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Страсті через Мантую 
 

 
Передумови конфлікту 
Великою помилкою було б виокремлювати війну за Мантуанську спадщину (1628-

1631) як окремий конфлікт поза Тридцятирічною війною. Зараз чимало істориків вже вказують 
її як один з етапів всеєвропейського конфлікту за підрив гегемонії Габсбургів і прелюдією до 
тотальної війни (з 1635 року). Що, вважаю, цілком вірно, однак незаслужено забуто 
істориками. 

На початку 17 століття в Італії існувало три осередки політичних амбіцій: Іспанія, що 
володіла більшою частиною Італії (Неаполь, Сицилія, Мілан, крім того союзні іспанцям 
Генуезька республіка, Модена, Парма, Тоскана та інші), в інтересах якої було зберегти і навіть 
розширити свої італійські володіння; Франція, що починаючи з часів Італійських війн не 
полишала ідей впливати на італійські князівства (інтервенція французів у Вальтелліну 
наприкінці 1624р., похід на Геную у 1625 р.) та Священна Римська імперія, імператор якої 
формально мав сюзеренітет над італійськими князями, намагався зберегти і навіть розширити 
свої повноваження. Іспанія була союзником Священної Римської імперії, однак до тої межі, 
коли не пересікались їхні інтереси. Франція Ришельє політично ставала на ноги, підтримуючи 
противників Габсбургів.  

Важливо відмітити, що парадокс війни за Мантуанську спадщину полягав у тому, що 
Франція, Іспанія і імператор хотіли уникнути конфлікту в Північній Італії в 1628 році; кожен з 
них був зайнятий конфліктами в іншому місці (Іспанія – у Нідерландах, Франція воювала з 
гугенотами та англійцями, імператор ще не закінчив кампанії з Данією та її союзниками у 
Північній Німеччині). Кожна зі сторін змушена була брати участь у Мантуанському конфлікті, 
тому що ключові італійські князівства відмовилися йти на компроміс і в кінці кінців 
звернулись до зовнішніх сил за підтримкою. Провідні європейські держави, не бажали 
втручатися, але найбільше побоювались що конфлікт буде вирішено конкурентом, який все ж 
втрутиться у війну за Мантую і розширить свій вплив у Італії.(6) Це була стратегія "вимушеної 
ініціативи". 

Отже, 26 (25) грудня 1627 року помирає правлячий бездітний герцог Мантуанський - 
Вінченцо II з династії Ґонзаґа, що правила Мантуєю спокон віків. І чи то через досягнення 
французької дипломатії, чи то за династичним порядком герцогів Ґонзаґа, наступником мав 
стати представник з бокової гілки династії - Карл Ґонзаґа-Невер*1. Останній був одним з 
великих дворян Франції, володів герцогствами Невер і Ретель, а також рядом суверенних 
земель Клеве у Німеччині. Отримання ним герцогства Мантуї могло суттєво підтримати 
французьку стратегію політичної експансії на півночі Італії. І так би сталось, якби не одне але. 
Справа в тому, що згідно порядку наслідування у мантуанській династії Ґонзаґа по боковій 
гілці було передбачено, що наступник виплачує компенсацію у вигляді територій, коштів і т.п. 
іншим потенційним кандидатам із бокових гілок династії*2. Що Карл Ґонзаґа-Невер робити 
категорично відмовлявся (6). 

А компенсувати необхідно було наступним претендентам на герцогський титул: 
Ферранте II Ґонзаґа, герцог Гуасталла – проімперський кандидат із іншої бокової гілки 
династії, його претензії ще з часів його діда полягали в визнанні прав на герцогство Мантую; 
герцог Савойї, Карл Еммануїл І, який давно приглядався до частини земель Ґонзаґа – маркізату 
Монферрат*3.  

Фактично, війна за спадщину Мантуї велась на двох театрах: у герцогстві Мантуя між 
мантуансько-венеціанськими союзними силами та імператорськими і в меншій мірі 
іспанськими військами; та у маркізаті Монферрат - герцогстві Савойя між французькими та 
іспано-савойськими військами. 



Майже всі зацікавлені сторони, в тому числі посли Франції та Іспанії, вважали, що Карл 
Невер повинен йти на компроміс із савойцями, із Гуасталла, і іншими незначним заявникам за 
правонаступництвом. Невер вважав, що успадкував Мантую і Монферрат беззастережно і не 
змушений йти на жодні компроміси з іншими. 

Ришельє розумів, що шлях в Італію лежить через Савойю, однак зараз з нею склались 
напружені відносини після сепаратного договору з іспанцями в Монцоні (1626р.). Поряд з тим, 
Франція військової допомоги Мантуї надати не могла, тому метою Ришельє було заспокоїти 
Карла Ґонзаґа - Невера і вмовити його піти на поступки герцогу Савойському, віддавши йому 
Монферрат. Це дозволило б покращити відносини із Савойєю та убезпечити себе від 
військових витрат, а також заспокоїти Іспанію та імператора до кращих для Франції часів.  

Оліварес, в свою чергу, також сподівався на мирне вирішення суперечки шляхом 
компенсації зацікавленим сторонам. Однак виплинути на Карла Ґонзаґа-Невера було не в його 
силах.  

 
Військові дії у Моферрат, перша облога Казале. 
Наприкінці грудня 1627 року іспанці та савойці розпочали збір військ для окупації 

Монферрат.(2) А, 25 грудня 1628 р. було укладено секретний договір між Гонсало де Кордова, 
іспанським губернатором Мілана та Карлом Еммануїлом І, герцогом Савойським, який 
стосувався поділу маркізату Монферрат, столиця якого – Казале, за договором, повинна була 
відійти іспанцям. Це був найкращий варіант для іспанців, адже вони не могли дозволити 
Карлу Еммануїлу самостійно захопити Монферрат, а, тим більше, чекати поки Франція 
вирішить конфлікт самостійно(6). Згідно договору іспанці мали виставити зібрану в Мілані 
польову армію в 9000 піхоти і 3000 кінноти для операцій в Монферрат, які повинні були 
з'єднались в Верчеллі із савойською армією 6000 піхоти і 2000 кавалерії. 

Іспанська армія зібрана в Мілані і фінансована генуезькими банкірами перебувала під 
командуванням Нікколо Доріа (Niccolo Doria) і складалась з чотирьох терцій, дві з 
неаполітанців, одна німецька і одна з Корсики(2). Ця армія з'єдналась у Алессандрії із іншим 
корпусом під командуванням генерала Тротті (Trotti) в кількості 10000 піхоти і 1000 кавалерії. 
Інший корпус в 4000 військ під командуванням Джироламо Карафи (Girolamo Carafa), принца 
Монтенегро, прикривала мілано-мантуанський кордон у Кремоні (Cremona) і 2000 солдат 
очолюваних генералом графом Джованні Сербеллоні (Giovanni Serbelloni) охороняли 
маршрути на південь від Комо та альпійські проходи північніше Мілана (2). 

Поки велись переговори у трикутнику Франція – Іспанія - Савойя, головний претендент 
на частину герцогства Мантуї, герцог Гуасталла звернувся до імператора з приводу спірних 
земель Ґонзаґа всередині князівства Мантуї. Тиск Гуасталла і його союзників при дворі у 
Відні, в поєднанні з грубим порушення Невером імператорської юрисдикції в інвеститурі*4, 
змусили імператора до активних дій. Імператор зажадав, щоб Невер передав владу над своїми 
територіями в руки імператорського адміністратора.  

Невер відмовився прийняти указ імператора щодо секвестру і, крім того, продавши 
частину своїх маєтків, з дозволу і на гроші виділені Людовіком XIII (2), набирав з власних 
земель війська для оборони від савойських та іспанських військ в Монферрат, зробивши тим 
самим ще один крок до загальної конфронтації на півночі Італії (6). Прокравшись 17 лютого 
1628р.(11) з Франції у Мантую, він формував гарнізони з міліції по всіх ключових містах 
Мантуї та Монферрат (2).У тому числі набрав два полки в Мантуї і ще два в Монферрат, разом 
з незначною кількістю кавалерії. Деякі з кращих французьких офіцерів прибули в Мантую в 
якості військових консультантів. Карл Ґонзаґа-Невер розсіяв більшість військ в гарнізонах в 
обох частинах своїх земель (у Мантуї та у Монферрат), розділених на 150 км (95 миль) 
ворожою територією. Розмір армії в 12000 піхоти і 2000 кавалеристів + міліція, був значним, 
враховуючи крихітні розміри держави все населення якого, ймовірно, не перевищувало 300000 
чоловік(2). 

Карл Еммануїл Савойський вторгся в Монферрат 29 березня 1628 р. і взяв з іншими 
силами в облогу місто Тріно (Trino, на північ від По).  

Іспанська 7-тисячна армія спробувала раптово захопити Казале 5 квітня, але його 
гарнізон, що складався всього з 200 солдат (1) зумів відбити напад. Скоро в іспанців почалися 



проблеми, так як більшість військ були новобранцями (ветерани воювали у Фландрії), росло 
дезертирство, серед ветеранів росли невдоволення щодо невчасної оплати яку мали здійснити 
генуезькі банкіри. 

Савойці в цей час досягли певних успіхів, Тріно здався 12 травня, після чого було 
захоплено ряд менших міст (Альба і Монкальво(10)), Ніцца була захоплена після трьох тижнів 
облоги.(2) 

Першу облогу Казале іспанці розпочали 9 серпня 1628 р.  
У вересні Карл Еммануїл позичив частину своєї армії Гонсало де Кордова, щоб 

прискорити операції. Іспанцями було оголошено додатковий набір військ у всіх своїх 
італійських територіях, а також в Генуї і Бургундії, замовлено підкріплення з Іспанії. Були 
втрачені важливі міста у Фландрії в зв'язку з необхідністю облоги великої фортеці на По. (2) 

 
Вторгнення армії Карла-Ґонзаґа Невер у Савойю. Битва при Кастельдельфіно 

(Casteldelfino), 4-6 серпня 1628 року. 
Нарешті, французька армія герцога Карла Ґонзаґа-Невер була готова і нараховувала 

майже 10 000 солдат (10 тис піхоти і 1 тис кавалерії (1)). Під командуванням маркіза Д'Юкселя 
(d'Uxelles) вона намагалась пройти через Савойю до Казале, але в долині Вараіта (Varaita) між 
Кастельдельфіно (Casteldelfino) та Сампере (Sampeyre) 4-6 серпня 1628 р. потрапила в засідку і 
була розбита савойськими військами (2). Савойська армія очолювана Томазо Савойським 
(молодшим сином Карла Еммануїла) нараховувала 7 тис. савойської піхоти, 2 тис. кавалерії, та 
5 тис. іспанців(1). Втрати французів склали 3 тис вбитими та 500 полоненими.  

Існують згадки (10), що спроби перешкодити маркізу Д'Юкселю потрапити у Савойю 
робив маршал Крекі*5, який був на той час губернатором французького Дофіне (через Дофіне і 
рухався корпус Д'Юкселя) і підтримував хороші стосунки із герцогом Савойським.  

Таким чином, власна військова ініціатива герцога зазнала невдачі, а подібні збройні 
контрміри загрожували втратою герцогом всіх земель у Італії (не тільки Монферрат, а й 
Мантуї, щодо якої у іспансько-савойського альянсу не було амбіцій).  

 
Військові дії у Мантуї у 1628 р. 
Венеція обіцяла допомогу герцогу Мантуї, для чого сконцентрувала сили на 

материковій частині своєї республіки (т.з. Терраферма) під командуванням француза, герцога 
де Кандале (de Candale). У цей час, герцог Мантуї, Карл перейшов в наступ, захопивши 
Казальмаджоре (Casalmaggiore) в іспанській Ломбардії. Венеціанські сили чисельністю 12000 
солдат повинні була приєднатися до нього при запланованій облозі Кремони, але Сенат 
відмовився йти на відкритий конфлікт з Габсбургами.(2) Є версія (10), що венеціанці дізнались 
про розмін Монферрат між Савойєю та Францією і вирішили не лізти у цю справу. 

 
Перше вторгнення французької королівської армії у Савойю. 
Хоча Франція на цей час була нездатною активно втрутитись у справи за Мантую через 

триваючу облогу Ла-Рошелі, Рішельє почав розробляти план швидкого удару в Монферрат для 
зняття облоги Казале, стримання монферратських амбіцій герцога Савойського і розірвання 
іспано-савойського союзу. Планом передбачалось, що герцог Савойський не буде позбавлений 
Монферрат повністю (політичний сепаратизм Франції по відношенню до герцога Невера), але 
його територіальні завоювання будуть обмежуватись новим договором із Францією, котра 
виступить гарантом його завоювань замість Іспанії (6).  

У березні 1629 року почалась реалізація цього плану*6. Очолювані Ришельє, французькі 
війська Вдруге вторглися в Італію (1 березня) через перевал Монженевр (Mont-Genèvre). Було 
прорвано савойську оборону поблизу Сузи. 

 
 
Битва на Сузьких барикадах (Passage of Susa), 6 березня 1629р. 
Французький загін при Сузі складався з 6-7000 солдат (в тому числі рота королівських 

мушкетерів) при 6 гарматах (3 з них брали участь у прориві) під керівництвом маршала 
Бассомп'єра. Савойсько-іспанські сили нараховували 4200 солдат. Ними було зведено 3 



послідовних барикади на вузькому перевалі попереду міста Суза. Французи зібрали війська о 
3:00 годині ранку, 6 березня, але дочекались сходу сонця, перш ніж підніматися на перевал. О 
8:00 почалася атака на чолі з такими важливими офіцерами як Бассомп'єр, Шомбер, Крекі і 
Туара. Лівий фланг під командуванням Валансе (Valencay) з 50 швейцарських і 50 мушкетерів 
з полку Наварри вибив савойських стрілків зі протилежних пагорбів дефіле. Правий фланг, 
очолюваний Сультом (Sault), що складався із гвардійців та мушкетерів короля зробив теж саме 
на пагорбах дефіле з іншої сторони. Центр з чотирьох підрозділів стрілків по 300 солдат кожен 
(зліва направо: швейцарська гвардія, полк Наварри, полк Естіссак (D'Estissac), французька 
гвардія) у двох колонах при 3-х гарматах наступав на самі барикади. Савойці першої барикади 
спробували зупинити стрільбою французів, але ті увірвалися на барикади і змели оборону. 
Друга і третя барикади були залишені без бою. Боротьба була закінчена о 9:00; фортеця Суза 
здалася незабаром після цього. Французькі втрати в цій маленькій перемозі складали 20-30 
чоловік; союзники втратили 80 полоненими і 9 знамен. Була підозра, що Карл Еммануїл 
навмисно "влаштував" битву, щоб виправдати зміну сторони, і таким чином уникнути 
претензій від іспанців. Цілком ймовірно, що він мав таку ідею на увазі, що пояснює, чому 
вирішальний перевал оборонявся настільки слабкими силами, але його виправданням була 
раптовість нападу французів, які застали його зненацька. (1) 

Своїм вторгненням Франції вдалось отримати короткостроковий успіх. Герцог 
Савойський був змушений розірвати свій військовий союз з Іспанією і погодитись на союз із 
Францією, в обмін на її підтримку претензій щодо Монферрат. 11 березня було підписано 
франко-савойський договір в Сузі, за яким герцог Савойї зобов’язувався звільнити Ніццу 
Монферрат та дозволити французам пройти через Савойю до Казале(10), поставити під 
французькі знамена щорічно 15 тисяч солдат, за що йому було залишено монферратське Тріно 
та довколишні землі. Крім того, Альба та Монкальво залишались в руках герцога Савойського, 
взамін на захоплену французами Сузу. (10)  

Іспанцями було знято облогу Казале, туди 19 березня 1629 року увійшов французький 
гарнізон (п'ять французьких полків піхоти і шість рот легкої кавалерії) під командуванням 
Туара (Toiras)*7.  

Невдовзі після цього, частину французьких військ було повернуто у Францію на 
боротьбу із гугенотами (повстання в Лангедоці). Венеція побоювалася непоправної шкоди 
власній безпеці, які б могли бути завдані активними військовими діями і залишилась в 
обороні.  

Але, подібне втручання Франції на землі імперських васалів серйозно вплинуло на 
рішення Габсбургів щодо військового втручання. Іспанія побоювалась савойсько-
французького союзу і поділу Монферрат за правилами Франції, тому Оліварес і Філіп IV 
вирішили підняти ставки і для цього взяти в облогу Казале вдруге, щоб вигнати французів і 
спробувати переконати Савойю виконувати попередній іспано-савойських договір. Для цього 
з Фландрії прибув Амброзіо Спінола (Spinola) (герой захоплення Остенде, Юліха та Бреди), 
який став губернатором Мілана і командувачем іспанських сил у Італії. Спінола зразу ж 
приступив до створення потужної польової армії в Ломбардії. До тих, що залишились 16,000 
солдат, він планував набрати ще 12000 німецьких військ, 6000 свіжих неаполітанців, 4000 
солдат із Тоскани і 2000 з Парми. Однак герцог Тосканський зумів зібрати 1600 солдат, але не 
поспішав з їх маршем до Мілана. Інші війська, збирались в Каталонії і Неаполі, де Оліварес 
зобов’язав аристократію робити вербовки за свій рахунок, в результаті чого, план по вербовці 
було виконано.(2) Тосканський герцог все ж надіслав одну терцію піхоти у Мілан, очолювану 
Камілло Бурбон-дель-Монте (Camillo Bourbon del Monte). Прибуло з Флоренції 500 
кавалеристів Козімо Річчарді (Ricciardi). Незважаючи на всю цю енергійну організацію, армія 
Спіноли не була настільки вражаюча, як це виглядало на папері. Війська були новобранцями, 
не вистачало харчування, солдати дезертирували. 

 
 
 
 



Імперія завдає удару в відповідь. Дії що передували облозі Мантуї. Прорив 
венеціанських позицій на р. Ольо, 17 жовтня 1629р. 

У Відні, в світлі останніх подій, фракція Ферранте II Ґонзаґа, герцога Гуасталла та 
іспанський посол переконали імператора ввести у Мантую імператорські війська для 
примусового виконання указу про секвестр.  

Імператорська армія, зібравшись в Ліндау на Боденському озері (11), навесні 1629 року 
вирушила до Італії. В кінці травня загони під командуванням Мерода (Merode) і Галласа 
(Gallas) пройшли через Швейцарію, сіючи по дорозі хаос. У серпні –на початку вересня 
війська силами в 30 тис. піхоти та 6 тис. (за іншими даними (1) 22-35 тис піхоти і 3,5-6 тис 
кавалерії) кавалерії були вже на півночі Італії. В Комо (Como) відбулась зустріч Спіноли із 
Коллальто*8 щодо координації подальших дій.*9  

В цей же час Мантуя готувалась до оборони, маючи в своєму розпорядженні 
розпорошену в гарнізонах армію в 10 тис. піхоти і 2.5 тис кавалерії (1). На підступах до Мантуї, 
у таких пунктах як Кастельгоффредо (Castelgoffredo), Гадзуоло (Gazzuolo), Каннето (Canneto) і 
Джотто (Goito) було розподілено крім того 4000 венеціанських військ, а для наступальних 
операцій існував 3 тис. корпус мантуанців (з згаданих 10 тисяч) під командуванням венеціанця 
Козімо-дель-Монте. Венеціанська польова армія сиділа за річкою Ольо (Oglio) в своїх окопах, 
чекаючи як розгортатимуться події (2).  

А тим часом у жовтні 1629 року імператорські війська Галласа і Коллальто розпочали 
наступ у герцогстві Мантуя із захоплення відповідно Віадана (Viadana) і Каннето (Canneto) без 
облоги (2). 17 жовтня 1629 р. Іоганн Альдрінгер (Johann Graf von Aldringen) прорвав оборонні 
позиції венеціанців по річці Ольо в Остіано (Ostiano) (10). Польові війська Венеції були добре 
укомплектовані, але їм не вистачало досвіду та підготовки і вони здавали свої позиції 
практично без спротиву, в результаті чого імператорські війська просунулися за межі кордону 
по річці К'єза (Chiese) (2). Про рівень деморалізованості венеціанців може служити випадок, 
коли 2,5 тис гарнізон однієї із найсильніших фортець герцогства - Гадзуоло здався після 2-х 
денного обстрілу, а 500 солдат з його складу зголосилися перейти на службу імператору. 22 
листопада без облоги капітулював Джотто. 27 жовтня герцог Карл Ґонзаґа-Невер стягнув сили 
у Мантую, де він покладався лише на її гарнізон в кілька тисяч французів та швейцарців. У 
цей же час венеціанський генерал Еріццо Саргедо (Erizzo e Sagredo) пасивно вичікував у 
Валеджо (Valeggio) (10). 

Після розорення князівства Мантуї пізно восени, Коллальто спробував раптовою 
атакою 22-24 грудня 1629 р. штурмувати оборону самої Мантуї. Атака прийшлася на міст Сент 
Джорджіо (St. Giorgio), але гарнізон відбив цю атаку легко, змушуючи імперців відступити до 
Боргофорте (Borgoforte), Каннето і Гадзуоло, а зрештою і зовсім розійтись на зимові квартири 
і піддати місто блокаді. Вояччина оселилась серед маси імперських ленів навколо герцогства, 
де імператор зажадав, щоб їх власники сплачували податки на утримання його військ (це, 
певне, було дивиною у Італії, де князі, великі і малі, не знали контрибуцій а-ля Валленштайн у 
чистому вигляді). Автономні дрібні гілки династії Ґонзаґа заздрили герцогській владі і охоче 
співпрацювали з Іспанією та імператором.  

Мантуя, в минулому один з найбагатших районів у всій Європі, сьогодні зазнавала 
серйозного руйнування, заподіяного наступаючою імператорською армією. Велика частина 
населення покинула райони проходу імперців. Але найстрашніше, що за солдатами у Північну 
Італію прийшла бубонна чума, яка викосила тут більше населення ніж будь-де у Європі. 
Епідемія  просочилася в Мантую і забрала життя цивільного населення та гарнізону. До 
початку травня, на піку зарази, було всього близько 3000 регулярних військ, порівну  
французів та італійців і 400 чоловіків ополчення, ледве достатньо, щоб охороняти вали. У 
період з квітня по липень 1630 р., близько 25 тисяч солдатів і цивільних осіб усередині міста 
померло від чуми(2). У середині липня залишилось придатних для служби тільки 700 солдат. 

4 лютого 1630 року 200 мантуанських кавалеристів здійснили рейд під Джотто і 
розбили, розсіяних по квартирах, 700 імперських солдат. 

 
 



Друге вторгнення французів у Савойю дії проти савойців. Взяття Пінероло, 21 
березня 1630р. 

Людовік XIII та Ришельє, отримавши відомості про рух імператорських військ у Італію 
та нарощування сил іспанцями не мали жодних ілюзій, що Францію чекає боротьба у 
військово невигідному становищі. Стратегічно Франція не могла запобігти ні облозі Мантуї, ні 
направити війська для зняття облоги. Крім того, в разі розміщення військ під Казале, 
французам довелося б зіткнутись із активною військовою кампанією, вдала логістика якої була 
надважкою, Мантуя була окупована імператорськими військами. Найкращим виходом для 
Ришельє було залякати герцога Савойського, окупувавши його землі на кордоні із 
французьким Дофіне. Що було реалізовано у грудні 1629 р. У березні французька армія 
складалась із 15 піхотних полків, 35 кавалерійських рот, а також 20 гармат, в цілому  близько 
22 тис. солдат (1) 

Шлях до Казале було заблоковано, герцогом Савойським з армією в 10000 піхоти і 2500 
кавалерії. Спинола також направив хороші війська 7000 іспанської піхоти і 2000 німців і 
майже 5000 кавалеристів на блокування руху французів. Підкріплення з Неаполя, Тоскани, 
Парми і навіть Модени і Лукки почали надходити іспанцям в формі людей і грошей.  

Побачивши неможливість прорвати подібні заслони на шляху до Казале, Людовік з 
військами в 20000 солдат під командуванням цвіту французького генералітету: Халліра 
(Hallier), Крекі (Crequi), Шомбера (Schomberg), Бассомп'єра (Bassompierre), Ла Форса (La 
Force) та Монморансі (Montmorency) атакував Савойю, оборона якої покладалась на корпус в 
6000 солдат та міліцію під командуванням Томазо Савойського. 21 березня 1630 р. було взято 
Пінероло*10 після нетривалої десятиденної облоги. Ця фортеця оборонялась всього 6-ма 
сотнями савойських солдатів і міліцією, на відміну від французької армії, що складалась з 
10000 піхоти, 2500 кінноти і трьох облогових батарей, очолюваних Крекі та Ла Форсом. Місто 
було взято штурмом після символічного опору цитаделі(1).  

Вторгнення йшло спочатку добре, однак, облога савойських міст затягувалась. 
Французи перемогли незначні сили савойців біля Панкальєрі (Pancalieri, 16 квітня 1630 р.), де 
1200 савойських мушкетерів опиралися з деяким успіхом французькому авангарду. Принц 
Віктор Амадей (старший син герцога Савойї) вирушив до них з підкріпленнями в 4000 піхоти і 
1000 кавалерії, але французи підтягнули свої резерви швидше і савойці були вибиті з займаних 
позицій. Віктор Амадей був змушений відступити. Поки французи загрузли в облозі Шамбері 
(Chambery) і Монмельяна (Montmelian), втративши квітень, травень і більшу частину червня, 
Томазо Савойський зайняв оборонну позицію біля Авільяна (Avigliana), ключовому проході, 
що з'єднував Савойю з правобережжям річки По і Казале (1). 

 
Вторгнення іспанців у Монферрат. Друга облога Казале. 
Спінола почав наступ у Монферрат 30 квітня 1630 р. Він легко відкинув французькі 

аванпости в Понтестура (Pontestura, 800 солдат, 30 квітня) і Розьяно (500 солдат, 5 травня). 
Досягнувши Казале 23 травня, він відразу ж почав його облогу. Після від'єднання 7000 солдат, 
які були відправлені на підтримку Томазо, Спінола мав близько 18 000 піхотинців і 4000 
вершників, в основному італійців з сильним корпусом іспанців і німців. Туара командував 
Казале з гарнізоном близько 3000 солдат (2000 французів та 1000 монфератців), але відносно 
незначна його величина була компенсована однією з найсильніших в Європі фортифікацій. 
План Спіноли повинен був повторити його успіх у Бреді (1624-25) із систематичною облогою і 
блокадою, для чого мали бути влаштовані циркумвалаційні лінії у стилі Фландрії, якими до 
середини вересня треба було обнести місто; капітулювати гарнізон мав до середини вересня. (1) 

Спінола направив свою атаку в першу чергу проти південно-західних флешів Казале, та 
в меншій мірі, проти цитаделі. Перша облогова лінія була розміщена на 800 ярдів від 
зовнішніх укріплень. Спінола розмістив німецькі підрозділи і батарею з трьох кулеврин на 
пагорбах Святої Анни на захід від міста, іспанці розвернулись південніше. Тротта і Сфорца 
зайняли південний сектор, навпроти бастіонів цитаделі, а флорентійці зайняли позиції на 
північ від німців, навпроти старого міста. Північний берег річки По патрулювали солдати 
італійського полку Агустін. Майже з самого початку все почало йти не так як планувалось. 
Від'єднання корпусу підтримки Томазо зірвало плани Спіноли і було втрачено важливий час. 



Облога досягла своєї кризи в травні-липні. 25 травня, іспанський десант захопив фортецю на 
невеликому острові на північ від міста, а іспанці довели свої підходи до західного гласила 
цитаделі. Героїчний Туара активно захищався, здійснивши вилазки і повторно захопивши 
флеші. Він обладнав три західних бастіони фортеці додатковою демілюною і цим знівелював 
досягнення іспанців. У ніч на 30 червня-1 липня, іспанці успішно підірвали міну під південно-
західною частиною бастіону цитаделі, але не встигли скористатися цією пробоїною.(1) 

 
Сутичка поблизу Віллабуона, 29 травня 1630 р. Падіння Мантуї.  
Імператорська армія просто чекала капітуляції міста через втрати від хвороб. На 

початку квітня 1630 р. імперці розпочали активні дії проти Мантуї наступом з чотирьох 
напрямків: з Джотто, з Гадзуоло, з Редондеско та із Маркарії (Marcaria). На початку травня 
Коллальто мав сили 18.000 піхоти і 6000 кавалерії, з яких контингент Альдрінгера складав 
8000 піхоти 1500 кавалерії. 8 квітня у Мантую прибув, надісланий французами для посилення 
оборони маршал Д'Естре, однак самого маршала було мало. Венеціанський генерал Сагредо 
(Sagredo), який стояв з армією у Марміроло (Marmirolo) та Кастільоне (Castiglione), 
довідавшись про наступ німців, наказав своїм людям покинути позиції і відступати на 
Маренго і Віллабуона (Villabuona). Тут, поблизу Віллабуона, 29 травня корпус Галласа, маючи 
менші сили (12000 піхоти і 2000 кінноти(1)), атакував та розгромив венеціанську армію 
чисельністю 15000 піхоти і 2500 кавалерії. Залишкам венеціанської армії вдалось втекти у 
Пескьера (Peschiera)(10). Недостатність досвіду і тут зіграла поганий жарт із венеціанцями – 
вони запанікували і втратили 1800 солдат вбитими та 4 тис полоненими (1). Після цієї перемоги 
Галлас міг йти на окупацію беззахисної материкової території Венеції, але це не було його 
ціллю. 

18 (за іншими даними - 16) липня 1630 року, імперці почали свій штурм Мантуї, 
перетнувши озеро в човнах, одразу в декількох місцях. Гарнізон – 700 солдат + 50 
кавалеристів був занадто малий, щоб обороняти весь периметр міських укріплень, тому 
оборонялись тільки найважливіші ділянки. Ворота Пределла (Predella) на півночі обороняв 
полк Орсіні (Orsini), ворота Черезе (Cerese) – полк Дюранте (Durante), мости на острів Те – 
полки Соарді (Soardi) і Ла Валетте (La Vallette), 50 кавалеристів сформували резерв під 
керівництвом капітана Россетті, а дюжина швейцарців охороняли герцогський палац (1). 
Імперці, обстрілявши з гармат ворота Пределле та Через, переправились через озеро, 
піднялись на стіни та увійшли в місто майже не зустрівши опору. Лише оборонялась цитадель 
Порто Фортецца, де перебували герцог Карл Ґонзаґа-Невер з сином, маршал Д'Естре та інші, 
та й то не довго, бо вже 19 липня (10), оголосивши про капітуляцію, герцог з іншими покинув 
Мантую, щоб не бачити страшного. За військовою конвенцією, місто котре було взято 
штурмом, могло бути розграбовано. Так і сталось, місто грабувалось протягом трьох днів 14-
ма тисячами імперських солдат. В перший же день після падіння міста усі імперські 
командири в Італії, у т.ч. Рамбольдо Коллальто, Оттавіо Пікоколоміні, Матіас Галлас, та Іоган 
Альдрінгер злетілись ділити здобич. Масштаб їхньої здобичі лише в самому герцогському 
палаці вартісно складав 18 млн. дукатів.(2). Що було більшим в кілька разів за вартість срібла 
вивезеного іспанцями з Мексики або трьохрічному бюджету Неаполітанського королівства. 

 
Дії проти савойців. Сутички під Авільяною, 6-10 липня 1630 р.. 
Ближче до кінця червня, французи в Савойї зібрали корпус чисельністю близько 10000 

піхоти і 1000 кавалерії очолюваний Монморансі і вирушили проти Томазо, який мав 11 000 
піхоти і 900 вершників(1). Не зумівши ні обійти позицій іспано-савойських військ, ні прорвати 
їх, французи вдались до дрібних перестрілок. Монморансі спробував відвести свої війська 
трохи далі від позицій Томазо, що було сприйнято останнім за відступ. Він кинув проти 
французького ар’єргарду (3 тис. піхоти і 400 кавалеристів) сили з 2,5 тис німецької піхоти 
(Shonberg і Sultz) і дві роти кінноти, які мали вдарити у фланг та 2,5 тис піхоти Галласа і 300 
кавалеристів Доріа мали обійти для удару в тил. Друга група була контратакована двома 
ескадронами кавалерії французів, кавалерія Доріа відступила і сам Доріа попав у полон. Решта 
іспано-савойських підрозділів теж відступила. Французи втратили 400 чоловік, союзники 500 
убитих і 400 полонених, плюс десять штандартів і один корнет.(1) 



На четвертий день протистоянь під Авільяною Томазо спокійно покинув позиції та 
відступив. Дорога до Казале була відкрита, хоча французи втратили деякий час на підготовку 
до переходу. (1) 

Ця сутичка була досить типовою для війни в Італії: тільки частина кожної армії брала 
участь у сутичці; вирішальний удар, в цьому випадку втрата 300 коней на 400, був виконаний 
малими силами; битва не велась "до смерті", а, переможений у сучиках відходив у повному 
порядку першим. 

 
Завершення облоги Казале. 
До кінця липня, ситуація склалась проти Спіноли. Новина про падіння Мантуї, хоча 

збентежила мешканців Казале, але не справила жодного враження на французький гарнізон. 
Іспанці виявилися не в силах зупинити обложених від прибирання врожаю на полях довкола 
міста, що зірвало плани здачі фортеці через голод. А спалах чуми, що в той час спустошував 
французів та іспанців, завдав втрат більше нападникам, ніж гарнізону.  

Французи теж мали багато не бойових втрат через мор і дезертирство. Початкова 22 
тис. армія скоротилась до 7 тис. Але Рішельє, із завидною рішучістю, набрав 20 тис. 
підкріплень. Спинола міг тільки позаздрити таким підкріпленням.  

Мантуя була захоплена, але Казале дивним чином не здавалось. Смерть герцога 
Савойського, Карла Еммануїла (26 липня 1630 г.) і обережність його наступника старшого 
сина, Віктора Амадея, разом із виконанням Коллальто своєї місії щодо Мантуї, поставила 
перед іспанцями складне завдання. Спінола, ослаблений фізично і морально, все ж не 
відмовлявся від облоги Казале до останнього дня, 25 вересня 1630 р. він помер, а його 
наступник, Санта Круз (Santa Cruz) почав шукати компромісу. 

На той час, французи збірали армію для деблокади Казале, очолювану Шомбером 
(Schomberg). Його прибуття під Казале (26 жовтня), з 17,000 (1) стало сигналом для загального 
перемир'я.  

 
Остаточне завершення війни. 
Одначе, скоро військові та політичні події за межами Італії вплинули на результат 

італійського конфлікту. Ні Іспанія, ні імператор не могли дозволити собі затяжну військову 
кампанію в Італії. Для Іспанії війна в Монферрат супроводжувалася тривожним погіршенням 
її військових позицій в Нідерландах. Для імператора ситуація теж змінилась, внаслідок 
висадки в Померанії невеликої армії короля Густава-Адольфа в кінці 1630 року і консолідації 
шведської військової і політичної бази в Північній Німеччині, що стало реальною загрозою, 
протистояти якій імператору в даний час не вистачало сил. Завдяки пакту з Іспанією більшість 
ветеранів імперських військ було направлено в Італію. Однак, необхідність введення військ 
була продиктована повторним утвердженням імператорської влади в Італії, а не участю в 
затяжній північно-італійській війні; тепер було необхідно перекидати війська на північ 
Німеччини, і якщо Іспанія не погодиться на мирне врегулювання, імператор був готовий в 
односторонньому порядку вивести свої сили, залишивши Іспанію віч-на-віч із французами.  

У жовтні 1630 року були розпочаті переговори про мирне врегулювання, які 
завершились договорами у Кераско 31 березня, 6 квітня і 19 червня 1631 року.  

А до того часу у Регенсбурзі представники Франції та Імперії, після довгих дебатів, 
підписали спільний мир (13 жовтня 1630 р.). Але договір здійняв нескінченні протести: 
здавалося, ніхто не був задоволений. Подібно до того як французьке втручання в Італії 
призвело до поспішного миру в Любеку з Данією, так само тепер висадка в Німеччині Густава 
Адольфа змусила імперію підписати м’який пакт у Регенсбурзі. Договором від 13 жовтня 
передбачалось, що зі сторони імператора буде надана інвеститура на призначення герцога 
Карла Ґонзаґа-Невера на престол Мантуя-Монферрат.(2) В обмін на це герцог зобов’язувався 
погодитись із передачею оспорюваної частини Монферрат герцогу Савойському (Альба та 
Тріно), а спірні території в герцогстві Мантуя - герцогу Гуасталла і на додачу щорічну пенсію 
6000 крон. Фердинанд, який приніс в жертву цвіт своєї армії в італійській кампанії, не 
отримавши за це адекватної  компенсації, незабаром пожинав гіркі плоди поразок у Німеччині. 



Договір у Кераско остаточно завершив Мантуанський етап Тридцятирічної війни, однак 
конфлікт за зміну балансу сил у Італії ще не завершився. Хоча умови договору Кераско 
передбачали евакуацію окупованих Іспанією і Францією територій, французи не мали наміру 
відмовлятись від ключових фортець Суза, Пінероло і Казале, яке юридично рахувалось за 
герцогом Мантуанським. 

Наслідки кризи престолонаслідування у Мантуї виходять за рамки Італії. Вирвавши 
перемогу з щелеп неминучої поразки, Рішельє значно посилив власний авторитет в очах 
Людовика XIII і було укріплено віру в політику селективних і обмежених ударів по Габсбурах.  
Після Кераско Ришельє залишався впевнений, що подальше балансування на межі відкритої 
війни*11 з Габсбургами принесе Франції значні успіх у розширенні своїх кордонів. Сукупний 
ефект такої політики призвів до тотального протистояння, коли об'єднані австрійські та 
іспанські війська розбили основну шведсько-німецьку протестантську армію під 
Нордлінгеном 6 вересня 1634р. Габсбурги тепер відчули себе досить сильними, щоб кинути 
виклик територіальним і політичним успіхам, досягнутим Францією в попередні чотири роки, 
будь то в північній Італії або на Рейні.  

 
Примітки: 
*1 - до речі батько другої дружини короля Речі посполитої Владислава IV – Марії Луїзи 

Ґонзаґа де Невер 
*2 -  Для прямого наслідування подібних компенсації не передбачалось 
*3 - Герцоги Мантуї, Ґонзаґа володіли також маркізатом Монферрат, що був 

фактично анклавом для герцога. У правителів Монферрат наслідування дозволялось по 
жіночій лінії, а герцог Савойський віддав заміж свою дочку Маргариту за старшого сина 
герцога Мантуї Вінченцо І Ґонзаґа - Франческо IV, від цього шлюбу народилась донька Марія, 
але після смерті свого свата та швидко і смерті зятя, герцогом Мантуї став Вінченцо ІІ 
Ґонзаґа – брат померлого свата. Герцог Савойський оспорював право своєї внучки Марії, що 
після подібного спадкування не отримала нічого від свої мантуанських родичів 

*4 - право погоджувати кандидатури васалів імператора 
*5 - Charles I de Blanchefort, Marquis de Créquy, переможець над іспанськими військами 

при Торнавенто, 1636 р. 
*6 - Ла-Рошель капітулювала 28 жовтня 1628 року 
*7 - Jean Caylar d'Anduze de Saint-Bonnet, Marquis de Toiras – герой війн з гугенотами, 

та англійцями. У 1627р. витримав 3-х місячну облогу англійців острова Іль-де-Ре 
*8 - Rambold XIII. von Collalto, командир імператорським експедиційним корпусом в 

Італії 
*9 - (Вреде (Wrede ) вказує що в Італію було відправлено наступні піхотні полки: Trcka, 

Anholt, Collalto/Chiesa, Colloredo, Neu-Saxon (=Sax-Lauenburg), Brandenburg, Aldringer, Sultz, 
Gallas, Merode, Brunswick-Luneburg, Tiefenbach, Schauenburg, Mansfeld/Arnim, Witzleben, 
Scherpfenberg, половина полку Conti; кірасирські полки: Anhalt, Neu-Saxon, Ferrari, Hussmann, 
Trcka, і Brunswick-Luneburg; полки аркебузи рів: Merode, Piccolomini і Dampierre, крім того 
кроати Isolano. Варто звернути увагу, що Schauenburg і Illo полки аркебузирів (10 рот, 
італійці) вже були в Італії в 1627 році, а піхотний полк Sultz - в 1628 році. Schauenburg і Sultz 
були фактично на іспанській службі і оплачувались з Мілана. Піхотний полк Sultz часто 
описується іспанцями як «німецький» полк, але німецькі архівні джерела називають його 
«іспанським»(1)). 

*10 - Ця фортеця у порівнянні із Казале була важливішою для Франції, оскільки це був 
шлюз для подальшого французького просування у Італію. Незабаром стало ясно, що Франція 
вважала Пінероло основною вигодою від конфлікту і пішла на поступки за рахунок свого 
колишнього союзника, Карла Ґонзаґа-Невера, замість того щоб повернути цю фортецю 
герцогу Савойському 

*11 - інтервенція Французів у Лотарингію 1631-1633рр. 
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