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RĂZBOIUL DE 30 DE ANI 
REPREZINTĂ CONFLAGRAȚIA 
DESFĂȘURATĂ ÎNTRE 1618 ȘI 

1648 CU IMPLICAREA 
MAJORITĂȚII STATELOR 

EUROPENE



CHIAR DACĂ A PURTAT UN 
CARACTER RELIGIOS, ÎN 
PRIMUL RÂND EL A FOST 

DETERMINAT DE INTERESE 
ECONOMICE ȘI POLITICE



CAUZELE RĂZBOIULUI

• RELIGIOASE: începutul  epocii moderne s-a 
desfășurat sub semnul Reformei și 
Contrareformei. Pacea de la Augusbourg nu a 
pus capăt disensiunilor dintre catolici și 
protestanți. 



Contradicțiile s-au amplificat prin crearea, în anul 1608, a 

Uniunii evanghelice și în anul 1609 a Ligii catolice. Sfîntul 

Imperiu Roman (de Națiune Germană) era alcătuit din mai multe 

entități statale conduse de principi atât catolici cât și ortodocși care 

rivalizau între ei.



• POLITICE: lupta pentru hegemonie în Europa. 

Habsburgii (care doreau refacerea unității Sfîntului 

Imperiu German), Spania și Franța râvneau fiecare 

la un imperiu catolic (aceasta nu a împiedicat-o pe 

cea din urmă să susțină tabăra protestantă).



ECONOMICE: interesele comerciale 

ale statelor europene față de bazinul 

mării Baltice. 



Cauza imediată a războiului a 
constituit-o aruncarea de pe una 
dintre ferestrele castelului regal 
din Praga, a doi locotenenţi 
imperiali, reprezentanți ai 
împăratului, la 23 mai 1618, de 
către un grup de nobili 
protestanți. La timpul respectiv 
Cehia se afla sub stăpânirea 
habsburgilor.Sursa: Wikipedia.org



Conflictul local, din cadrul 

Sfîntului Imperiu German, 

devenit ulterior pan european a 

luat o formă foarte complexă: 

intervenția succesivă a statelor 

beligerante (principii germani, 

Habsburgii, Olanda, 

Danemarca, Suedia, Franța, 

Spania, Transilvania), evoluția 

stregiilor militare, alianțele se 

refac și se destramă. 
Sursa: Historylapde.org



• Regii danezi și suedezi, sub paravanul religios (ambii 

erau luterani) pe rând se vor implica în conflict.

• Armatele, fiind în mare parte din mercenari, deseori 

jefuiau zonele pe unde treceau. Excepție face armata 

suedeză care era una naţională, animată de un ideal 

comun şi de fervoarea lutherană. Această armată a 

făcut să crească foarte mult puterea armelor de foc, dar 

şi mobilitatea trupelor, ceea ce i-au asigurat, la un 

moment dat, o anumită superioritate.



Războiul cunoaște patru etape, 
delimitate în funcție de adversarii pe 
care i-au avut habsburgii germani și 

spanioli.



I.ETAPA CEHĂ (1618-1624)

Sursa: Wordpress.com

Ca urmare a aruncării pe geam a 
reprezentanților imperiali, trupele 

habsburgice, susținute de cele 
spaniole, invadează Cehia. Regele 

ceh cere ajutor de la principii 
germani  protestanți, care îl vor 
suține cu un corp de armată. În 

ajutorul regelui ceh va interveni și 
principile Transilvaniei. 



Armata cehă  care a putu fi organizată la moment plus ajutorul Uniunii 

Evanghelice și a principelui transilvănean au suferit la 8 noiembrie 1620, 

la Muntele Alb o înfrângere zdrobitoare în fața armatelor habsbrugice. 

Regele Cehiei, Frederic „regele unei ierni”, s-a refugiat la curtea electorului 

de Brandenburg (convertit la calvinism) şi apoi în Olanda, lăsând Cehia 

pradă represiunii monarhului.



CONSECINȚELE CAMPANIEI PENTRU CEHIA
• Un tribunal excepţional  habsburg a pronunţat 

condamnarea la moarte şi confiscarea averilor (în 
profitul familiilor austriece) a liderilor insurecţiei. 
Liderii revoltei, germani sau cehi, au fost decapitaţi 
la Praga, pe data de 21 iunie 1621.

• Coroana Cehiei devine ereditară în Casa de Austria, 
fără nici o confirmare venită din partea dietei, limba 
germană devenind limba oficială.

• Protestanţii sunt proscrişi, universitatea este dată 
iezuiţilor, unitarienii şi anabaptiştii erau izgoniţi din 
Cehia.

• Prin decretul din 31 iulie 1627, reformaţii cehi 
trebuiau să aleagă între convertire la catolicism şi 
exil.Sursa: Wikipedia.org



II.FAZA DANEZĂ (1625-1629)

Creșterea influenței  habsburgilor a trezit nemulțumirea statelor 
europene, mai cu seamă a Danemarcii,  care își vedea amenințate 

pozițiile din marea Baltică. Instigată de Franța, Danemarca declară 
război habsburgilor. Totuși, armata daneză, este înfrâtă  de 

Wallenstein.



• Albert de Valdstejn (mai 

cunoscut sub numele germanizat 

de Wallenstein), un nobil ceh aliat, 

adună pe socoteala sa o armată de 

20 000 de mercenari. Acesta 

reușeșete să oprească ofensiva 

daneză este: trupele lui Christian al 

IV - lea sunt zdrobite în 1626 în 

bătălia de la Lutter.
Sursa: Wikipedia.org



BĂTĂLIA DE LA LUTTER 
(1626)

Temându-se ca Suedia

să nu profite de situaţie, regele danez 

cere pace.

Sursa: Wikimedia.org



Pe 22 mai 1629, la Lübeck, este semnată pacea 

dintre împăratul german și regele danez.  

Conform  păcii Danemarca păstrează ducatul 

Holstein, dar pierde episcopatele sale din Saxa de 

Jos și  trebuie să renunţe să mai intervină în 

afacerile Imperiului.



III. FAZA SUEDEZĂ
(1631-1634)

Amenințarea pozițiilor suedeze în bazinul mării 

Baltice condiționează implicarea acesteia în război 

împotriva habsburgilor.



CAMPANIA REGELUI SUEDEZ GUSTAV ADOLF DIN GERMANIA 
(IUNIE 1631 – NOIEMBRIE 1632)

La 17 septembrie 1631, lângă Leipzig, regele 

suedez învinge trupele imperiale conduse de 

către Tilly, apoi a intrat în Mainz. În primăvara 

lui 1632, Gustav Adolf a urcat pe valea 

Rhinului, a pătruns în Bavaria, trecând 

Dunărea şi, obţine în aprilie deschiderea 

drumului spre München (ocupat în luna mai) şi 

de aici spre Viena. 

Sursa: Wikipedia.org



Bătălia decisivă dintre cele două armate, suedeză şi 

imperială, s-a dat la Lützen, aproape de Leipzig, la 6 

noiembrie 1632, şi a adus o mare victorie pentru suedezi, 

care însă este îndoliată de moartea regelui suedez, ucis în 

timpul luptelor. Moartea regelui a dus la destrămarea 

coaliției protestante și în cele din urmă îngrângerea și 

eșecul Suediei.



IV. ETAPA FRANCEZĂ
(1635-1648)

După un lung război diplomatic, pe 19 mai 1635, regele francez 

declară oficial război regelui Spaniei (în anul următor împăratul 

german declară război lui Ludovic al XIII lea). 



Început cum nu se putea mai prost pentru francezi, totuși, ei reușesc să se 

redreseze și în cele din urmă să pună capăt superiorităţii infanteriei spaniole care 

a durat un secol şi jumătate, învingînd-o la Rocroi (1643). Învingători la 

Augsbourg, la 17 mai 1648, francezii s-au orientat spre Viena. În acelaşi timp 

suedezii invadaseră  Cehia şi intraseră în Praga. În noile condiţii  Habsburgii nu 

puteau decât să accepte pacea.



PACEA DE LA WESTFALIA 
(1648)

De fapt, pacea care a consfințit 

sfârșitul războiului de 30 de ani a 

fost semnată în două orașe: Münster 

şi Osnabrück.

Operațiile militare se desfășurau 

inclusiv în timpul derulării 

tratativelor.

Sursa: Wikimedia.org



PACEA WESTFALICĂ PREVEDEA:
• Păstrarea fărămițării politice a Sfîntului 

Imperiu:  în jur de 350 de state, o Dietă 

divizată în trei colegii electorate, 69 de 

principate ecleziastice, 60 de oraşe libere şi 

multe principate laice (care sau unit in abia 

în sec. al XIX-lea), coroana imperială a 

rămas electivă;

• independenţa aproape totală a principilor;

• în politica externă ei aveau dreptul de a 

încheia între ei, dar şi cu puteri străine tratate 

în interesul lor propriu, dar nu împotriva 

Imperiului;

Sursa: Wikipedia.org



• Calviniștii  primeau aceleași drepturi de care se bucurau şi 

luteranii;

• Principii aveau dreptul de a alege confesiunea pentru 

entitatea lui statală;

• Credincioșii au obținut libertatea de a emigra fără să-și 

piardă bunurile;

• Se recunoștea trecerea la Franța a trei  episcopate: Metz, 

Toul şi Verdun. Totodată ea obține Alsacia.



• Suedia obținea  Pomerania occidentală situată la vest de Oder şi oraşul Stettin.

• Suedia obţine portul şi oraşul Wismar, episcopia de Verden, arhiepiscopia şi 
ducatul de Bremen, cu excepţia oraşului Bremen.

• Regele suedez a intrat şi în posesia unui mic oraş alsacian, Benfeld;

• Electoratul de Brandenburg a primit Episcopatul Pomeraniei Orientale, 
Arhiepiscopia de Magdeburg (punctul de plecare al Prusiei);

• Recunoașterea independenței Olandei și Elveției etc.



URMĂRILE RĂZBOIULUI DE 3O DE ANI ȘI A PĂCII 
WESTFALICE

❖ Franța obține supremație politică pe continentul european;

❖ Spania pierde statutul de putere europenă, dar rămâne un 

imperiu colonial;

❖ Statele italiene rămân fărămițate;

❖ Eşecul ambiţiilor Habsburgilor de la Viena de a obține 

supremație politică continentală; 



❖ Libertatea de navigaţie în scopuri comerciale pe unele 

fluvii, ca Rhin;

❖ Perfecționarea tehnicii militare, dispariția armatelor de 

mercenari și apariția celei naționale;

❖ Revoluţie religioasă;

❖ Stabilirea unui echilibru european.
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