşterii, care au accentuat nevoia unei schimbări în sfera 
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vieţii religioase şi intelectuale. Dorinţa de reînnoire spirituală, spiritul critic au mişcat 
vechiul edificiu al Bisericii, care monopolizase secole de-a rândul întreg arsenalul spiritual 
şi al cunoaşterii. Apariţia unui alt tip de societate, laicizarea culturii, ca produs al Renaşterii 
şi Umanismului, au fost premisele unor revendicări de natură spirituală, menite să reaşeze 
întregul edificiu mental al lumii medievale.  
 Dar acest orizont de aşteptare a făcut ca mişcarea iniţiată de Luther ca un protest 
spontan să cucerească aproape imediat inimile şi conştiinţele oamenilor din toate straturile 
sociale. Reforma s-a răspândit rapid în toate ţările ereditare ale Habsburgilor, dar şi dincolo 
de ele, în noile posesiuni, găsind ecou atât în sufletele oamenilor simpli, dar şi în rândul 
elitelor locale, religioase sau laice. Nu în toate ţările ereditare ale monarhiei Habsburgice 
protestantismul a avut aceeaşi soartă, dar, în aproape întreg spaţiul austriac, Reforma a 
cunoscut un succes remarcabil în primele decenii. Reforma a pătruns în ţările ereditare ale 
coroanei Habsburgice încă din primul deceniu, prin influenţele venite dinspre Germania 
vecină şi dinspre Elveţia. 

Reforma a însemnat în primul rând o schimbare de limbaj teologic, articulat pe 
Sfânta Scriptură, care putea fi citită în limba vernaculară şi care a fost primit cu entuziasm 
de popor ale cărui aşteptări spirituale erau prea puţin răsplătite de teologia scolastică. Aşa 
se explică impresionantul succes al cărţilor şi pamfletelor lutherane, care au transformat 
Reforma într-o veritabilă confesiune a cărţii. În sprijinul acestei noi propovăduiri a 
Reformei a venit şi apariţia şi dezvoltarea tiparului, care a asigurat răspândirea Bibliei, fapt 
ce a dus la reaşezarea ei, în edificiul credinţei ca autoritate infailibilă în materie de teologie 
şi viaţă.  
 Chiar dacă nu sunt chiar atât de vizibile în geografia monarhiei Habsburgice din 
veacul al XVI-lea provinciile de graniţă Stiria (Steiermark), Carinthia (Kärnten) şi Carniola 
(Krain, Krajina) nu au lipsit de pe harta zonelor unde a pătruns Reforma încă din primii ei 
zori. Aflate într-o zonă de graniţă, la confiniile lumii germane cu lumea italiană şi croată, 
aceste provincii purtau amprenta unor societăţi deschise în care schimburile culturale au 
influenţat profilul ei cultural şi politic. Una din particularităţile acestor provincii de graniţă 
a fost şi vulnerabilitate în faţa pericolelor militare, în special otomane, care au sporit 
sentimentul de incertitudine, dar şi importanţa lor strategică pentru monarhie. Când 
ameninţarea otomană se profila tot mai mult la graniţele monarhiei Habsburgice, aceste 
provincii de graniţă au fost primele atinse de raidurile turceşti. 
   
 
Capitolul IV: Habsburgii şi Regatul apostolic al Ungariei  
 IV.1. Preistoria relaţiilor dintre Habsburgi şi maghiari  
 IV.2. Habsburgi, maghiari şi otomani în căutarea păcii  
 IV.3. Ungaria umanistă şi declinul catolicismului  
 IV.4. Vechiul Regat apostolic şi Reforma glorioasă   
 IV.5. Regina Maria şi Reforma maghiară  
 
 Ca una din cele mai vechi monarhii europene, Ungaria a avut o istorie bogată 
înainte de a intra în orbita politică a monarhiei Habsburgice. Regatul apostolic al Sfântului 
Ştefan a cunoscut o remarcabilă evoluţie politică, consolidându-se la finele secolului al 
XV-lea ca o monarhie renascentistă, având o deosebită anvergură culturală şi economică, 
comparabilă cu cea a Angliei şi a Franţei. În evul mediu, regatul maghiar era structurat ca o 
putere regională remarcabilă, asumându-şi rolul de a coagula în jurul propriului nucleu de 
putere mai multe state şi naţiuni medievale din Europa central-răsăriteană. Toate aceste 
strălucite realităţi istorice contrastează puternic cu situaţia secolului al XVI-lea, când 
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Ungaria postcorviniană îşi trăia rapid apusul său, îndreptându-se spre un deznodământ 
tragic.  
 Istoricul englez Robert Evans definea relaţiile stabilite, începând cu secolul al XVI-
lea, între elita politică din Ungaria şi dinastia Habsburgică, prin expresia extrem de 
sugestivă de „respingere limitată”. Aceste raporturi complicate au oscilat pe parcursul 
următoarelor secole între independenţa revendicată la adăpostul vechilor privilegii 
medievale şi concesiile impuse de noua putere politică, influenţând decisiv atitudinea 
politică şi religioasă a Habsburgilor în spaţiul fostei coroane a sfântului Ştefan.    
 Prăbuşirea Ungariei medievale în 1526 a dus la izbucnirea unei rivalităţi osmano-
habsburgice pentru moştenirea teritoriilor fostului regat apostolic. Timp de câţiva ani, a 
avut loc o competiţie politică între Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zápolya pentru 
moştenirea tronului Ungariei. Din această rivalitate politică nu a fost exclusă nici 
Transilvania, ea devenind din acest moment un măr al discordiei cvasipermanent în 
disputele dintre Habsburgi şi Otomani.  

În anii ce au urmat prăbuşirii definitive a Budei (1541), coroana Transilvaniei a fost 
disputată, pe rând, de urmaşul lui Ioan Zápolya, Ioan Sigismund tutelat de mama sa, regina 
Isabella, fiica regelui polon Sigismund I August şi de ambiţiosul monarh Ferdinand de 
Habsburg, devenit, din 1556 moştenitorul coroanei lui Carol Quintul. 
  Cu siguranţă, lucrul cel mai important pe care Ungaria secolului al XVI-lea l-a adus 
cu sine a fost bogata sa moştenire umanistă, al cărei apogeu a fost atins în timpul domniei 
regelui Mathia Corvinul (1458-1490), fapt remarcat de mulţi dintre contemporani. Acest 
fapt are relevanţă nu doar pentru o înţelegere mai corectă a ambianţei spirituale şi 
intelectuale ce domina lumea vechiului regat apostolic, în ajunul Reformei, cât mai ales 
pentru revelarea profundei stări de fapt în care se afla vechea credinţă catolică şi al cărei 
destin nefericit a fost profund legat de umanismul maghiar.  
 Deşi situată la graniţa lumii protestante, Ungaria era apropiată de ţările în care a 
apărut Reforma, atât prin legăturile ei politice dezvoltate de-a lungul timpului, cât mai ales 
prin cele spirituale şi culturale, activate cu precădere în perioada umanismului european. 
Reforma a pătruns masiv în spaţiul europei central-răsăritene şi a făcut ca multe din ţările 
acestui areal geografic şi politic să devină, spre finalul secolului al XVI-lea, preponderent 
protestante. Acest ataşament rapid faţă de ideile Reformei poate fi pe de-o parte explicat, 
prin orizontul de aşteptare al lumii în faţa unei evidente renaşteri religioase, iar pe de alta, 
prin circumstanţele religioase şi politice favorabile, grevate în special de pericolul otoman. 
La acestea se adăuga şi faptul că Ungaria purta, în secolul al XVI-lea, marca unei  societăţi 
divizate şi descentralizate, fapt ce a făcut ca  ideile de factură protestantă să circule fără 
piedici prea mari în cale, dar şi pentru dizidenţi să-şi găsească în noile idei religioase un 
refugiu sigur.  
 Prezenţa Reginei Maria, sora regelui Ferdinand I şi soţia defunctului rege Ladislau 
al Ungariei, într-un peisaj de multe ori arid al Reformei anunţă că dincolo de soluţiile unora 
sau ale altora dintre actorii principali ai scenei religioase, spiritul irenic, moderaţia 
umanistă şi deschiderea spre dialog va deschide calea spre un nou orizont confesional. 
Astfel Maria îl prefaţează pe Maximilian al II-lea şi deschide perspectivele asupra Vienei 
sfârşitului de secol, care începe să fie dominată de un autentic spirit irenic.  
 
 
Capitolul V: Habsburgii şi Coroana Sfântului Venceslas  
 V.1. Reforma în Boemia  
 V.1.1. Boemia, o ţară favorabilă diversităţii religioase  
 V.1.2. De la dualism la pluralism confesional  
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 V.1.3. Politica religioasă a lui Ferdinand I,  între teologia moderaţiei şi libertatea 
 credinţei  
 V. 1. 4. Confessio Bohemica şi drumul spre consensul confesional  
 V. 2. Iezuiţii şi revirimentul catolic din Boemia  
 V. 3. Bilanţul nedefinitiv al secolului al XVI-lea în Boemia  
 

Poziţionarea Boemiei la confiniile Sfântului Imperiu romano german şi al regatelor 
Poloniei şi Ungariei a reprezentat o premisă istorică ce a influenţat în mod decisiv evoluţia 
ei politică şi confesională, de-a lungul secolelor. Această vecinătate a făcut ca regatul 
Boemiei să fie expus presiunilor şi influenţelor de tot felul venite dinspre lumea germană, 
oscilând între o fragilă independenţă pe care a încercat din răsputeri să şi-o conserve în 
raport cu Sfântul Imperiul, în calitatea ei de monarhie ereditară, şi între o vasalitate pe care 
suveranii cehi au negociat-o cu împăraţii germani de-a lungul timpului. Dincolo de aceste 
vecinătăţi, Boemia nu a fost o regiune de graniţă, ci ea era pe deplin integrată în lumea 
Europeană.  

Cu un trecut istoric şi religios extrem de complex, la care s-au adăugat criza husită, 
care a impus un dualism confesional, teritoriul regatului Boemiei se definea în secolele al 
XVI-lea şi al XVII-lea drept un veritabil bastion al protestantismului şi centrul 
lutheranismul de inspiraţie slavă. Reforma în Boemia nu reprezintă doar o variaţie a 
principalelor curente de inspiraţie protestantă, ci se constituie într-o o etapă importantă în 
evoluţia confesională şi socială a ţării, construită pe principiile unei pluralităţi religioase. 

În Boemia, protestantismul, atât cel moderat lutheran cât şi anabaptismul, au 
pătruns încă din primii zori ai Reformei, unde au dezvoltat o amplă acţiune misionară şi au 
câştigat un număr considerabil de adepţi. Influenţele lutherane au scindat Biserica 
utraquistă, favorizând totodată o anumită germanizare a elitelor, îndeosebi în Moravia şi în 
Silezia. Succesul remarcabil al ideilor lui Luther în sufletele şi în conştiinţele clericilor şi 
credincioşilor cehi se explică şi prin faptul că, multe din ideile reformatorului german se 
înrudeau cu cele ale lui Jan Hus, condamnat de Conciliul de Konstanz (1416) şi cu care 
Boemia era de mult familiarizată.  
 Biserică a Unităţii Fraţilor a devenit prima Biserică liberă a Reformei, renunţând la 
principiul de organizare parohială şi adoptând un model înrudit mai mult cu anabaptismul 
al congregaţiilor libere de adepţi. Acest fapt explică într-o anumită măsură temerile pe care 
atât autorităţile locale, cât şi suveranul Habsburg le-au avut faţă de această Biserică, pe care 
o alăturau dizidenţelor anabaptiste şi pe care nu au recunoscut-o niciodată.   

Politica dusă de Habsburgi pentru cucerirea scenei confesionale din Boemia a fost 
politica paşilor mici şi a micilor victorii. Mai întâi, împăratul şi-a extins controlul asupra 
Bisericii Utraquiste, numind direct consistoriul. În acest context, neo-utraquiştii s-au luptat 
să obţină din partea suveranului Habsburg recunoaşterea drepturilor lor exclusive a se 
organiza, folosindu-se de mai multe artificii.  

Contrareforma viza crearea unei atmosfere universitare noi în spiritul reformei 
tridentine, în care vor fi formate noile elite intelectuale catolice.  

Un alt eveniment notabil, pentru revirimentul instituţional al Biserici catolice a fost 
restaurarea Arhiepiscopiei pragheze 1572 şi numirea unui ierarh cu viziuni reformatoare în 
persoana lui Anton Brus z Mohlenice şi a nunţiaturii apostolice în 1581, care va amplifica 
şi mai mult dinamismul taberei catolice. În Moravia episcopul de Olomouc a încurajat 
aşezarea Companiei lui Iisus începând cu anul 1566. Implantarea de colegii şi universităţi a 
dus la formarea unei elite intelectuale în spiritul catolic propus de conciliul de la Trident. 
Universitatea de la Olomouc a devenit, începând cu 1578, sediul seminarului pontifical 
Colegium Nordicum, destinat formării misionarilor pentru Scandinavia, Prusia şi Ţările 
Baltice, dar şi pentru creştinătatea ortodoxă din Ucraina şi Rusia.  
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Rudolf al II-lea a publicat la 9 iulie 1609 o cartă de drepturi şi privilegii, Majestát 
(Scrisoarea de Majestate, Majestätsbrief), care garanta libertatea de cult atât pentru catolici 
cât şi celor trei stări protestante (nobili, cavaleri şi oraşe). Ea interzicea oricărui senior să-şi 
impună confesiunea personală vasalilor săi, anulând practic principiul păcii de la Augsburg 
din 1555. S-a mai stabilit prin acest document ca viitoarele dispute confesionale să fie 
rezolvate prin negocieri. Scrisoarea de Majestate, oricât de scurtă a fost durata sa de 
aplicare, şi-a găsit totuşi un loc aparte în imaginarul colectiv al naţiunii cehe, deoarece este 
un jalon important în istoria toleranţei religioase europene.    

Eşecul Contrareformei moderate din veacul al XVI-lea a inaugurat epoca soluţiei 
radicale prin care s-a încercat pe soluţionarea chestiunilor confesionale, şi aceasta a fost 
războiul. Masa tratativelor, compromisurile, Interimurile, toate au devenit nişte noţiuni 
desuete, care nu vor mai aduce rezolvare diferendelor religioase. Ideea soluţiilor temporare 
va fi abandonată cu desăvârşire în favoarea unor realităţi aşezate prin forţa armelor. După 
încheierea Războiului de treizeci de Ani şi prin semnarea tratatului de la Westfalia în 1648 
se va consfinţi întreaga configuraţie confesională europeană, pe care o avem şi în zilele 
noastre.  

 
Capitolul VI: Pacea de la Augsburg şi începuturile Contrareformei 
 VI.1. Lungul drum spre pacea Reformei  
 VI.2. O pace confesională sau un armistiţiu religios?  
 VI.3. Ideea de toleranţă religioasă şi confesiunea naţională  
 VI.4. Monarhia Habsburgică în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, între  
 pacea protestantă şi Contrareformă  
 VI.4.1. Succesul tardiv al Contrareformei austriece  
 VI.4.2. Punctul culminant al Contrareformei. Dosarul stirian  
 VI.4.3. Catolicismul maghiar între cauza pierdută şi Contrareformă  
 VI.4.4. Arhiepiscopul Miklós Oláh şi reformele tridentine  
 VI.4.5. Lupta fragilă pentru credinţă a ierarhiei catolice maghiare  
 VI.4.6. Sfârşitul Contrareformei maghiare din secolul al XVI-lea  

 
Perioada anilor 1518-1525 a marcat o vie răspândire a lutheranismului în întreaga 

Europă Centrală şi de Nord, iar Universitatea din Wittenberg, unde toţi colegii lui Luther 
au acceptat poziţia lui teologică a devenit centrul principal de iradiere al noii doctrine 
evanghelice. „Revelaţia lutherană” a răspuns perfect dispoziţiei spirituale ce exista în 
Germania, dând expresie patriotismului dar şi aversiunii lumii germane faţă de civilizaţia 
latină italiană.  

Sfârşitul conflictului dintre protestanţi şi catolici a venit în anul 1555 când, la Dieta 
de la Augsburg, convocată la 25 septembrie, s-a propus ca formulă de armistiţiu 
confesional, prin care atât catolicismul, cât şi lutheranismul să poată coabita. Pacea a venit 
în urma înţelegerii dintre Ferdinand I şi stări, ca o soluţie a crizei religioase care se tot 
adâncea, dar şi ca o reactualizare a păcii eterne din imperiu din anul 1495 (Ewiger 
Landfrieden), proclamată de Maximilian I de Habsburg.  

Tratatul din 1555 a fost însoţit şi de un acord secret, negociat între Ferdinand I şi 
stări, cunoscut sub numele Declaratio Ferdinandei, care garanta dreptul suveranilor 
lutherani şi oraşelor să continue Reforma, cu excepţia statelor aflate sub autoritatea 
episcopală a Bisericii, care vor rămâne catolice. Acest amendament introdus cu aprobarea 
stărilor protestante, asigura supravieţuirea comunităţilor catolice, prin faptul că proprietăţile 
care aparţineau Bisericii catolice (reservatum ecclesiasticum) le era garantată integritatea, 
lăsând deschisă posibilitatea reconvertirii la vechea credinţă.  
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 Un cinic ar putea spune că Pacea de la Augsburg a întârziat doar rezolvarea violentă 
a conflictului confesional, până în secolul următor şi, prin urmare, a perpetuat fragmentarea 
Germaniei, în pofida faptului că puterile care o înconjurau se afirmau tot mai mult ca 
monarhii puternice şi tinere. Pe de altă parte, un idealist ar putea spune că la Augsburg s-a 
întrezărit un orizont în care autoritatea religioasă şi civilă medievală vor lăsa locul unui 
secularism raţional în politică, ce va duce la o mai largă toleranţă a convingerilor disparate 
ale oamenilor. Şi, în final, un realist ar putea spune că momentul Augsburg a fost un 
armistiţiu pe termen scurt, util, în conflictul dur dintre două tabere confesionale epuizate, 
care a putut fi realizat la intersecţia dintre imaginaţia religioasă şi realităţile confesionale 
dure cotidiene.     
      Nimeni nu poate contesta faptul că prezenţa acestui principiu constituţional a avut 
un mare impact asupra noii Europe confesionale şi că a dus la dezvoltarea unor forme de 
toleranţă unice în Europa războaielor religioase, cum a fost cazul Ţărilor de Jos şi al 
Transilvaniei.  
  Coexistenţa unei pluralităţi confesionale, în care fiecare confesiune trăia la 
adăpostul unor privilegii confesionale şi juridice, veghind atent la echilibrul statu-qou-ului 
teritorial şi la dominaţia numerică, a constituit una din principalele caracteristici ale 
constituţiei politice a Sfântului Imperiu. Cu toate tensiunile intreconfesionale, care tind să 
crească, situaţia confesională din Imperiu a dus la conservarea unui relativ echilibru şi a 
unei păci, fără evenimente politice majore. În convieţuirea dintre catolici şi protestanţi a 
devenit o experienţă cotidiană, eforturile şi încercările fiecărei părţi de a căuta avantaje în 
detrimentul celeilalte. 
 În ultima jumătate de veac abundă micile păci încheiate în diferitele părţi ale 
Monarhiei Habsburgice, care încearcă să liniştească atmosfera socială şi confesională, dar 
şi să amâne tot mai mult confruntarea dintre cele două blocuri confesionale, devenite tot 
mai active şi puternice. Dacă primii suverani Habsburgi au arătat destulă simpatie 
idealurilor unei reforme moderate, pe care şi ei o vedeau aplicată în Biserică, odată cu 
venirea noii generaţii de conducători, educaţi în marea lor majoritate de iezuiţi, întreaga 
viziune se va schimba, conducând spre un deznodământ. Cu toate acestea, bilanţul 
secolului al XVI-lea nu va fi unul final, ci tot un compromis, cu excepţia unor provincii 
Habsburgice, unde lucrurile au fost tranşate cu forţa, cum a fost cazul Stiriei.  
 Oricum istoria acestei jumătăţi de veac este una cu suişuri şi coborâşuri, în care 
micile victorii protestante vor fi urmate de replici catolice, dar în care atât în statele 
austriece ale Monarhiei Habsburgice şi în Ungaria lucrurile s-au schimbat.  

Micul reviriment catolic din timpul Arhiepiscopului Miklós Oláh i-a adus pe iezuiţi 
în Ungaria care au reuşit să înfiinţeze câteva şcoli Trnava (Nagyszombat), care a funcţionat 
între anii 1561 şi 1567), în Turóc (1586) şi, spre finalul secolului in Vagsellye. Chiar dacă 
la acea vreme Transilvania nu era încorporată în monarhia Habsburgică, este important de 
amintit, că aceeaşi iezuiţi care au venit în Ungaria, au ajuns în Ardeal, unde, în 1571, au 
înfiinţat colegiul iezuit din Cluj, colegiu la care a învăţat şi viitorul Cardinal Péter 
Pázmány.  

Începutul de veac al XVII-lea a marcat un reviriment al Contrareformei catolică, 
care se va afirma tot mai puternic pe scena confesională maghiară, începând cu a doua 
jumătate a veacului. Această perioadă nu a fost lipsită şi de încercări de conciliere, dar şi de 
negocieri ale unor păci, care să reaşeze relaţiile dintre confesiuni.  
 
 
Capitolul VII: Teologia politică a Habsburgilor 
 VII.1. Habsburgii şi Biserica 
 VII.2. Habsburgii şi teologia tridentină  
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 VII.2.1 Carol al V-lea şi drumul spre conciliul de la Trident 
 VII.3. Habsburgii şi teologia moderaţiei 
 VII.3. Habsburgii şi Pietas austriaca  
 

Chiar dacă din expunerea de până acum a lucrării se poate desprinde care a fost 
viziunea acestor suverani despre Biserică, şi cum au tradus în termenii politicii 
confesionale aceste idei ale lor, este important de văzut, şi numai schiţat, care au 
principalele linii care definesc conceptul larg de teologie politică a Habsburgilor. Cu toate 
că acest concept nou, care defineşte modul în care discursul teologic produce efecte sociale 
sau politice, poate părea nepotrivit să fie alăturat Habsburgilor, totuşi folosirea lui se 
legitimează prin faptul că credinţa lor şi convingerilor religioase au produs, în epoca pe 
care am studiat-o, efecte politice dintre cele mai diverse. Elemente care ţin nu doar de 
credinţa Habsburgilor şi care fac obiectul investigaţiei prin prisma conceptului de teologie 
politică sunt relaţia cu Biserica, Reforma, împărtăşirea sub ambele specii şi Conciliarismul. 
Toate aceste convingeri ale lor, dacă ar fi rămas în sfera credinţei private ar fi fost doar 
nişte norme de teologie, dar pentru faptul că ele au fost transpuse în acţiuni, au devenit 
elemente care pot defini clar o teologie politică. De aici vine şi dificultatea, până unde este 
teologie şi de unde începe politica, dar pentru epoca în care trăim cele două sfere ale 
universului uman se condiţionează şi se întrepătrund reciproc.  

În această lume e greu să vorbeşti de originalitate cel puţin în privinţa unei teologii 
politice specifice unui interval istoric de tranziţie de la lumea medievală la cea modernă. 
De pildă pentru a putea înţelege tipul de suveran şi naturii puterii politice pe care 
Habsburgii şi-au asumat-o, se impune o analiză a principalelor trăsături care definesc 
monarhul creştin şi imperiul în perioada modernă timpurie. În cazul Habsburgilor, date 
fiind circumstanţele istorice, dar şi virtuţile şi tradiţiile de familie pe care aceştia şi le-au 
asumat, putem vorbi de o teologie politică, de la care suveranii şi-au construit propria lor 
imagine şi propria mitologie istorică. Fără a fi originali întru totul, Habsburgii au 
împrumutat mai multe modele culturale şi politice care îl definesc pe monarhul creştin, şi 
care pornesc încă din epoca Bisericii primare.  

În relaţie cu Biserica, Habsburgii au urmărit pe de-o parte să tempereze acţiunile 
Bisericii şi pretenţiile ei politice limitându-le amestecul în conducerea statului, dar şi 
anumite privilegii financiare. Aceasta o făceau nu din lipsă de respect, ci pentru faptul lor 
că marele proiect de consolidare statală avea în Biserică, cel puţin în veacul al XVI-lea o 
mare piedică. Pe de altă parte ei s-au angajat cu fermitate în apărare Bisericii catolice în 
faţa efectelor devastatoare ale lutheranismului, conştienţi de importanţa pe care această 
instituţie o are pentru imaginea lor prinţi apărători ai credinţei. În faţa acestei chemări de a 
apăra unitatea şi ortodoxia credinţei pe care Habsburgii şi-au afirmat-o cu tărie, dar mai 
ales ca răspuns la provocările confesionale, atitudinile suveranilor au variat, de la fermitate 
şi acţiune susţinută împotriva ereticilor, până la compromis, în funcţie de circumstanţele 
istorice ale momentului. 

Dacă în privinţa atitudinii politice, a primat întotdeauna raţiunea de stat, în ceea 
priveşte convingerile teologice, aici Habsburgii nu s-au situat tot timpul pe linia ascuţită a 
dogmelor Bisericii, iar influenţele pe care le-au primit din partea multor oameni, atât de 
factură lutherană, cât şi de factură umanistă, i-au făcut să fie moderaţi în teologia lor. Faţă 
de Biserică, Habsburgii mai aveau o responsabilitate şi anume reforma, pe care o cereau cu 
insistenţă şi pentru care au făcut atâtea compromisuri cu protestanţii, asumându-şi rolul de 
arbitru între cele două părţi implicate în conflictul confesional. Dar marea provocare a fost 
pentru ei transpunerea în realitate a marelui vis de reformă al Habsburgilor care a fost 
Conciliul. Intenţia lor a fost sinceră, răspunsul Bisericii a fost unul pe măsură? 
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Dacă într-un final momentul Trident s-a dovedit o reuşită pentru Biserică şi o 
dezamăgire pentru Habsburgi, totuşi drumul spre conciliu a fost o provocare la fel de mare 
ca însuşi Conciliul. Căutările, presiunile, iritările suveranului Habsburg care au însoţit 
momentele premergătoare conciliului au dus la o amplificare a disensiunilor dintre papă şi 
împărat, a cărui preocupare excesivă pentru soarta Bisericii era văzută în termenii un cripto 
cezaro-papism.  
 Ferdinand a pregătit pentru agenda de lucru a Conciliului un al doilea memorandum 
reformator pe care l-a definitivat în anul 1563. Acest al doilea Libellus, conţinea pe lângă 
cele două mari puncte dezbătute în urmă cu un an, împărtăşania şi celibatul şi alte teme 
deloc uşoare, cum au fost modificare regimului posturilor, introducerea limbii vernaculare 
în cultul Bisericii, dar şi menţinerea muzicii vocale polifonice în Biserică. Mica victorie a 
lui Ferdinand I a fost aceea că în aprilie 1564, papa Pius al IV-lea i-a acordat dispensa 
pentru introducerea împărtăşaniei sub ambele specii în monarhia Habsburgică.  

Chiar dacă multe dintre propunerile lui Ferdinand I nu au fost luate în considerare, 
totuşi unele reforme aprobate de Conciliul de la Trident care au îmbunătăţit imaginea 
morală şi intelectuală a Bisericii, se datorează determinării acestui suveran şi convingerilor 
sale de o viaţă de la care nu a abdicat indiferent de situaţie. Chiar dacă au fost voci dintre 
participanţii la Conciliu, care au fost împotriva împărtăşirii sub ambele specii, totuşi toţi 
ierarhii prezenţi au lăudat determinarea şi convingerile solide ale lui Ferdinand I, dar şi 
sprijinul generos pe care l-a acordat misiunii iezuiţilor în Austria.           
      Contrareforma a adus şi o altfel de abordare a mesajului religios şi politic pe care 
Habsburgii l-au pus într-un veritabil decor baroc, construindu-şi propriul panteon religios şi 
propria lor evlavie. Nu doar ideologic, dar şi din raţiuni ce ţin de politica de Contrareformă, 
Habsburgii au reuşit ca prin această pietas austriaca să se ofere pe sine modele de evlavie 
de credinţă. De aceea în tot acest context religios, suveranul Habsburg era primul 
îngenunchiat într-o atitudine de veneraţie a Euharistiei, primul care deschidea o procesiune 
liturgică în oraş şi primul care se oferea ca model de smerenie şi slujire creştină. Miza era 
dublă, pe lângă cea religioasă, care propunea o credinţă articulată după modelul tridentin, 
era şi aceea politică, pentru că exprimat foarte lapidar, catolicismul Habsburgilor însemna 
loialitate. De acord că au mai existat şi alte ţări catolice în Europa, dar în niciuna dintre ele 
pietatea religioasă nu a fost un instrument atât de folosit în legitimarea politică, în termenii 
unei veritabile ideologii imperiale, aşa cum a fost în Austria şi Spania Habsburgilor.   
 De fapt, secolul al XVI-lea doar a pregătit elementele care vor contribui în secolul 
următor la afirmarea deplină a Pietas Austriaca, al cărei principal arhitect a fost împăratul 
Ferdinand al II-lea.  
 Euharistia şi sărbătoarea închinată ei sunt semnele stării de sănătate a Bisericii şi 
marca biruinţei catolicismului reformator al Habsburgilor în faţa protestantismului. Faptul 
că veneraţia euharistică şi sacramentul însuşi ocupau un rol major în gândirea Habsburgilor 
se poate desprinde şi din caracterul reformelor pe care le-au propus papei şi Conciliului 
tridentin, care aveau o evidentă dimensiune euharistică. În jurul euharistiei s-a construit 
întreaga teologie moderată a Habsburgilor, privind extinderea dreptului de a se împărtăşi şi 
din potir şi în cazul mirenilor, ca o prelungire a Pietas Austriaca şi asupra protestanţilor pe 
care sperau să-i recâştige pentru catolicism.  
 Dacă euharistia a fost arma biruinţei Habsburgilor şi cheia de boltă a evlaviei lor, 
tot ea a fost şi soluţia rezolvării schismei confesionale, fapt care subliniază încă odată 
profundul ataşament al acestor suverani, pentru soarta Bisericii cu care s-au identificat, cel 
puţin în primele două secole de la Reformă.   
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CONCLUZII 
 
 

Fundalul istoriei acestui secol a fost pregătit de Umanism şi Renaştere, care au creat 
nu doar ambianţa intelectuală favorabilă noilor idei, inclusiv în sfera religioasă, dar au 
construit şi o veritabilă platformă a unui dialog paneuropean, în care viitoarele idei ale 
Reformei au circulat fără niciun fel de barieră, între elitele intelectuale, dar şi la nivelul 
oamenilor simpli. În acest sens, poate părea paradoxal, dar Umanismul a marcat o primă 
dramă a creştinismului catolic, prin faptul că a creat nu doar un tip de cultură, care îşi arăta 
tot mai mult rădăcinile laice, dar a şi slăbit instituţional Biserica, lăsând-o descoperită în 
faţa argumentaţiei teologice a Reformei.  

Privind retrospectiv, la istoria confesională a secolului al XVI-lea din monarhia 
Habsburgică, putem spune că el a fost secolul şanselor ratate şi al soluţiilor de mijloc, dar 
nu al rezolvărilor definitive. Nici politic, dar nici confesional secolul al XVI-lea nu a adus 
rezolvări definitive ale situaţiei, fiind preferate interimurile sau acordurile temporare. În 
gestionarea delicatei probleme religioase, Habsburgii au preferat să acţioneze conjunctural, 
articulându-şi acţiunile în funcţiile de circumstanţele politice sau sociale, care nu i-au prea 
favorizat, cel puţin în prima jumătate de veac.  

Contrareforma s-a diferenţiat de la teritoriu, la teritoriu în funcţie de libertatea de 
acţiune pe care atât suveranul, cât şi comunitatea o aveau. Astfel suveranii Habsburgi au 
trebuit să-şi asume cu abilitatea când rolul de arbitru în disputele confesionale, pentru a 
salva pacea socială, asumându-şi rolul de pion principal în lupta împotriva 
protestantismului.  

Chiar dacă Habsburgii s-au angajat cu fermitate în limitarea efectelor teritoriale şi 
politice ale Reformei nu au făcut-o de la o înălţime inchizitorială, ci cu o prundeţă ce ţinea 
mai mult de diplomaţie decât de teologie, găsind că anumite concesii în planul dogmelor 
pot reface unitatea Bisericii, în care ei sperau atât de mult. Suveranul Habsburg nu a 
îndrăznit să ofenseze partea protestantă, impunând principiile păcii de la Augsburg în 
teritoriile lui, sperând că un dialog şi un set de concesii pot rezolva problema mai bine. 
Astfel, poate părea puţin hazardat, dar putem spune, ca o concluzie privitoare la atitudinea 
teologică a Habsburgilor în raport cu lutheranii, că ea nu este una extrem de catolică, ci 
rămâne în mod evident tributară teologiei şi practicii liturgice calixtine, care a făcut o 
veritabilă carieră în epocă. Nu întâmplător negocierile de la Praga din 1526 cu utraquiştii 
moderaţi, Interimul de la Augsburg din 1552, dar şi repetatele solicitări făcute papei de 
Ferdinand văd în împărtăşirea credincioşilor sub ambele specii concesia teologică minimală 
de la care pot construi un dialog al unităţii. Soluţia unui astfel de compromis era adoptarea 
unei adevărate “via media”, între Roma şi Reforma protestantă, ce ar fi dus la construirea 
unui fel de Anglicanism central european.  
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