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ВАЛЛЕНШТАЙН I КОЗАКИ

Як відомо, козаки від самого початку взяли активну участь в 
тридцятилітній війні. Вони помагали імператорові Фердінандові 
II-ому здушити чеське повстання, падифікували Моравію та як ча
стина цісарської армії воювали над Райном і в Палатинаті. Та в 
1624-ім році скінчилася перша фаіза війни і також участь козаків 
в іімперіяльшй армії. Сміло можемо сказати, що наприкінці цього 
року вже не було ні одного козацького відділу на території габсбур- 
ської імперії.1 Одначе, ця перерва не тривала довго. В 1625-ім році 
їх  іпокликав до нової служби новий мілітарний лідер імперії, Аль
берт Валленштайн. Альберт Валленштайн, чи правильніше по-чесь
кому Валдштін, був дуж е дивною, одночас дуже цікавою людиною. 
Безоглядний амбіціонер і асоціяльний кар’єрист, а все ж  таки він 
став найвизначнішим мілітарним лідером і  полководцем XVII-ro сто
ліття.

Валленштайн народився 1583-то -року в чеській шляхетській фа
мілії в Гержманіці. З роду протестант. Навернувся ма католицизм 
щойно в 1606-ому році й став ідейним та політичним прихильником 
імператора. Помагав йому мілітарно й фінансово: напр, вже в 1617- 
ому році звербував і найняв малу армію наемников для Фердінан- 
да проти Венеції. В 1618-ому році він був головою військового на
бору Моравії, однак, коли бачив, що його війська готуються перейти 
на сторону повстанців, утік з цілою военною касою провінції до 
Відня й передав Фердінандові ці гроші на набір нової воєнної армії 
проти чесько-моравського повстання. В пізніших роках Валленштайн 
часто дарував імператорові великі грошеві дарунки зі своїх дібр, що 
їх  набув він легким коштом під час конфіскації. За всі ці добродій
ства та через родинні зв'язки жінки в 1623-ому році Валленштайн 
став графом, у  1624-ім князем, а в 1625-ім велико-князем Фрідляндії.

* G. Gajecky & A. Baran, The Cossacks in  the Thirthy Years War, Rome 
1969, p. 87—88. В імперії залишилися тільки козаки, які меншими частина
ми перейшли в ряди звичайних імперіяльних наємників. їх  не було біль
ше ніж  2.000 й вони разом з хорватськими ґренцерами творили офіційну 
легку їзду Габсбурґів. Залишилися також і такі офіцери, які вивели свої 
війська з Польщі проти заборони сойму й їм було заборонено вертатися 
до королівства (напр.: Мочарський і Калиновський).
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Таким чином Валленштайн став членом домінуючої габсбурської 
аристократії.2

Його воєнна кар’єра також скоро піднеслася в тому самому ча
сі. Тридцятилітня війна знову почала активізуватися. Перемоги 
імператора та Максиміліяна Баварського в роках 1623—1624 пере
конали їхніх ворогів, що вони не можуть виграти .проти армії Імпе
рії та Католицької Ліґи без формального союзу та спільної акції. 
Кардинал Рішелье, прем’єр-міністер Франції, головний ворог Габс
бургов, 10-го червня 1624 р. підписав з Об’єднаними Провінціями 
угоду проти еспанців, до якої пізніше пристали Англія, Данія і 
Швеція. Габсбурська імперія на початку 1625 після всіх своїх пере
мог знову була окружена новими ще сильнішими ворогами.3

Максиміліян та Фердіїнанд розпачливо шукали за новим військом, 
щоб забезпечитися від атак анти-габооурського союзу. В т:г: кри
тичних часах Валленштайн запропонував цісареві, що він виставить 
50.000-ну ирмію за свої гроші, забезпечить її квартирами та прові- 
янтом і тільки дальший жольд буде вимагати з імперіяльної каси. 
Фердінанд не міг відмовити такої пропозиції, але боявся, що Вал
ленштайн стане дуже сильним і тому в квітні 1625-го року дору
чив йому тільки набір 20.000 наємників.4

Хоч імператор доручив організування та ведення цієї армії Вал- 
ленштайнові щойно в квітні, але ориготуваіння до набору розпочав 
уже в березні, зразу по отриманні пропозицій Валленштайна. Одна
з важніших пропозицій нового командира була: найняти кілька ти
сяч козаків для оборони проти евентуального нападу гусарів Бет- 
лена Ґабора з Трансільванії та для (посідання легко-рухомих відді
лів їв часі важких маневрі® властивого війська.5 Валленштайн добре 
передбачував, що наступна фаза тридцятилітньої війни буде базу
ватися більше на маневруванні поодиноких військ, ніж  на великих 
сутичках великих армій. Він думав забезпечити маневри тяжчих 
відділів від несподіваних нападів легкої кінноти та легко рухомих 
відділів. Такими легкими кіннотами та легко рухомими відділами 
в тому часі були тільки: мадярські гусари, хорватські ґренцери та 
та українські козаки. Але мадярські гусари були тільки кіннотою, їм 
було трудно без коней і не радо воювали піші. Хорватські ґренцери 
також більше привикли до кінноти і не любили позиційної війни, 
а воліли рейди; тим самим їх було тяжко контролювати. Козаки,

2 С. V. Wedgwood, The Thirty Years War, New York/Anchor, 1961, p. 166— 
169; J. V. Polisensky, The Thirty Years W ar, Los Angeles/Univ. California 
Press, 1971, p, 116—-118.

3 Wedgwood, p. 182—188.
4 Ibid., p. 192—193.
5 Точно знаємо, що імператор рішив набирати козаків відразу після 

переговорів з Валленштайном в лютому 1625. Крім того, маємо ясні до
кументи, що ці набори були виключно для Валленштайна. Гляди: A. G. 
Welykyj, L itterае Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantes, 
Romae/Basiliani, 1960, vol. IV, p. 169—170, 180—181; Wedgwood, p. 193.
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одначе, то старому запорозькому звичаю воювали пішо. Вони пере
їжджали і маневрували кіньми й для них кінна боротьба не була 
незнаною, тому в тридцятилітній війні вживано їх всюди як лег
ку кінноту, але вони могли бути пер вкинені до легкої піхоти кож
ного дня.6

Тому імператор на пораду Валленштайна в першій мірі запросив 
до нового війська козаків і щойно пізніше добирав хорватів та ма
дяр. Козаки були офіційно запрошені до нової участи в тридцяти
літній війні імператорським та естганським послами, які вже на по
чатку березня домагалися козацької помочі для імператора від поль
ського сойму.7 Та козаки не чекали на офіційну відповідь сойму, 
але почувши про імператорське запрошення, виїхали самі до Сілезії 
й тут чекали на прийняття до цісарського жолду.8 Одначе імпера
торські аґенти не спішилися приймати їх до служби і козаки в чи
слі трьох тисяч домагалися утримання від льокального населення, 
а навіть грозили, що наймуться до Мансфельда.9

Тим часом в Україні 30.000 козакіїв готувалися до гамбурзького 
найму. Вони чекали тільки на офіційний позиов та вербування, щоб 
перепровадитися на сілезький кордон.10 Але сілезьке населення, по
чувши таку вістку попало в цілковиту паніку. Ця паніка росла з 
кождим днем, бо багато з тих 30.000 козаків стали нетерпеливитися 
і поволі почали перекрадатися малими групами до пограничних 
осель. Уже 5-го травня з празьких вістей довідуємося, що на погра- 
ниччі тоді було понад 10.000 козацьких наємників.11 Вони нагнали 
багато страху і польському пограниччю та вимагали контрибуції 
також і вад польського населення. Король чи сойм в подібних ви
падках звичайно розв'язав або роззброїв би козаків,12 одначе тим 
разом Жиґмонд потребував їхньої приявности в Сілезії. Король хо
тів посадити свого гаяна Карла Фердінаїнда на єпископський престіл 
Вроцлаву і через козацьку загрозу примушував сілезьців, щоб прий
няли його сина на це єпископство.13

Але козаки знали, що вони не можуть довго сидіти на карку ло
кального населення й тому старалися еконтактуватися з імперіял- 
ною адміністрацією, та всюди знайшли замкнені двері. Врешті в по
ловині червня імператор прийняв 6.000 козаків, бо їх  нагло потре

6 В. А. Голобуцкий, Запорожское Козачество, Киев/Г.И.П.Л., 1956.
7 Welykyj, р. 170.
8 Ibid., р. 169.
9 Ibid., р. 172.

Ibid., р. 175—176.
11 Ibid., р. 178—179. В трьох листах, тобто з Праги, Відня та Вроцлаву, 

говориться, що там було 20.000 козаків, одначе на нашу думку це число 
було переборщене страхом сілезців. З пізніших наборів виходить, що ко
заків там могло бути коло 11.000.

Gajecky-Baran, р. 88.
із Welykyj, р. 178—179.
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бував на півночі проти Мансфельда та данського короля,14 а решту 
відіслав додому. Свою акцію Фердінанд вияснив в своєму листі до 
польського короля з дня 11-го липня, пишучи, що розпочав пере
говори з протестантськими електорами Бранденбургу та Саксонії й 
не хотів, щоб прийняття козацьких наємників спричинило недовір’я 
в протестантських колах.15 Але ці переговори були безуспішні і Фер- 
дінанд знову наказав набір козаків. Таким чином, нових 5.000 ко
заків прийнято до імперської служби й до них -приділено двох сот
ників старої козацької виправи: Николу Мочарського та Ідзі Кали- 
новського.16 Ці козаки одначе також не стали кіннотою Валленштай
на, а приділено їх  під команду Паппенгаима. Паашенгайм, це був 
молодий полковник, вихований в есланській службі, відважний 
очайдух, який зацікавився ролею кінноти в модерній воєнній такти
ці.17 На початку 1626-го року він запропонував Відневі, що з 6.000- 
ною кіннотою зробить порядок в північній Італії. Імперіяльна кан
целярія прийняла його (пропозицію і вислала його негайно до Італії. 
Його військо творили здебільшого козаки Мочарського та Калинов- 
ського. Але Валленштайн, який цілий час чекав на козаків без жод
ного успіху, виявляв часто своє невдоволення, як і побачимо пізніше. 
Він ще більше сердився, коли почув, що Паппенгаима з його коза
ками вислано до Італії. В Італії, одначе, козаки Калиновського і 
Мочарського були дуже придатними. Вони помагали міланському 
губернаторові почати облогу Ґенуї, охороняти Льомбардію від фран- 
цузких нападів коло озера Комо та рейдували проти венеціянських 
військ. Врешті перемогли під проводом Пашіенгайма французьку ар
мію Маркіза де Кувре.18

Тим часом домагання Валленштайна увінчалися успіхом, бо ім
ператор на початку лютого 1626 р. вислав свого персонального -посла, 
графа Матвія Арнольдінія до Варшави, щоб зав’язав тісніші зно
сини та активнішу співпрацю з  польським урядом, а головно, щоб 
отримав позволения на вербування більшої армії козаків для поси-

Ibid., р. 187. „Di Vienna delli 28 passato (Giugno) altro non scrivono, 
eccetto che l ’lmperatore faceva assoldare altri m/6 Cosacchi, dicevasi per 
mandarli contro il Mansfeld".

15 Gajecky-Baran, p. 129—130.
16 Dzieduszycki М., K rótk i Rys Dziejów i Spraw Lisowczytoów, Lwów/ 

Schnayder, 1843—44, vol. II, p. 388. Мочарський та Калиновський, це були 
два козацькі сотники, яким, тому що нелегально покинули зі своїми від
ділами Польщу, в 1624-му році заборонено вступ до королівства. Хоч їхні 
відділи роззброєно та післано до дому, вони залишилися в цісарській 
службі ще на неозначений час. їх  помилувано тільки на цісарську інтер
венцію. Див.: Haus-Hof- und Staats Archiv, Wien, Sectio: Polonica, Karton 
54, Conv. 1626, fol. 4-1 lv .

17 Wedgwood, p. 206—209, 276—291.
18 F. C. Khevenhiller, Annales Ferdinandei, oder W ahrhafte Beschreibung 

Kaisers Ferdinandi des A n dern . . .  von Anfang des 1578 bis das 1637, Leipzig/ 
Weidmann, 1724, vol. X., p. 969.
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лення війська Валленштайна.19 Сойм прихильно ставився до пропо
зицій Арнольдінія, але не позволив на вербування більшого числа 
козаків, бо Польща потребувала багато війська у шведській війні на 
півночі і проти турко-татарських нападів на півдні.20 З другого боку, 
як довідаємося з листа варшавського нунція, запорожці були дуже 
заінтересовані в імвперіяльній службі і вже погодилися з імперіяль- 
ним посланником, що через Трансільванію переїдуть до Австрії, але 
в останньому моменті застановлено їх  польським сеймом, який бо
явся увійти в політичний конфлікт із семи горо дсь ким князем Бет- 
леном Ґабором.21 Та мимо того, більшість сенаторів висловила таку 
думку, що коли б козаки переходили до імператора непомітно, то 
Річ Посполита могла б замкнути на це очі.22 Таким чином залишено 
Валленштайнові деяку надію на одержання запорожців.

Тим часом на .початку 1626-го року Валленштайн міг показати 
свої воєнні здібності. Тіллі був зайнятий операціями проти датсько
го короля та проти Христіян з Брауншвайґу, а ворожа армія гол- 
ляндсько-англійського союзу під проводом Мансфельда тягла до Се
редньої Европи, до Моравії, щоб там злучитися з військом Бетлена 
Ґабора. Валленштайн був єдиний, що міг зупинити ворога перед 
осягненням своєї цілі. Він вибрав на це міст над Ельбою у Дессау. 
Тут він 25-го квітня не тільки зупинив, але вдалим маневруваням 
своєї артилерії так побив Мансфельда, що той мусів відступити до 
Бранденбурґу, щоб наново підбудувати свої сили. Тут з новими ре
крутами та данськими відділами Йогаиса Ернеста з Ваймару Макс- 
фельдові вдалося знайти дорогу до Сілезії і  в серпні 1626 він увійшов 
на Моравію, а звідтам до північної Словаччини.23

Віденський уряд так захопився перемогою Валленштайна над 
Мансфельдом та перемогами Тіллі, що відразу після битви у Дессау 
скасував набір козаків.24 Валленштайн, бачивши хитрий марш Манс
фельда, хотів його догнати, але тут він вже дійсно потребував коза
ків або якоїсь іншої легкої кінноти. Він вже більше не довір’яв Від
неві, а сам на свою руїку послав полковника Кольореда до Польщі, 
щоб там звербував велике козацьке військо для його армії.25 Але 
поки Кольоредо міг прибути з козаками Валленштайн мусів йти за 
Мансфельдом тільки здалека, бо мав усього 2.000 легкої кінноти — 
ґренцерів та козаків з першого набору.

Таким чином Валленштайн мусів з тяжкорухомою армією поборю
вати всі ворожі гарнізони, що їх Мансфельд залишив для спинюван- 
ня імперіяльної армії. Він з докором писав до віденської цісарської

і» Welykyj, р. 209; Haus-Hof-Staats Archiv, Polonica, Karton 54, Conv. 
1626, fol. 4-7v.

20 Welykyj, p. 224—225.
21 Ibid., p. 227.
22 Ibid.
23 Polisensky, op. cit., p. 170—171.
24 Welykyj, p. 228.
25 Ibid., p. 244.
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канцелярії: «Якби я тільки мав 8.000 або 8.000 козаків і таку саму 
кількість мадяр і провіянту, який я потребую, то з Божою поміч
чю, я б з певністю прогнав Бетлена і Мансфельда за першим ра
зом, а потім маршував би до Прусії, щоб вигнати шведського короля
з Польщі».26 Крім того Валленштайн сказав імператорові, що відтепер 
він на свою руку буде набирати легку кінноту тоді, коли він схоче 
і там, де він схоче, якщо цісарський уряд цього для нього не зробить.27 
Він став ще більше роздратованим, коли почув, що Мансфельд отри
мав від Бетлена Ґабора 2.500 мадярських гусарів і 2.000 турецької лег
кої кінноти, які почали наступати зі всіх боків. Та мимо цих труд
нощів Валленштайн зайшов аж до Нітри в західній Словаччині.28

Тим часом акція Кольореда була безуспішна. Він в Польщі пере
дав соймові цікаву пропозицію Валленштайна. Ця пропозиція звуча
ла так, що Валленштайн мав послати до Польщі свого полковника 
Кербоні з п’ятнадцятьма хоругвами імператорської армії помагали по
лякам на півночі, а за це вимагав таку саму кількість козацької легкої 
кінноти для себе. Ці козаки були б оплачувані Валленштайном, а ці
сарські відділи польським королівством.29 Коронний маршалок Поль
щі, Нікола Вольський, црихильно поставився до тієї пропозиції, але 
сенатори були проти і пропозиція була відкинена.30

Та акція Кольореда не пішла намарно. Козаки, почувши про за- 
інтересування Валленштайна, меншими відділами переїхали до Сіле
зії, де їх звербував до імперської армії сілезький комендант Валлен
штайна, полковник барон Ді Дона.31 Тих козаків було всього 4.000 і 
згаданий барон тримав їх коло себе, щоб пацифікувати свою провін
цію, де було багато прихильних Мансфельдові елементів та навіть де
які мансфельдські Гарнізони.32 Та нагло змінилася ціла ситуація для 
Валленштайна. У вересні Бетлен і Мансфельд інтенсивно обговорю
вали майбутні воєнні операції, однак не могли дійти до конкретного 
пляну. Врешті Бетлен Ґабор початком жовтня, не хотячи трудної 
зимової кампанії, відійшов до Трансільванії, а Мансфельд виїхав до 
Венеції для виеднання фінансової помочі. В тій дорозі Мансфельд 
нагло помер десь в Дольомітських Альпах.33 Валленштайн відійшов 
до західньої Мадярщини і уважав всю кампанію 1626-го року за
кінченою.

В тій ситуації Валленштайн не бачив більше потреби платити ко
закам в постоях на зиму й наказав баронові Ді Дона, щоб відпустив

26 Francis Watson, W allenstein, Soldier Under Saturn, New York/Apple
ton, 1938, p. 199.

27 Ibid., p. 200.
28 Polisensky, p. 170.
29 Vaclav Liva, Prameny к Dejinam T ficetilete Valky, Praha/Naśe Vojsko, 

vol. IV., p. 157.
30 Ibid.
31 Ibid., p., 161.
32 Welykyj, p. 252; Liva, p. 161.
33 Polisensky, p. 171.
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тих 4.000 козаків без три-місячної платні, бо вони -не служили досить 
довго.34 Козаки, одначе, не хотіли відійти без три-місячної платні. Во
ни відкликалися на угоду, підписану в імені головного командира ім- 
періяльної армії. Тоді Валленштайн змінив свою думку і написав ба
ронові, що на випадок, якщо козаки хотять дальше служити, або не 
хотіли б відійти ібез три-місячного жольду, то нехай залишає їх на 
службі, але має піелати їх до центрального табору армії.35

Однак Ді Дона потребував козаків на очищення Сілезії та північ
ної Моравії від мансфельдських ґарнізонів та від льокальних бунтів
ників. Він з трьома іншими полковниками, тобто Колльоредом, Пех- 
маном та Монтекуколі, на чолі свого козацького війська облягав міста 
Опаву та Крнов, крім того старався загородити дорогу мансфельд- 
ській кінноті, яка перебивалася після смерти свото команданта назад 
до Голляндії.36 В тих ‘боях, як видно з (документів часу, козаки за
знали великих втрат. Також тисячу козаків, що приділено з відділів 
поверненого Паашенгайма до козаків барона, подесятковано в тих 
боях.37

Як відомо, козаки Калиновського та Мочарського вже повернули
ся до Польщі. Паппенгайм повернувся з Італії кінцем вересня, бо його 
тесть мав труднощі з селянським повстанням в західній Австрії і про
сив його помочі. Мочарського та Калиновського закликав польський 
уряд додому, бо їх потрібно було на війні проти шведів. Вони з 4.000 
козаків виїхали до Сілезії й там чекали на вжілачення остаточного 
жольду. Але в очікуванні на гроші почали плюндрувати населення 
і тому польський сойм викинув з  цього козацького^ війська ЗО офіце
рів, між іншим і самого Калиновського, а команду передано Мочар- 
ському.38

Козаки барона Ді Дона ще півтора року залишилися в цісарській 
службі.39 Зазнали багато втрат, більше ніж всі інші козацькі наемни
ки трицятьлітньої війни. Та вони не зменшувалися, бо як ми вже зга
дували, до них прилучено 1.000 козаків від Паипенгайма та 1.500 ко
заків першого набору, які ще від червня 1925-го року були постійно 
в імператорських наймах.40

Врешті в січні 1628 року всі 5.000 козаків в Сілезії зголосилися 
їхати додому та просили про виплату остаточного жольду.41 Однак та 
виплата не приходила так легко, бо Ді Дона та Валленштайн поспе
речалися на кінцевій сумі цього жольду.42 До кінцевої виплати дійшло

34 Welykyj, р. 252.
35 ibid., р. 253.
36 Ibid., р. 254—257.
37 Ibid., р. 257, 264—265; Dzieduszycki, vol. II., p. 400.
38 Dzieduszycki, v. II., p. 400—401.
39 Ibid.
40 Welykyj, p, 279, 303.
41 Welykyj, p. 303.
42 Ibid.
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тільки початком червня, а щойно 2-го липня залишили останні ко
зацькі відділи армію Валленштайна.43

На сході імперії не було вже більше козаків. На заході, одначе, 
коло 2.000 козаків злучилося з хорватськими ґренцерами й творили 
першу офіційну легку кінноту габсбурської імперії. Вони в 30-их ро
ках воювали як кіннота полковника Ісолані.

В 1628-му році скінчилася так звана «Данська фаза» трицятиліт- 
ньої війни. Виглядало, що імператор виграв війну і німецька «Свя
щенна Римська Імперія» відновиться конституційно знову під прово
дом Фердінанда Другого. Однак не так сталося. 6-го березня 1629-го 
року Фердінанд видав свій нещасливий «Едикт Реституції», який по
вернув конституційну боротьбу знову на релігійні рейки й об’єднав 
ворогів імперії коло нової протестанської коаліції.44 Новим керівни
ком цієї коаліції став шведський король Ґустав Адольф, а фінанси
стом та інстиґатором коаліції, католицький кардинал і канцлер Фран
ції, Рішельє. Ґустав Адольф рішився в 1629-му році окупувати Ні
меччину, щоб боронити протестантів від наслідків Едикту Реституції. 
Фердінанд базував оборону на армії Валленштайна, бо армія Като
лицької Ліґи під проводом генерала Тіллі була вже дуж е виснажена. 
Але і Валленштайн мусів підбудувати свої сили, проголошуючи набір 
легкої кінноти, головно «козаків та хорватів».45 Почувши те, вже в 
січні 1930-го раку, козацькі відділи появилися на кордоні Сілезії й 
голосилися до служби.46 Валленштайн, одначе, був такий зайнятий, 
що не мав часу відразу трактувати з козацькою кіннотою і тільки по 
трьх місяцях, як козаки стали нетерпеливими й голосилися також до 
армії Тіллі,47 післав свого ірляндського ад’ютанта Якова Батлера до 
Сілезії, щоб прийняв та привів козаків до імператорської служби. Яків 
Батлер із своїм братом Волтером, який був активним полковником 
легкої кіннноти, прибули до козаків, прийняли з них 15 коругов на 
імператорський жолд та припровадили їх під своєю командою до гра
фа Шамбурґа під Франкфурт над Одрою .Ці коругви були під проводом 
козацьких полковників Іваницького, Яроцького і Віруцького та рот
містрів Цілінського та Куліша й начисляли коло 6.000 осіб.48 Вони 
відразу взяли участь в облозі Франкфурту над Одрою під командою 
імперіяльних полковників Герберштайна та Волтера Батлера, а після 
того, як здобули місто, їх вислано знову з Батлером до Сілезії до ге
нерала Тіфенбаха, де до них прилучився відділ Дубицького.49

43 Dzieduszycki, II., р. 454.
44 Wedgwood, р. 235—238.
45 Albert Dieter, Die Politik Maximilians von Beiern und seiner verbin- 

deten 1618—1651, in series: Briefe und A kten  zur Geschichte des Dreissig- 
Jahrigen Krieges, Mtinchen 1964, Band V., teil II., Nr. 95, S. 272—273.

46 Welykyj, vol. V* p. 45, 47; Liva, vol. IV., p. 249.
47 Welykyj, vol. V., p. 48.
48 Dzieduszycki, vol. II., p. 467—468.
4» Ibid.
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Таким чином в другій половині 1630-го року більше чим половину 
цісарської армії в Сілезії творили козаки, які залишилися на постій
но під командою Волтера Батлера. Крім цих трьох суто козацьких 
полків, Батлер мав і свій полк, в якім також переважали козаки й 
пізніше, як показують документи з літа 1631-го року, він св-ої прорід
жені частини все доповнював козаками, так що сміло можемо твер
дити, що його кіннота — це була мала козацька армія.50

Та літо 1630-го року принесло болючі зміни для імперії. На дома
гання електорів, які боялися великої влади Валленштайна, його усу
нено з головної команда імперії. Він, розчарований імперіяльними ін- 
триґами, повернувся на свої чеські маєтки і не дбав більше про обо
рону Габсбурґів.51 Цісарська армія боролася зі східними шведськими 
відділами, але вона поволі розкладалася без строгого коменданта. На
стала зима. Імператорським властям бракувало грошей на прохарчу
вання і на виплату. Тому козацька старшина рішила з більшою ча
стиною війська вернутися додому.52 Не вернувся тільки полковник 
Іваницький, який згинув в боях із шведами.53 Менша частина коза
ків залишилася з Батлером, який шукав щастя в різних боях проти 
шведів та саксонців. З тих козаків деякі попали до кінноти Паппен- 
гайма -і з нею у трагічну битву під Брайтенфельдом.

Імперії не щастило без Валленштайна. Армія Католицької Ліґи (під 
проводом генерала Тіллі 18-го вересня 1631-го року була зовсім роз
громлена шведською армією. Ґустав Адольф зі своїм військом зайшов 
аж до Баварії, а саксонська армія Арніма ввійшла в Чехію та зайня
ла Прагу.54 Ситуація Фердінанда була критичною і тільки геній Вал
ленштайна та його маєтки могли імперію врятувати. Але потрібно 
було довгих намов, щоб Валленштайн знову згодився прийняти пост 
верховного генерала цісарської армії. Він це зробив в останній день 
1631-го року, однак його команду проголошено тільки чотири місяці 
пізніше.55 Тим часом він старався реорганізувати своє військо. Вже 
8-го грудня проголосив набір козаків і хорватів.56 А коли мало коза
ків зголосилося, то після чотирьох місяців він обіцяв кожному коза
кові: на день 2 фунти хлііба, 1 фунт м’яса, 2 пива, 1 вино, пів корця 
вівса на тиждень для коня і 6 ренських талярів жольду.57 На ці обі
цянки вже був кращий відгук, бо початком липня прийшло вісім ко
зацьких коругов під командою Яна Віктора.58 Та Валленштайн тим 
не був задоволений і в місяці серпні наказав генералові Ді Доні, щоб

50 Ibid., р. 469; Welykyj, V., р. 63.
51 Wedgwood, 253—258.
52 Dzieduszycki, II., p. 468.
53 Ibid.
54 Wedgwood, p. 306—309; Antonin Rezek, D ejiny Saskeho vpadu do €echy 
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55 Ibid.
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57 Dzieduszycki, p. 471.
58 Ibid., p. 472.
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здобув ще принаймні 3.000 козаків для його кінноти.59 Це одначе не 
було легкою оправою. Якраз в цьому році вийшов едикт нового поль
ського короля, Володислава IV, під назвою «Пакта Конвента». Цей 
едикт заборонив вербування та випровадження всякого війська з 
Польщі до чужих держав і т р ім  самим акція Ді Дони стала нелегаль
ною на польській території.60

Валленштайн (потребував дуже тих козаків, бо його початкова так
тика була «виснажити ворога» і переманеврувати його. Хоч він вже в 
липні 1632 року виступив проти Ґустава Адольфа, та до зудару дій
шло тільки коло Лютцену 16-го листопада. Більше ніж чотири міся
ці вони тільки рухалися довкола один одного й старалися зайняти 
важливі 'стратегічні та економічно-мілітарні бази ворога.61 В тих ма
неврах легка кіннота, а ще до того козацька, яка воювала проти того 
самого ворога в шведсько-польській війні, була необхідною. Тому Вал
ленштайн наполягав на вербуванні козаків мимо заборони короля.62

Роля козаків в тих місяцях маневрування було постійно нервувати 
та провокувати ворога. Таким чином козаки Віктора та Батлера по
стійно рейдували ворога, переривали лінії постачання шведів і спри
чиняли щоденні аляїрми в армії Ґустава Адольфа.63

Та хоч як надіявся Валленштайн, в люценській битві не було но
вих козаків. Тільки полки Яна Віктора, Волтера Батлера та західні 
козацько-хорватські відділи генерала Голка і Паппенгайма брали 
участь в тій трагічній бойовій зустрічі. Не тільки всі козаки, але й 
уся ім-перська кіннота була під командою Пашіенгайма, який марно 
старався своїми одчайдушними акціями розбити тяжкі лави швед
ських вояків і іпри одній такій акції втратив своє життя.64 Це був ве
ликий удар для імперіяльної кавалерії, бо Паппенгайм був генієм во
єнної кінноти.

Валленштайн 'програв битву під Лютценом, але шведи не могли 
цієї битви використати, бо в боях загинув також і сам їхній король 
Ґустав Адольф. Таким чином Валленштайн спокійно міг від,ступити 
до Галле, а звідтам вернувся до Чехії.63 Туди припровадили до нього
1.000 нових козаків. Були це козаки полку Віруцькото, що в тому часі 
були під командою сотників: Ярошевського, Дубицького, Сераковсь- 
кого, Сташа, Дембіцького і Чернецького.66

Хоч Валленштайн сидів цілу зиму безчинно в іЧехії, то вислав но
вих козаків і полк Яна Віктора та відділи хорватських ґранічарів

59 Welykyj, V., р. 110.
60 Dzieduszycki, II., р. 474.
61 Wedgwood, р. 308—316.
62 Haus-Hof-Staats Archiv, Wien, Karton 56, Conv. 1632, s.d.B., fol. 73, 

76; Welykyj, V., p. 110.
63 Всі автори одноголосно підтверджують надзвичайну активність лег

кої кінноти.
64 Polisensky, р. 211; Wedgwood, р. 317.
65 Wedgwood, р. 328.
66 Dzieduszycki, II., р. 475.
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(ґренцерів) до Саксонії під команду генералів Ді Дони та Ґалласа, щоб 
там непокоїти ворога та нищити його засоби.67 Козаки, які на укра
їнських степах привикли до скорих зимових рейдів, легко втиснулися 
до середини саксонського електорату і тут зробили засідку на самого 
саксонського електора, який тільки щасливою втечею міг спастися.68 
Після цього успішного рейду козаки вернулися до Сілезії, де під про
водом генерала Ді Дона контролювали саксонські кордони. Тут приєд
налася до них решта козаків полку Віруського під командою самого 
полковника та полковника Морйського, а сотників Славінського і Ці- 
лінського.69 Віруський, одначе, не любив обіцянки і домагався писем
ного контракту імперіяльних репрезентантів. Цей контракт був скоро 
підписаний70 і посилена козацька армія почала нові кампанії в сто
рону півночі під командою графа Мерода.71 Однак 29-го січня 1633-го 
року постигло їх нещастя. Вони зударилися під Штреленом із швед
ськими військами генерала Дувала. В тій битві козаки були оточені, 
побиті й змасакровані. Більше ніж 500 козаків загинуло на полі бою72.

Хоч козаки потерпіли великі втрати, то мимо того на початку лю
того 1633-то року було їх ще около 6.000 в Сілезії.723 Але ні вони, ні 
хорватські ґранічари, ні цісарські залоги не могли втримати натиск 
шведів, і саксонців. Цісарські війська мусіли відступати й залишили 
Сілезію.73 Крім того цісарська армія мала ще й інші труднощі. Гене
ралові Ді Доні не стало грошей і не міг виплатити місячного жольду 
для наємних військовиків. З тієї причини козаки почали бунтувати- 
ся.74 Ще гірше стало, коли кінцем лютого польський сойм відкликав 
додому двох кращих офіцерів козацького війська, тобто Дембінсько- 
го і Сташа.75 З ними вернулося до Польщі також і кілька сот рядови
ків. Але ще дальше залишилося більше ніж 5.000 козаків в цісар
ській службі. їх  треба було заспокоїти. Імперіяльний штаб це зробив 
різними обіцянками та воєнною дисципліною. Однак, щоб виключити 
дальші бунти, козаків розміщено по різних частинах іміперіяльної 
армії й від того часу вони служили в легкій кінноті генералів Верга, 
Ґалласа, Ґрайфейберґа та Ді Дони.76 З таким розпорядженням не по
годився полковник Віруський та більша частина офіцерів поверну
лася додому. З ними виїхала також і мала частина козаків.77

67 ibid., р. 477.
68 Welykyj, р. 131.
ба Haus-Hof-Staats Archiv, Wien, Polen, Karton 56, Conv. 1633, fol. 52-3, 79.
70 Dzieduszycki, II., p. 478.
71 Haus-Hof-Staats Archiv, Wien, Polen, Karton 56, Conv. 1633, fol. 52-53.
72 Dzieduszycki, II., p. 478,
72a Welykyj, V., p. 133.
73 Dzieduszycki, II., p. 479.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Від березня 1633 немає «козацької армії», а говориться про козацькі 

відділи в усіх імперіяльних арміях.
77 Haus-Hof-Staats Archav Wien, Polen, Kartor 57, Conv. I-III. В тих 

документах на кількох місцях говориться про контракт з Віруським, який
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Після розміщення козацьких відділів маємо тільки спорадичні згад
ки -про їхню діяльність. Згадуються вони в березні разом з хорватами 
в акціях генерала Верта. В травні деяких козаків з ґранічарами висла
но до Ніша. В червні полки козаків та хорватів обороняють місто 
Паїппенгайм. А в сутичці під Гільпольтгаймом згадано, що загинуло 
300 козаків разом з ротмістрам Шабровським.78

Та 1634-ий рік положив кінець воєнній кар’єрі князя Валленштай
на. Вже наприкінці 1633-̂ го року, розчарований в своїх ідеалах, Вал
ленштайн почав переговорювати з ворогом, а в лютому наступного ро
ку рішився перейти до шведів і саксонців. Про це довідалися льоялі- 
сти цісарської армії й 25-го лютого наемники Волтера Батлера на на
каз їхнього полковника убили Валленштайна.79 Між убивцями могли 
знаходитися і козаки, бо ж  їх було чимало в полку Батлера.

Так скінчив найбільший полководець тридцятилітньої війни. Одна
че його геніяльна стратегія та впровадження легкої кінноти з поміч
чю козаків до модерного воєнного мистецтва стали основою мілітарної 
тактики на довгі століття.

скінчився у літі 1633 і знаємо, що Віруський зі своєю клікою та малою 
кількістю війська залишив імперію.

78 Dzieduszycki, II., р. 481—482.
79 G. Pages, The Thirty Years War, New York/Harper, 1971, p. 155—163.


