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Kolmikymmenvuotisen sodan taustaa
• Augsburgin uskonrauha (1555) oli päättänyt edellisen Saksassa käydyn 

uskonsodan, jonka jälkeen vallitsi pitkä rauha
• Uskonrauhan oli määrä säilyttää status quo, kunnes protestantit ja katoliset 

toivon mukaan joku päivä sovittaisivat välinsä ja yhdistäisivät kirkkonsa
• Tulkinnat uskonvapaudesta, ja kehen se pätee
• Kalvinisteja ei otettu lainkaan huomioon sopimuksessa
• Kirkon maiden omistus?

• Vapauksien ohella, kyse vallasta ja vauraudesta
• Edustus valtiopäivillä
• Uskonto keino lujittaa otetta alamaisista
• Dynastiset intressit

• Lukuisia dynastisia ja uskonnollisia selkkauksia – uskontoa käytetään 
enenevässä määrin tuen mobilisoimiseksi, mikä kasvattaa jännitteitä
• Suurimmaksi osaksi kuitenkin maltillisia ruhtinaita, jotka halusivat ratkaista ongelmat 

laillisten instituutioiden kautta
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Keisari Rudolf II:n heikko hallinto (1576 – 1612)

• Keisarin tehtävänä sovitella riitoja oikeusistuinten 
välityksellä

• Melankolinen, eristäytyvä, ailahteleva ja puolueellinen 
hallitsija, johon harva luotti

• Habsburgien sisäinen valtataistelu heikentää keisaria 
entisestään ja pakottaa myönnytyksiin perintömaiden 
protestanttiselle eliiteille (Böömi, Itävalta, Unkari)

• Arkkiherttua Matias kaappaa vallan kahdella aseellisella 
selkkauksella (1608, 1611). Keisarina Rudolfin kuoltua 
1612 – 1619
• Matias pyrkii purkamaan jännitteitä, mutta lyhyellä 

valtakaudella saavutetaan vähän

Rudolf II
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Polarisoituminen

• Valtatyhjiön täyttävät ulkovallat ja omaa etuaan ajavat vaaliruhtinaat
• Ulkovallat sovittelevat Saksan sisäisiä selkkauksia ja lähettävät joukkoja ratkomaan 

kriisejä
• Kynnys käyttää väkivaltaa madaltuu, kun lukuisia ennakkotapauksia

• Protestantit ja katoliset ryhmittyvät kolmeen leiriin
• Baijerin johtama katolinen ryhmä
• Saksin johtama maltillinen (luterilainen) ryhmä
• Pfatzin johtama radikaali (kalvinistinen) ryhmä – tavoitteena ajaa perustuslaillista 

muutosta konfrontaation avulla. 

• Pfalzilla keskeinen asema sodan syttymisessä, sillä se pyrki polarisoimaan 
kiistakysymyksiä.

• Protestanttinen Unioni (Pfalz) ja Katolinen Liiga (Baijeri) perustettiin 1608-
1609 ja ne alkavat varustaa joukkoja Lounais-Saksassa
• Turvaavat oman uskontokuntansa etuja ja olemassaoloa
• Pfaltzin ja Baijerin vallankäytön välineitä
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Böömin kapina aloittaa sodan

• Böömi tärkein osa 
Habsburgien perintömaita

• Vastauskonpuhdistus 
Habsburgien alusmaissa 
(jotka pääosin 
protestanttisia)
• Vahvistaa Habsburgien

valtaa ja alamaisten sidettä 
hallitsijaansa
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Böömin kapina

• Protestanttinen eliitti oli neuvotellut takuita ja etuuksia vastineeksi 
ylimääräisistä veroista ja tuesta Habsburgien sisäisessä valtataistelussa
• Protestanttien asema kuitenkaan ei turvattu, ja katolilaisilla yliedustus hallinnossa, 

sekä saivat parhaat ja tuottoisimmat virat
• Kokevat asemansa uhatuksi

• Kovan linjan katolilaisena tunnetun arkkiherttua Ferdinandin nimittäminen 
keisari Matiaksen seuraajaksi 1617 kärjisti tilannetta

• Protestanttinen eliitti kokoontui esittämään joukon valituksia keisarille, ja 
heidän käskettiin hajaantua – laiton pyrkimys riistää protestanteilta heidän 
oikeutensa?
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Defenestraatio 23.5.1618
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”Talvikuningas” ja sodan laajeneminen

• Ulkovallat ja saksalaiset lähinnä tuomitsivat 
kapinalliset, tai pysyivät etäällä

• Pfalzin vaaliruhtinas suostui böömiläisten kuninkaaksi 
kohtalokkain seurauksin

• Baijerin, Saksin ja Espanjan tuella kapina kukistettiin 
1620-1621.
• Saksi sai palkakseen Lausitzin
• Baijeri ja Espanja miehittivät Pfaltzin

• Ulkovaltojen tuella sota kuitenkin jatkuu
Fredrik V, Pfalzin vaaliruhtinas

Böömin kuninkaana
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Sodan tulkinnat

• Keisarillinen propaganda: 
• Joukko erillisiä konflikteja petollisten 

kapinoitsijoiden ja pahansuopien ulkovaltojen 
aloitteesta laillista valtaa vastaan

• Protestanttinen propaganda: 
• Yksi yhtenäinen, yleiseurooppalainen taistelu 

”Protestanttisen ryhmittymän” puolesta.

• Tavoitteena ylläpitää Saksan lakeja ja 
uskonnollisia vapauksia Habsburgien
johtamaa katolilaista salajuonta vastaan.

Kustaa II Aadolf pakottaa nujerretun paavin
Luovuttamaan protestanteilta ”anastettuja” kaupunkeja

9



Voittajien historiaa

• Protestanttinen tulkinta jäi elämään.

• 1600-1700 –luvuilla sotaa muisteltiin 
kansanjuhlissa ja kirjoituksissa suurena 
koettelemuksena. 

• Westfalenin rauhaa (1648) juhlittiin 
saksalaisen konstitutionalismin ja 
vapauksien merkkipaaluna.

Westfalenin rauhan juhlintaa

10



1792 – 1815, uusi 30-v sota?

• Ranskan vallankumous ja Napoleonin sodat herättivät 
jälleen kiinnostuksen Kolmikymmenvuotiseen sotaan
• Suursota Euroopan hegemoniasta

• Ranskalaismiehitys ja Reinin liitto

• Pyhän Saksalaisroomalaisen Keisarikunnan loppu, 
yhteiskunta- ja lakijärjestelmien mullistus
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Romantistiset tulkinnat

• Sodan raakuuden, tuhon ja 
taantumuksellisuuden korostaminen
• Saksa uhrina ja ulkovaltojen temmellyskenttä. 

Valtiokehitys jäänyt jälkeen.
• Sodasta muodostui 1800-1900 –luvuilla myyttinen 

vertauskohta, johon myöhempiä saksalaisia 
kärsimyksiä voitiin rinnastaa

• Sodan vääjäämättömyys ja hallitsematon luisu 
kohti kaaosta
• Sodan suuret persoonat ja heidän traagiset kohtalot. 

Sankarit pyrkivät hallitsemaan kaaosta siinä 
onnistumatta.

• Uusi, negatiivinen tulkinta sodan seurauksista: 
Westfalenin rauha ei ollutkaan vapauksien 
virstapylväs, vaan alkusoitto Pyhän Saksalais-
Roomalaisen Keisarikunnan luhistumiselle

Friedrich Schiller
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Kansallinen historiankirjoitus

• Saksan yhdistyminen – Preussin vai Itävallan 
johdolla?
• Protestanttinen moraali, arvot ja edistyksellisyys

vs. taantumukselliset Itävallan Habsburgit

• Kansalliset narratiivit ja identiteetin 
rakentaminen, suurmiehet
• Alankomaat, Portugali, Sveitsi osa 

itsenäistymistarinaa

• Ruotsi ja Ranska – suurvaltakauden alku

• Espanjan loistokauden viimeiset kunnianpäivät Rocroin taistelu 1643 – Espanjan 
suurvalta-ajan symbolinen päätepiste 
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2000-luvun sotien tulkinta

• Ensimmäisen Maailmansodan trauma: 
• Hallitsematon luisu suursotaan, jota kukaan ei halua
• Sodan tehottomuus ja merkityksettömyys
• Sodan kurjuus ja kärsimykset

• Natsi-Saksa ja suuri taistelu:
• Suur-Saksa käy sotaa lukuisia maahantunkeutujia vastaan
• 4.5.1945 radiopuheessa Albert Speer ilmoitti Saksan antautumisesta, ja vertasi 

tätä 30-v sodan katastrofiin

• Kylmä sota:
• Espanjan ja Ranskan välinen hegemoniataistelu välikäsien kautta
• Polarisoitunut Eurooppa
• ”Haukat” ja ”kyyhkyt”
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Uusia tulkintoja

• Longue durée: sota osa laajempaa Uuden ajan alun kriisiä
• Kehitys feodalismista kohti modernia kansallisvaltiota ja kapitalistista 

markkinataloutta

• Pieni jääkausi ja väestörakenteen muutos

• Vanhan eliitin kapina kurjistuvassa tilanteessa

• Sota väistämätöntä – yksilöiden rajalliset vaikuttamismahdollisuudet

• Uusi sotahistoria
• Laajempi perspektiivi yhteiskunnan ja sodankäynnin väliseen 

vuorovaikutukseen

• Sotilaiden ja siviilien kokemukset, sodan kulttuurihistoria, sodankäynnin rooli 
valtiokehityksen taustavoimana, jne.
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Nyt ja tulevaisuudessa?

• Mielekäs tutkimuskohde
• Murroskausi monessa mielessä
• Sota niin laaja ja intensiivinen, ettei sitä voi sivuuttaa

• Seuraavat suuntaukset?
• Uskollinen fundamentalismi ja uskonnon ja identiteetin 

välinen suhde
• Julkisten ja yksityisten toimijoiden vuorovaikutus
• Keskitetyn ja hajautetun vallankäytön suhde 

• Kolmikymmenvuotisen sodan relevanssi?
• Lähi-Idän konflikti(t)
• EUn kehitys ja kriisi?
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