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ДЕШЕЕЛ КНИЖКА
ВИХОДИТЬ ВІД 1, ЖОВТНЯ ДО 1. КВІТНЯ ДВА РАЗИ 
В МІСЯЦЬ, А ВІД 1. КВІТНЯ ДО 1. ЖОВТНЯ ОДИН 
РАЗ У МІСЯЦЬ (ПОДВІЙНО НУМЕРОВАНИМИ ВИ- 

ПУСКАМИ)

ПЕРЕДПЛАТА:
Річна (18 життеписів) 2,40
Піврічна (9 життеписів) 1,50 зл. в ЧЕРГОВИЙ ВЫПУСК „ДЕШЕВО! 

зл I
КНИЖКИ" ВИЙДЕ ПІД НАГ.:

АДРЕСА:
В-во „ДЕШЕВА КНИЖКА", Львів, 

вул. Гродзіцьких 1. III. п.
(Ч. розр. конта: 130)

ЗМІСТ 2-го ЧИСЛА:
ГАННІБАЛЬ, САМІТНИЙ ПОЛ

КОВОДЕЦЪ: Присяга в храмі Ва
ала. В Гіспаніі. Похід через Аль
ни. В Італі'і. Канни. Зама. Втеча на 
Схід і смерть героя. ДО ВС1Х 
ЧИТАЧІВ.

НАПОЛеОН БОНАПАРТ
БОГ ВІЙНИ

ТУТ БУДЕ МОВА ПРО ТОГО ГЕ
РОЯ ФРАНЦУЗЬКОІ ІСТОРП, ЩО 
ВИЙШОВШИ 3 РЕВОЛЮЦП ЗУ- 
МІВ РЕВОЛЮЦІЮ ЗАХОВСТАТИ 
Й ПРИМУСИТИ ТАНЦЮВАТИ 
ПІД ВЛАСНУ МУЗИКУ. ЩО сво- 
’ІМ КОНЕМ ПРОІХАВ МАЙЖЕ 
ВСЮ ЕВРОПУ, ПОВАЛИВ КОРО
ЛЮ I КНЯЗІВ, ПОТВОРИВ НОВІ 
ДЕРЖАВИ. ГЕНІЯЛЬНИМ СВОІМ 
ХИСТОМ ПОЛКОВОДЦЯ ВИГРА- 
ВАВ МАЙЖЕ КОЖНИЙ БІЙ. 13 
АДВОКАТСЬКОГО СИНА ЗРО- 
БИВ СЕБЕ ВОЛОДАРЕМ НАЙ- 

МОГУТН1ШОІ ІМПЕРП.
ІИ

ДО ЦЬОГО ЧИСЛА ДОЛУЧЕНІ РОЗРАХУНКОВІ ПЕ- 
РЕКАЗИ, НА ТЕ, ЩОБ ВИ ВИСЛАЛИ НИМИ ПЕРЕД- 
ПЛАТУ НА „ДЕШЕВУ КНИЖКУ"! НЕ ЗМАРНУЙТЕ 
IX! I НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗА СВІЙ ОБОВЯЗОК СУПРОТИ 

ВИДАВНИЦТВА !
ХТО НЕ ВИШЛЕ ПЕРЕДПЛАТИ — НЕ ДІСТАНЕ 

ЧЕРГОВОГО ЧИСЛА.
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ПРИСЯГА В ХРАМІ ВААЛА

Велитенський ідол ледви сіріе в нічній пітьмі, між 
могутніми кольонами храму. На жертовнику перед ідо- 
лом блимае вічне полумя. Його мерехтливі відблиски 
падуть в ряди-годи на дві постаті, закутані в широкі 
киреТ.

Дужий мужчина в силі віку, з черствим, темно-сма- 
глявим обличиям, обрамованим коротко стриженою 
бородою, чорною як крило ворона; високе чоло, тли- 
боко осаджені чорні очі, орлиний ніс і вузькі, затиснені 
уста зраджують розум, сильну волю й рішучість. Лі- 
воруч мужчини стоіть хлопепь-підросток; його обличу 
чя смагляво-бліде, поважне як у дорослого, очі пала- 
ють якимсь дивним вогнем.

Мужчина затоплений у молитві. По довгій хвилині 
складае глибокий поклін перед ідолом, сипле пахощі 
на жертовник, кладе руку на блискучо-чорні кучері 
хлопця.

„Знаеш, синку, де ми находимося?" питае шепотом.
,,У храмі всемогучого Ваала, батьку".
„А знаеш, чого я тебе тут привів?".
„Ти скажет мені це".
„Так, скажу. Я довго ждав на цю хвилину, мій си

лу Ганнібале, коли ти вже зможеш зрозуміти це. Ти 
вже розуміеш, хто твій батько, правда?".

„Ти? Ти — Гамількар Барка, найбільший полко- 
дець Картагіни".

„А що значить: Барка?".
„Блискавиця. Ти блискавицею падеш на ворогів 

нашого міста".
„Котрі ж це вороги?".
„Римляни"!
„Ти сказав. Римляни! Люті, смертельні вороги. 

Розбоем і зрадою вони загарбали нів Італіі, а тоді по- 
сягли й по володіння нашого міста. Прийшло до вели
ко! війни, що тривала двадцятьтри роки. Твій батько
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виграв багато боів, та через неласку богів і нездарність 
інших своіх вождів Картагіна програла цю війну. 
I Рим загарбав багату добичу: нашу житницю — вели
кий остров Сицилію та контрибуцію в сумі 3.200 талан- 
тів. А тепер простягае своі ненаситні лабети по нову“.

Голос Гамількара затримтів гнівом: Буде знов 
війна“, продовжуе він. „Вона мусить застати нас гото
выми! Я здобув великий і багатий край Испанію1) і там 
кую новин меч КартаГіні. Я створив там військо, чуже 
крамарському духові нинішніх провідників Картагіни, 
військо загартоване в боях з дикими іберійцями2). Нац- 
краще військо, яке е в світі“.

„Візьми й мене, батьку, туди“! пристрасно шепнув 
хлопець.

„Мое серце радіе твоіми словами. Бачу, що ти — 
гідний нащадок левиного роду Барка, гідний унук 
твого великого діда, також Ганнібаля. Тішуся надіею, 
що коли мені не буде дано повалити гордовитий Рим 
під ноги, що цього доконает ти. Рим мусить впасти 
— щоб не впала Картагіна! Тому я тебе привів нині 
сюди, синку. Віддаю тебе під покров Ваала, найвищого, 
всемогучого бога Картагіни

3 Гамількарових уст понеслися урочисті слова:
„Ганнібалю, мій сину! Присягни мені найвищим, 

всемогучим Ваалом, що це мое діло доведет до кінця, 
коли б мені не судилося. Присягни, що до смерти не- 
вблагано ненавидітимеш римлян. Що будеш і'х побо- 
рювати всіми силами, всюди. Що не спічнеш, аж Рим 
упаде розбитий, або — ти згинеш"!

Бліде обличчя хлопця ще більше поблідло від зво- 
рушення. Очі загорілися вірою й завзяттям. Руки під- 
носяться до ніг великого Ваала. Дзвінкий голос вимов- 
ляе твердо, з притиском:

„Присягаю"!
Попід величавими склепіннями, поміж могутні ко- 

льони прокотився відгомін, похмуро, урочисто: При
сягаю... присягаю... присягаю...

*
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Калька днів пізніше Гамількар і Ганнібаль та ще два 
менші Гамількарові сини, Газдрубаль і МаГон, всіли на 
корабель, що плив до далеко! Испаніи
ЛЕВИНЕ ПЛЕМЯ БАРКА

В Гіспаніі Гамількарові сини входятъ у тверду шко
лу лицарського ремесла. Живутъ разом з батьком у 
хаті, яка мало чим відрізняеться від куренів простого 
вояцтва, ідять просту вояцьку страву, ходятъ у простій 
одежі. Під рукою Гамількара служить, як молодший 
полководецъ, ще його зять, вродливий і меткий I аз- 
друбаль.

Ціла родина великого Гамількара служить батьків- 
щині мечем. Військовий талан дідичний в роді Барка; 
тимто малим хлопцям наука военного ремесла не при
ходиться важко.

Саме скінчилося Ганнібалеві вісімнадцять років, як 
одно! днини, з боевища причвалував гонецъ зі страш
ною вісткою: Гамількар поляг від ворожого меча.

Ганнібаль здавив у собі сльози, негідні воіна, кив
ком руки відправив гонця й потонув у задумі.

До кімнати ввійшов шурин. Газдрубаль, ніжно по- 
клав руки на рамена Ганнібаля. — „Ти вже знаеш це, 
правда"? спитав тихо.

„Так, знаю", відповів Ганнібаль. „Трудно: меч, 
спис чи стріла досягаютъ вождя таксамо як найостан- 
нішого новобранця. Тай ще ніхто з мужчин роду Барка 
не вмер на постелі. Рід Барка — левине племя; кожей 
з нас шоднини повинен бути готов на смерть за Карта- 
Гіну".

Газдрубаль похилив голову в задумі. Що буде зі 
спадщиною великого Гамількара?

„Що ж тепер буде з Испаніей), з військом, з вели
кими плянами нашего покійного батька" спитав Газ
друбаль. „Я на тому небагато розуміюся. Боги не дали 
мені талану на полководца"...

Ганнібаль випростувався на ввесь ріет. „Поможу 
тобі" сказав коротко. „Мету бачимо оба ясно: мусимо
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повалити Рим — смертельну загрозу Картагіні. До цеі 
мети веде простий шлях: найперше придбати велику си
лу, а відтак нечайно напасти на ворога, повалити #а 
землю й розправитися з ним на всі часи. Мій батько 
пройшов першу частину цього шляху: лишив сам бата
ту провінцію Гіспанію й добірне військо. Нам лишилося 
ноширити границі Гіспаніі якнайдальше, покорити як- 
найбільше племен, що даватимуть нам новобранців і дань 
в припасах та срібні й золоті, скріпити військо. Отже 
на тебе, меткого політила, спаде перша частина цього 
завдання: Переговорами й гладкою поведінкою з ібе- 
рійцями будет поширювати наші володіння. Задоб- 
рюватимеш Раду Старших4) у Картагіні -— те зборище 
нужденних крамарів і трусів. Манитимеш Рим миро- 
любством. А я буду кувати меч. Як він буде готовий, 
в догідну хвилину кинуся ворогові до гортанки й не 
попущу, аж поки він не впаде або я. Нападу на нього 
там, де він цього зовсім не сподіваеться“!

Вісім років завідували Ганнібаль і Газдрубаль Га- 
мількаровою спадщиною. Газдрубаль як начальник Пс- 
паніі і правом старшого вождь війська. Ганнібаль, ві- 
ком, і службою молодший, як дійсний вождь війська, 
то його обожало.

Газдрубаль, використовуючи вічні міжусобиці мок 
племенами іберійців і спіраючися на могутню армію, 
аж по ріку Іберус5) поширив колишні Гамількарові воло
діння. Ганнібаль вишколював військо. Аж прийшов 
день, коли й Газдрубаль поляг від меча. Згинув убитий 
іберійцем, местником за свого свояка, страченого кар- 
тагінцями.

Військо на' радощах окликнуло 28-літнього Ганні- 
баля своім вождем.
НА КОГО ВПАДУТЬ РУІНИ САГУНТУ?

Як Ганнібаль став верховним вождем арміі й на
чальником провінціТ Гіспаніі, сягали границі це’і про- 
вінціі від стовпів Геракля6) до ріки Іберус і аж по го-
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ри середньо’і Гіспаніі на заходІ.
Величезні багацтва, велику й заможню краіну ізна- 

мениту 140-тисячну армію одідичив Ганнібаль від I азд- 
рубаля. 3 такою силою можна вже було думати про 
довго вичікувану вирішну розправу з Римом; Ганнібаль 
твердо памятав присягу, яку ще 9-літнім хлопцем зло
жив у храмі Ваала у Картагіні. Саме трапилася вельми 
догідна хвилина: Рим заплутався в війни з Галлійцями7) 
у півнійній Італіі, з морськими розбишаками в Ілліріі’). 
Ще лиш одна перепона стояла на шляху Ганнібалевих 
великих плянів: місто СаГунт9), замешкане нащадками 
грецьких кольоністів, що прибули туди кілысасот ро- 
ків перед картагінцями й змішалися з іберійцями. Мі
сто батате, сильно укріплене й озброене, а через свій 
союз із Римом тимбільше горде. Ганнібаль бачив, що 
не може йти на Рим не поладнавшй, по доброму або 
по злому зі СаГѵнтом, бо за його відсуТнОсти у I іспаніі 
це місто могло збунтувати прОтй нього всі племена, 
або ще й закликати собі римлян.

СаГунтяни й пути не хотіли про будьяку підвлад- 
ність Ганнібалеві ні про зірвання союзу з Римом. Отже 
Ганнібаль пішов на них війною.

Вісім місяців тривала облога СаГунту. СаГунтяни 
боронилися зі силою розпуки. Мури міста валилися 
під ударами Ганнібалевих таранів, та саГунтяни розби- 
рали доми і з них будували нові мури. Таким чином мі
сто робилося все тісніше — але дальше запекло боро- 
нилося. Втрати картагінців були великі; підчас присту
пу на одну башту сам Ганнібаль був ранений ратищем 
у бедро.

Тимчасом поели СаГунту благали у Римі помочі. 
Рим вислав найперше послів, щоб візвали Ганнібаля 
причинити облогу й дати СаГунтові відшкодування. 
В противному разі мали поели поплисти до КартаГіни 
і там в імя договору, яким закінчилася перша війна між 
Римом і Картагіною10) зажадати повного відшкодувап- 
ня СаГунтові та видачі Ганнібаля у руки римлян як ві- 
роломця.
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Ганнібаль прийняв послів зневажливо і вони по« 
Плили до КартаГіни. Тимчасом СаГунт упав. Останки 
оборонців або самі завдали собі смерть, підпалюючи 
своі доми та кидаючися з дітьми й добром у полумя, 
або полягли від картагінських мечів. Якась частина була 
продана у неволю. Ганнібаль заразже вислав до Кар
таГіни батату добичу. Він знав, що Рада Старших зов- 
сім йому неприхильна, як була неприхильна й його 
батькові, та знов простий народ увесь за ним.

Багаті дарунки зі здобутого СаГунту задобрили 
багачів з Ради Старших, завжди захланних на прибут- 
ки; а знов прихильникам Ганнібаля дали наявний до- 
каз, що війна зі СаГунтом нічого Картагіну не кошту- 
вала, а добре виплатилася. 1 на Раді Старших, де яви- 
лися римські поели зі скаргою, лише старий Ганнон за- 
пеклий ворог ще Гамількара і провідниК багацько! „пар- 
ті’і миру“ домагався повного задовольнення римських 
Вимог, називав Ганнібаля віроломцем та смолоскипом 
ново! нещасливоі війни з Римом. „Руіни СаГунту — о 
Коби я був неправдивим пророком! — упадуть на наші 
голови!“ кликав старий Ганнон.

Та ніхто його не слухав; на ринку саме розділюва- 
ли між народ добичу зі Сагунту. Рада Старших не хо- 
тіла дати римлянам ясно! відповіді і врешті один з по
слів, Валерій Флякк загнув полу свое! одежі й сказав: 
„Тут е війна і мир; вибірайте". Рада Старших крикну
ла одним голосом: „Вибірай сам!“.

- „Отже маете війну!“ відповів римлянин.
ВПЕРЕД НА ВОВЧЕ ГНІЗДО!

Ганнібаль вже давно мав в голові до подробиць 
продуманий плян: напасти на римлян з півночі через 
Альпи, відки вони зовсім не сподіються нападу, закли
кати племена Галійців у північній Італі! та численні пле
мена11) у середній і південній Італі! до повстання про- 
ти римлян, ’іхніх гнобителів. Розбити збройною силою 
і повстаннями поневолених племен римську потугу, так, 
щоб вона вже ніколи не піднялася.
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Військо Ганнібаля складалося зі 120.000 піхоти, 
16.000 кінноти і 58 боевих слонів. Це була армія дивна 

- - навіть на ті давні часи: лише старшини й вояки 
найдобірніших відділів важкоі кінноти й піхоти були 
родовиті КартаГінці. Головна маса війська складалася 
з вояків найбільш різнородного походження: легка кін- 
нота з нумідійців12), легка піхота з балеарів13), (пращ
ники) та іберійців, важка піхота з лібійців14) і іберійців.

Тимто Ганнібаль, найперше постарався забезпечи- 
ти собі вірність вояків. Іберійців розпустив на цілу зиму 
до дому, лібійцям обіцяв повні права картагінських 
горожан як повернуть з походу переможцями. Від 
менше певних іберійських племен взяв заручників; мен- 
ше надійні відділи попереносив: африканських огіо.’ь 
ченців до Еспаніі, еспанських до західньоі Африки, а 
західньо африканських до Картагіни. Одночасно ви- 
мірковував шлях походу та положения у Галлі’і, Римі 
й Італі’і. 3 тих краі’н, навіть зі самого Риму що час над- 
ходили вістки від розвідчиків та шпигунів, що ними 
переважно були купці.

Врешті надійшла весна 218 р. перед Христом і в та
бор і Ганнібаля заграли сурми в похід.

До походу вибрав собі Ганнібаль 90.000 піхоти, 
12.000 кінноти та 36 слонів. Для вояцтва це був похід 
у невідоме, у далекі незнані краі, та військо вірило в 
Ганнібаля як у бога.

Вже над Ебром прийшло до запеклих боі’в з тузем- 
ними племенами, що не хотіли пустити чужого війсь
ка через свою територію а мали обіцяну поміч від Риму. 
Як СаГунтові, так і Тм Рим не прислав помочі; леГіони, 
призначені до Гіспаніі, мусіли нагло йти походом на 
I алійців у північній Італі’і. Ганнібаль скоро упорався з 
непокірними племенами. Станувши у стіп Піренеів роз
пустив частину війська до дому, щоби цим доказати, 
що похід на Італію не дуже страшна річ. 3 військом у 
силі 50.000 піхоти 9.000 кінноти й 36 слонами перейшов 
через, ПіренеТ до Галлі’і.

I аллійські племена приняли його прихильно; хто
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з ненависти до римлян, хто зі старо! приязни чи за ба- 
гаті дарунки, а хто просто зі страху. Під кінець липня 
Ганнібаль, перейшовши без білыпих пригод південну 
Галлію, станув над рікою Родан. Тут його кінні стежі 
вперше зіткнулися з ривськими. Консулъ1’) Публій 
Корнелій Сціпіон, що був висланий на поміч союзним 
племенам над Ібером і забарився через повстання Галій- 
ців у північній ІталіТ, саме прибув на кораблях з 24.000 
вояків до Массалі!16) недалеко устя Родану і тут дові- 
дався, що Ганнібаль вже перед Альпами. Аж тоді рим- 
ляни зміркували, що Ганнібаль йде просто на Тх край 
і місто.

Заки Сціпіон рішився що робити, Ганнібаль пере- 
правився через Родан, на чотири дні походу вище Мас
саліі. Галлійців, що тут були прихильніші римлянам 
і пробували напасти на нього підчас переправи, заманив 
у засідку й розбив а і’х табор спалив. Його військо ще 
числило тепер разом біля 50.000 вояків. Тут явилися у 
нього поели від Галлійців з північно! ІталіТ; Тх" началь
ников! МаГілеві Ганнібаль дозволив промовити до вій- 
ська, щоб його заохотити до походу через небосяжні 
Альп и.

Поверх два тижні тривае похід через алытейські 
ланцюхи й провали, над бездонними пропастями, по 
краях ледняків, у снігах по пояс, серед боів з дикими 
гірськими племенами. Перший в іеторі! похід велико! 
армі! через Альни! Страшний похід: більше як полови
на війська, половина слонів пропала: від стужі й хво- 
ріб, від стріл, каміння гірських племен, стручені ляві- 
нами17) у пропасти. Врешті на початку вересня 218 року 
військо Ганиібаля, в силі вже лише 20.000 піхоти і 6.000 
кінноти стануло на рівнині північно! ІталіТ. Зі слонів 
заледво половина перейшла Альпи.
НАД ТІЦІПОМ, ТРЕБІСЮ
Й ТРАЗУМЕНСЬКИМ ОЗЕРОМ

Військо до краю виснажене страшним походом, 
перемерзле, виголодніле, обдерте; кіннота наполовину
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без коней, які вигинули в Альпах, дають дуже слабу 
запоруку на перемогу.

Колиб римляни кинулися на нього нечайно—йому 
мабуть судилось би пропасти. Та тут Ганнібалеві усміх- 
нулося щастя. У північній Італіі нема значніших рим- 
ських військ окрім двох легіонів18) в силі 20.000 вояків, 
зайнятих усмирюванням Галійських племен. Ганнібаль 
може дати свому війську двохтижневий відпочинок. 
Опісля рушае здовж ріки Пад1У) шукати римлян.

Над рікою Тіціпом20) — недалеко Мадженти, де 
2100 літ пізніше прийдеться украінським воякам кри- 
вавитися за Австрію — Ганнібаль надибае сильний від- 
діл римськоі кінноти.

Ганнібаль сам веде перед головною арміею сильний 
відділ кінноти. Нумідійська кіннота наскочила на пере- 
довий відділ римлян, зложений з легко! піхоти й кін
ноти. Сам консуль Публій Корнелій Сціпіон веде цей 
відділ.

Оба противники кинулися в бій-. Важна картагінська 
кіннота у панцирях від голови до стіп, зчепилася з рим- 
ською, також панцирною. Картагінці натиснули з усіх 
сил, та римляни не подаються. Нараз почули за своіми 
плечима пекольний крик і тупіт кінських копит. Ціли- 
ми хмарами почали відти свистати стріли з луків, ко- 
роткі списи з гострими й широкими вістрями. Це ну- 
мідійці, потратувавши легку піхоту, обійшли римлян 
з боку і ззаду і тепер гюказують свою страшну вмілість. 
Ростом дрібні й худошаві та жилаві, на дрібних але 
прудких конях, півнагі й озброені лише в луки, довгі 
ножі й короткі списи до кидання — нумідійці проте 
прекрасні вояки. Самі невловиМо прудкі, ідуть перед 
ворожим наступом у розсипку, щоб за хвилину, в до- 
гідному місці, знов зібратися і як шершені кинутися на 
слабе місце ворога. Кожний знаменитий стрілець 
і кожний кидае список» так влучно, що на тридцать 
кроків розколюе яблуко на дві рівні половинки.

Вони вихром наскочили на незахищені плечі важ
но! римсько! кінноти і самі недосяжні, вбивають, калі-
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чать, сіють переполох. Рим ляни захитйлися; врешті ки
нулися до втечі. Малощо не попав в полон сам консуль 
Сціпіон, важко ранений списою в плече. Врятував його 
очайдушним наскоком його 17-літній син, тогож імени; 
він пізніше уславиться як великий противник Ганніба- 
ля. Яка трет ина кількатисячного римського відділу ля- 
гла покотом на боевищі, решта купою пробилася крізь 
нумідійців і схоронилася за частоколи й вали укріпле- 
ного табору.

Римляни примушені покинути долину ріки Пад і вы
брати собі безпечніші становища на узгірях над річ- 
кою Требіею; склади з припасами, отари, худоби й ко
ней попали в руки Ганнібаля. На нових становищах 
римський вождь стягае нові сили. Внедовзі зібрав 40.000 
війська. Та Ганнібаль, вигравши перший бій, який його 
вояків підніс на дусі а римлян прогнобив, не дае тепер 
противников! прийти до себе. Негайно рушае вслід за 
ними; куди римляни не рушаться, усюди мусять обганя- 
тися від вітроногих- нумідійців. Тимчасом в цілій долині 
Паду вибухли повстання Галійських племен. Навіть Та- 
лійські новобранці у римському таборі збунтувалися 
й перейшли до Ганнібаля.

Стянувши оподалік римського табору над Тре
біею21), Ганнібаль виміркував дуже хитрий плян, як вы
манити противника на чисте поле. Нумідійці напали на 
римську кінноту, а відтак кинулися втікати через річку 
Требію, яка була внаслідок зимових дощів прибула. 
Римляни, переконані, що ворог втікае зі страху перед 
ними, кинулися навздогін. Нараз за рікою побачили 
густі лави картаНнців, готові до бою. Вертатися не- 
можливо, бо картаі'інці вже рушили до наступу.

Бачить це консуль Тиберій' Семпроній, наслідник 
раненого Сціпіона, і з безпечного табору рушае на 
рятунок свое! смертельно загроженоі кінноти. Перему- 
чені бігом, промоклі й перемерзлі, станули римляни па 
другому березі річки в боеві лави; піхота, як звичайно, 
в середині, кіннота на крилах. Легка піхота — пращни
ки3) й лучники, розсипана рідкими лавами перед панцир
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ною піхотою, почала бій. Майже одночасно зченилася 
й кіннота на крилах. Перемучені римляни не выдержа
ли натиску противника, подалися назад. До того на 
кінноту зпереду кинулися боеві слони. Колять клива- 
ками, тощать хоботами кості й тратують ногами. 
Ширять серед людей і коней переполох. Стрільці з де- 
ревяних веж на хребтах слонів сіють неменші спусто- 
шення. За мент римська кіннота зметена; що не зги- 
нуло, пішло в розтіч. Але в центрі римляни не пода- 
ються ні на крок. Ба, навіть почали тиснути чисельно 
слабшу картагінську піхоту назад. Та миттю на римлян 
налітають ззаду нумідійці, а з боків слони. Натиск рим
лян відразу ослаб; задні ряди обернулися фронтом до 
нумідійців. На крилах лютують слони, доведені до шалу 
криками й ранами; тратують десятки вояків і самі па
дутъ, поцілені десятками списів в боки, черева, очі. Не- 
один вояк-очайдух кидаеться з мечем на слона, рубае 
по хоботі, по жилах під колінами чи пробивае черево. 
I сам гине розчавлений.

Всеж по втраті кінноти бій для римлян програний. 
Окружені з усіх боків бються вже лише за славну 
смерть. Бачить це Ганнібаль, що сам з голим мечем 
в руці увихаеться, де бій найлютіший, і — дае знак 
братові МаГонові, що стоіть оподалік із свіжим від- 
ділові панцирноі піхоти й кінноти в силі 2.000 вояків. 
Цей відділ грянув тепер на римлян і розколов ’іх на
двое.

Почалася загальна розтіч. Лише частина римлян 
в силі 10.000 вояків, прорвалася поміж слабо озброених 
Галійців. Решта згинула або попала у неволю. Консулъ 
спасся втечею.

Втрати Ганнібаля невеликі; лише Галійці невправні 
до бою з вишколеними й опанциреними легіонерами, 
важко потерпіли. Але одну важку втрату потерпів Ган
нібаль: згинули всі слони, за виімком одного. I цей 
один незабаром пропав від хвороби.

Ганнібаль став паном цілоТ півн. Італіі, від Альп 
аж по Апеніни. На його зазив Галійці вирізують та про-
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ганяють римських урядників і кольоністів із свого 
краю. Відновлюють свій стародавній лад, а за визво- 
лення приобіцяли Ганнібалеві на весну найближчого 
року 60.000 піших і 4.000 кінних вояків.

Перезимувавши з військом у краю Галійців Ганні- 
баль, підкріплений відділами Галійських добровольцев, 
рушае на весні 217 р. через Апеніни, просмиками між 
ріками Серціо й Арно. Та натравив на поган)^ околиню. 
Рівнина над Арном, звичайно моклякувата, тепер від 
весняних розтонів перемінилася в болотяне озеро. Між 
військом і кіньми кинулися пошесті. Сам Ганнібаль вна- 
слідок запалення втратив праве око.

Тут дійшли до нього перші погані вісті з Карта- 
Гіни й Гіспаніі’. Післанці з Картагіни приносить ці вісті: 
що в Гіспаніі Газдрубаль, брат Ганнібаля лише з важ
ною бідою борониться перед римлянами, які під прово
дом двох знаменитих вождів, Гнея Сціпіона й його 
брата Публія, вже опанували край між Ебром і Пірине- 
ями; що на морі неподільно панують римляни, бо одну 
картагінську фльоту розбила буря, а друга пропала у 
неіцасливій битві з римською фльотою; що Раді Стар
ших — ба, вже й народові війна накучила...

Тимчасом розвідчики з Риму й середньоі Італіі 
приносять Ганнібалеві вісті, що римляни помимо двох 
поразок ще бодрі на дусі, виряжають нове військо під 
проводом консуля Гая Флямінія, хороброго вояка та 
зарозумілого й нёдотепного полководца. Ганнібаль 
будуе свій плян власне на зарозумілості й нетямучості 
свого нового противника. Довший час ключить і кру
тить перед ним по підгірі Апенінів, — наче б боявся 
зустрічі. I ай Фляміній мае себе за великого вождя, бо 
йому недавно пощастило здавити бунт племени інсу- 
брів; утеча самого Ганнібаля перед ним ще більш під- 
бехтуе його зарозумілість і жадобу нового тріюмфу. 
Наступав I аннібалеві на пяти, хоче його конечно при- 
мусити до бою. I попадав у пастку.

I анйібаль заздалегідь вибрав собі поле бою — у 
провалі над Тразуменським озером22). Туди й зміряе з ці
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лим військом. Гай Фляміній спішить за ним туди. На пе
ред! кіннота й легка піхота, за ними густими кольонами 
легіони, закуті у залізо.

Ось вони вже на березі тразуменського озера, 3 
одного боку •— води озера, з трьох ооків високі і о- 
ри. Провал закутаний у густу мраку. Напереді чути 
тупіт і брязкіт: певно задня сторожа I аннібаля. Гай Фля
міній гарячкуеться: скорше за ними! Передні частини 
иоспішають...

Нараз у мряці, зпереду, збоку, ззаду гримлять оо* 
еві сурми, лунають крики та оклики команди. В ту мить 
бринять-жужчать оливяні й камінні кулі з пращ, з 
бринькотом бють в щити, панцирі й шоломи легіонерів. 
Свищѵть стріли й списи, із склонів гір коіяіься каме- 
нюки. За хвилину з мряки виринають лави Галійців на
гих до пояса, кремезних та мускулистих, з волоссям, 
звязаним у високі чуби на верщку голови, з дові ими 
мечами в руках.

Легіонерам ніколи строіти боеву лаву. Бороняться 
як хто може. Даремний труд! Продовж небагатьох хви- 
лин головна сила, змішана в безборонню отару, паде 
під ударами Галійських мечів, іберійських і картаГін- 
ських списів. Задні частини заганяють нумідійці в озе
ро. Лише передньому легіонові, в силі 6000 вояків, шь 
шастило пробитися. Та на другий день, окружений 
кіннотою, і він мусить піддатися.

15.000 римлян лягло трупом на боевищі, 20.000 по
пало у неволю. Консулъ Гай Фляміній поляг. Незаба- 
ром у руки Ганнібаля попадае ще сильний відділ кін- 
ноти 4.000 вояків, висланий на поміч арміі' Флямінія. 
Ганнібаль втратив у.цім боі всього тисячу поляглих, 
переважно Галійців.

Всіх полонених неримлян Ганнібаль пускае на во
лю, так як і полонених над Требіею. Нехай ідуть до сво- 
іх племен і розкажуть, іцо він, Ганнібаль, погромник 
римлян, прийшов на італійську землю завести справед- 
ливість, визволити племена, гноблені ненаситним Ри
мом.
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В Римі тимчасом переполох. Ждутъ наступу на мі- 
сто, направляютъ мури, збирають нове військо. Сенат 
ухвалюе постанову, що република у небезпеці і віддае 
всю цивільну й військову владу в руки розважного й 
досвідченого полководца Фабія Максима, проголоше- 
ного диктатором2’).
ВІЙНА 13 „ЗВОЛІКАЧЕМ“
(як воли виграли бій)

ГІідчас того, як Рим гарячково озброюе новоство- 
рені легіони, Ганнібаль із своею 40-тисячною арміею 
і не думае про похід на самий Рим, велике місто ? 300- 
тисячним населениям, за могутніми укріпленнями По- 
сіановляе найперше знищити головне джерело сили 
Риму: визволити підвладні йому племена середньоі й 
південньоі Італіі, розірвати союз італійських, латинсь- 
ких та грецьких, міст в якому Рим верховодитъ. 
Найперше ж постановив переформувати й перезброіти 
свою важку піхоту, слабпіу від римськоі.

Рушив на Схід до багатоі УмбріГ, плюндруючи по 
дорозі дотла оселі й хуторі римських кольоністів. На 
побережжі Адрійського моря, в околиці багатІй при
пасами, дав війську заслужений відпочинок. Опісля 
взявся за переозброення свое! важкоі піхоти; дав іи 
здоб\чу римську зброю й пильно вчить ново! боевоу 
муштри. До Картагіни післав гінців із вісткою про своТ 
великі перемоги та з домаганням помочі, щоб тепер, в 
дог ідну хвилину, раз назавжди покінчити із смертель- 
ним ворогом. Здовж морських побереж пішов, не спі- 
шучися, на південню Італію, ще недавно покоренѵ Ри
мом; тут надіеться найскорше підняти серед поневоле- 
них племен полумя бунту.

I тут чекае його перше велике розчарування; сам- 
нііи, апулійці, люканці, греки вже так встигли втягтися 
в римське ярмо,^ що малокому воно важке. Всі міста 
заминаютъ своі брами перед визвольником; лише оди- 
ниці зголошуються під прапори Ганнібаля.

Тимчасом з Риму виступив в похід диктатор Фабій
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Максим. Вже старший віком, по вдачі обережний, і не 
дѵмае ставати з Ганнібалем до бою. Бачить своТ моло- 
ді, до бою невправні легіони, а добре знае незломну 
силу Риму, його величезну видержливість на поразки 
й нещастя, та незахитну віру в себе й завзяття. Старпй

>■

Римські легіони готовляться до бою. Вождь видае наказ 
наступу.

Фабій знае, шо для Риму працюе час. Рим бореться на 
власній землі, або на землі підлеглих племен, які вже 
забули, що таке воля. Тимчасом Ганнібаль воюе у чу 
жім краі, без помочі від рідного міста і мусить, щоб 
виживити військо, стягати з населения важку дань; а 
це — швидше чи пізніше — викличе загальну ненависть 
до картагінця.

На тому й опер Фабій свій плян війни: Ходити з 
військом вслід за Ганнібалем, перешкаджати йому у
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збиранні припасів, непокоіти постійними нападами ма- 
лих відділів і за всяку ціну вистерігатися білыпого бою. 
Цим способом надіеться привчити й загартувати своіх 
молодих вояків, вилікувати іх від слігюго остраху пе
ред самим імям Ганнібаля, а знов картаг'інців ослаблю- 
вати вічним неспокоем та недостатком припасів.

Ганнібалеві вже давніше донесли шпигуни з Риму, 
хто такий Фабій Максим. Тенер на практиці бачить, що 
щпигѵни казали правду. Фабій веде своі легіони крок 
в крок за ним, але обережно, все при купі; легіонери 
крім зброі таскаютъ на плечах те лопати й палі. Як ли
ше Ганнібаль пробуе вистѵпати, окопуються й обво
дятъ табор частоколом. Ніякі хитрощі не помагаюгь 
виманити старого лиса в чисте поле.

Від побереж Адрійського моря рушив Ганнібаль 
через край самнітів на Капую; відтіль мав від шпигу- 
нів вістки, що місто напевно збунтуеться проти Риму, 
бо було найважче гноблене. Та й це місто замкнуло 
сво’і брами. Ганнібаль вертаеться назад, у батату й теп
лу Апулію. Нумідійці на очах римського вождя плюн- 
друють й рівняють з землею оселі римських панів та 
кольоністів.

Все Фабіеве військо горитъ жадобою відплати і ста- 
рий вождь врешті відважуеться на більший бій. В од
ному гірському провалі, недалеко Капу! заставляе на 
ворога пастку, подібну до то!, в яку торік попав Сем- 
проній над Тразуменськйм озером: узгіря обабіч про
валу сильно обсаджуе. вихід замикае добірним відді- 
лом в укріпленому таборі, а другий добірний відділ 
ховае в засідні, при вході до провалу. Та Ганнібаль 
зміркував засідку і перед входом до провалу здержав 
військо. Вночі посилае на найближче узгіря відділ лег
ко! піхоти із стадом волів і приказуе привязати ім до 
рогів вязки ріща, підпалити й пігнати узгірям якнай- 
дальше перед себе. Римський відділ, що замикав про
вал, побачив на горі над собою довгий похід з вогнями 
і міркуючи, що картаГінці обійшли його, скоро поки- 
дае табор та прилучуеться до головно! сили. Тимчасом
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Ганнібаль переводить військб чёрез провал, а досыта 
нападае на римську обсаду з одного боку провалу і 
завдае іи важкі втрати. Відсіль, колуючи, йде на північ- 
ний Схід, через кра! кампанів, самнітів, пелігнів і фран- 
танів, закликаючи іх до війни проти Риму; та й тим 
разом поневолені племена лишаються глухі.

В Римі народ лютуе проти Фабія Максима. Промов- 
ці на ринку лають старого вождя „кунктатором11 (зво- 
лікачем), — ба, навіть — слугою Ганнібаля. Всі обурені 
на нерішуче ведения війни, а найбільше землевласники, 
яких маетки нумідійці сплюндрували. Взивають на Фа
бія помети богів і тимбільше виславляють відважного 
Марка Мінуція, начальника кінноти, якому пощастило 
вийти переможцем у кількох дрібних сутичках. Міну- 
цій походить з про-стого народу, не так як вельможа 
Фабій, і вміе підлещуватися товпі, на яку старйй дикта
тор дивиться згори. Під натиском товпи сенат28) іменуе 
Мінуція — хоч і проти закону — другим диктатором, 
рівнорядним поруч Фабія.

Мінуцій іде із своею половиною війська в поле, 
доказати, що аж він порадить собі з Ганнібалем. Смі- 
ливо наступае на картагінців і попадае в смертельний 
перстень; в останній хвилині надходить Фабій із своім 
військом і рятуе нерозважного товарища з останками 
легіонів.
КАННИ.

Проте народня партія підняла крик проти Фабія. 
ІІромовці на форумі29) горлаюты „3 таким вождем як 
цей старйй зволікач -- пропадемо! Ганнібаль спалить 
останню нашу хату, забере останнього вола“!

Юрба реве: „Геть Фабія! Слава Варронові“!
Саме йдуть вибори нових консулів. Кандидатом 

народно! партіі е Марко Терентій Варрон, багатющий 
спекулянт, але, як син різника, речник простого наро
ду. В державних справах розуміе мало, у військових 
ще менше. Зате, він, улесливий горлань, широкими обі- 
цянками зеднуе собі ввесь простий народ. Його й ви-
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брали консулем. Сенатові й партіі знатних родів наси
лу вдалося переперти на другого консула Люція Емі- 
лія Павла, досвідченого полководца.

Оба консулі по закону також верховні вожді вій- 
ська, одержали від сенату й народу приказ якнайскор- 
ше покінчити з на’іздником. Одержали й військо, .ікого 
Рим іце досі не бачив: нових 16 легіонів — 80.000 піхо- 
ти, дотого 6.000 кінноти.

Ганнібаль стоіть в Апуліі з військом в силі 40.000 
піхоти і 10.000 кінноти. Він також горить бажанням ви- 
рішнього бою; добре бачить, що час працюе для Риму.

Військо Ганнібаля розташувалося табором на роз- 
логій рівнині над річкою Авфід30), поблизу оселі Кан- 
ни. Недалеко, в укріпленому таборі, стоять римляпи.

3 кінцем червня 216 р. перед Хр. прибули до війська 
оба консулі, нові вожді. Між ними відразу вибухла не
згода. Досвідчений Люцій Емілій хоче виждати з насту
пом, а найперше виманити Ганнібаля на місце меню 
для нього догідне, де його сильніша кіннота не зможе 
так свобідно герцювати. Тимчасом хоче ослабити во
рога голодом, перешкоджуючи йому в постачанні хар- 
чів та паші. Задля того заложив відразу два табори, 
білыпий на правому, менший на лівому березі Авфіду.

Та знов Теренцій Варрон уповае на подвійну чи- 
сельну перевагу римлян і палае жадобою слави. Рветься 
до бою зараз же.

€ старий звичай в Римі, що коли одне військо ве- 
дуть оба консулі, то вони діляться владою так, що одно! 
днини один е верховним вождем, другоі днини — дру- 
гий. На день 2. серпня черга за Варроном. Отже війсь
ко одержуе ще заночі приказ виступати до бою.

До Ганнібалевого табору причвалували нумідійці- 
розвідчики зз« Авфіду з вісткою, що римляни вже ста
ютъ у боеві лави. Ганнібаль дав знак, відділи пращни- 
ків та лучників бігом поспішили за річку; сипнули на 
ворога градом куль і стріл, почали сутичку з римською 
легкою піхотою. Підчас того важка піхота й кіннота, 
заслонена з боку нумідійцями, перейшла Авфід; Ган-
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нібаль із старшинами швидко вистроють боеві лавй.
Римляни станули своім звичайним ладо.м: напереді 

ланцюг легко! кінноти — 8.000 пращників і лучників, — 
за ними, рівними чотирокутниками, 55-тисячна маса 
важкоі піхоти; на крилах по 3.000 кінноти. Головний у- 
дар мае виконати важка піхота. Щоб надати іи якнай- 
білыпого розмаху, Варрон вистроів іі в масивну кольо- 
ну, на 60 мужа глибоку, з фронтом всього на 1500 кро- 
ків широким.

Ганнібаль зорить за рухами противника і його об
личия сяе. Це хіба самі боги Картагіни осліпили Бар
рона! Аж тут буде розбита упрах сила гордого Риму! -- 
Напроти Варроновоі панцирноі маси висувае галійців 
та іберійців, неопанцирених, але дужих і вправних во- 
яків, озброених у важкі довгі мечі й короткі списи, за- 
слонених від ворожих ударів лише шоломами та вели
кими щитами. Галійців та іберійців е всього 20.000; 
іх боева лава шириною фронту мусить бути рівна рим- 
ській, отже е втрое тонша. Ганнібаль уповае на іх хоро- 
брість та пламенну ненависть до римлян, але ясно ба- 
чить, іцо це 20.000 стануло проти 55.000. Тому вигинае 
цю свою лаву другою наперед. На обох крилах ставить 
по однім легіоні панцирноі піхоти, в силі 6.000 вояків 
кожний, озброені на римський лад. Ці найдобірніші від- 
діли, зложені з картаИнців і лібійців, мають стояти спо- 
кійно аж до особливого приказу самого Ганнібаля. На 
крилах за легіонами станула кіннота; на правому — 
4.000 нумідійців, на лівому — панцирні картагінці, Га- 
лійці та іберійці, в силі 6.000 мечів.

Саме зійшло сонце криваво-червоне, як по обох бо
ках протяжно засурміли сурми, заграли роги й сопілки. 
Залунали прикази старшин: легка піхота розбіглася на 
боки й обі лави важко збройних грянули на себе.

На лініі бою піднялася густа курява, що сповила 
і свого й ворога. Задні ряди лише чують рев борців, зой 
ки ранених, смертельні стогони вмираючих, брязкіт 
і дзенькіт мечів об шоломи, щити й панцирі.

Наче леви бються галійці. Та не іх сила. Один на
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трьох римлян. 1 вигнута наперед лава подаеться назад, 
випростовуеться... Звільна, крок за кроком подаються 
хоробрі сини ГалліТ й ІберіТ, іусто встелюючи землю 
ворожим і своім трупом. Той і ней озираеться на боки: 
Де ж лібійці? Де поміч?

Поміч е. Сам Ганнібаль на коні, з окривавленим ме
чем у руці, в супроводі гуртка старшин, кидаеться де 
найлютіша січа. Покликуе но іберійськи, по галійськи: 
„Видержати хлопці, видержати! Наша бере“!...

1 на вид обожаного вождя вояки добувають із се
бе останні сили. Навіть ранені, що лежать на землі ка- 
лічать наступаючих ворогів. Навіть умираючі хапають 
ворогів зубами за ноги.

Но противному боці увихаеться на коні Терентій 
Варрон, в кармазиновій консульській кире’і, у величаво
му шоломі з пишною кистю кінського волосу. Формѵе 
легіони.в могутній клин, кричить:

,,Вперед! На прорив“!
Важка панцирна маса суне вперед. Лава Галійців 

та іберійців вигинаеться назад, поволі, та все глибиіе. 
Римський клин нестримно пре ’іі перед себе, шоб розір- 
вати надвое. Ось вона вже вигнулася глибоким лівко- 
лом, в одному-двох місцях зовсім тонка, хитаеться...

Від Ганнібаля чвалують старщини, щосили у кін- 
ських ногах, на крила. В лібійців, картагінців заграли 
сурми. І’х панцирні лави твердим кроком рушають впе
ред, заходять півколом. Від крил захитано’і сере хньоТ 
лави наче могутні залізні кліщі вхопили римськѵ магу 
з боків. Грімкий боевий крик, брязкіт мечів.

Римляни станули. Терентій Варрон бачить: він — 
в матні. Оглядаеться на глибоченну, густу масу легіо- 
нів, то знов на тонкі ворожі лави з переду й із боків. - 
Ні, ми непереможні! — переконуе сам себе. Довкруги 
кипить бій. До задніх римських лав прискакав гурт ізд- 
п,ів на спінених конях. По середині консуль Люцій Емі- 
лій, без шолома, з окривавленою головою. Він і гурт 
і'здців; тільки лишилося з трьохтисячного відділу К;Н- 
ноти, що заслойювала праве крило від річки. Решта
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полягла під мечами Ганнібалевих залізних іздців, якась 
частина пішла врозтіч. Люцій Емілій слабим голосом 
сповіщае старшин, піхоти про свою поразку, а тимчасом 
недалеко від них, здовж задніх лав, продудніла в хмарі 
куряви важна картаГінська кіннота. Та сама, що зни- 
іцила кінноту Люція Емілія. За хвилину на лівому рим- 
ському крилі, де ще обганяеться перед нумідійцями 
добірний відділ римськоі кінноти, лунають крики остра- 
ху римлян, пекольний вереск нумідійців. Взята у два 
вогні римська кіннота втікае: за нею навздогін мчаться 
хижі нумідійці, з кривими ножами в зубах, вимахуючи 
списами. Важка кіннота стае, робить зворот взад і гу- 
раганом налітае на римлян ззаду.

Терентій Варрон бачить аж тепер, що справа про
паща. Користае з хвилевого замішання між своіми й во
рогами, нахилюеться аж на гриву свого вогнистого ко
пя й спасаеться втечею. Люцій Емілій зіекочив із свого 
коня і з горсткою старшин, що також погордили вте
чею, загрівае легіони до смертельного бою. Полковник 
Гней Лентуль прискочив до нього на коні й кличе: ,,Сі- 
дай перед мене на сідло, Емілію, спасайся! Нехай ней 
чорний день не стане ще чорніший через смерть кош 
суля! I без тебе маемо кого оплакувати"!

,,Спасайся сам, поки час, сіііши рятувати Рим“! — 
відповідае Люцій Емілій. — ,.Я лишаюся тут, разом із 
моіми вояками. Не хочу ставати в Римі перед судом як 
виновник, ані свое! невинности доказувати виною мого 
товарища консуля“...31).

Залізний перстень Ганнібаля стиснув римлян з усіх 
боків. Збиті вкупу легіони, під градом стріл, куль і праш, 
списів та рогатин, під ударами мечів з усіх боків, ско
ро захиталися. Запанував переполох та суматоха. Роз- 
ярені Галійці, іберійці, лібійці, картаГінці почали страш- 
ну різанину.

Пятьдесятъ тисяч римлян лягло трупом на боевищі 
під Каннами. Поляг геройський консулъ Люцій Емілій, 
80' сенаторів, кількасот знатних вельмож та старшин. 
Поверх десять тисяч попало в неволю. Спаслися лише
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дрібні гуртки. Між ними й спричинник неіцастя, консулъ
— трус Терентій Варрон. Ганнібаль втратив 6.000 уби- 
тих, в тому дві третини Галійців та іберійців. Але добра 
половина його вояків потерпіла рани.
САМІТНИЙ ПОЛКОВОДЕЦЪ

„Ходімо ж тепер просто на Рим“! сказав до Ганні- 
баля вождь нумідійців Магарбаль по боі’ під Каннами. 
Ганнібаль глибоко замислився. — Іти зараз же на Рим.
— та з чим? Половина війська мусить гоТти рани. Ма
шин до облоги нема; нема й грошей на вербунок свіжих 
вояків...

Ганнібаль бачить: він тепер на вершку успіхів. 
Римська збройна сила розгромлена в пух і прах. За 
Каннами приходить, як наслідок, другий величавий ус- 
піх: на вістку про страшенну поразку римлян південня 
Італія врешті повстае проти гнобителя. Племена брег- 
ті’ів, люканців, ніцентів, гірпінів, самнітів переходятъ 
на бік Ганнібаля. За ними укріплені міста Арпі й Узен- 
тум, а далі й багата Капуя, по Римі друге місто в Ігалі'і, 
отвирають Ганнібалеві своі брами. Лише середня Іта
лія й грецькі міста на побережжі гіівденньо'і Італіі ще 
держать вірність Римові; та вже й там страх перед Ри
мом — головна запорука вірности — зникае.

Ганнібаль бачить: оце сповнюеться найвища мрія 
його життя, мрія й мета, якій він віддав усі сили, здо- 
ровля, молодість і особисте щастя, перебув надлюдські 
труди, пожертвував молохові війни тисячі й тисячі хо- 
робрих вояків. Рим важко ранений хитаеться на ногах. 
Ще один сильний удар в тімя — і Картагіна навіки по- 
збудеться смертельного ворога.

Ще один удар — та меч Ганнібаля надломаний, ви- 
щерблений. I Ганнібаль шле до КартаГіни гонців за гон- 
пями - за поміччю. Переказуе Раді Старших, що оце 
боги зіслали хвилину, коли можна раз назавжди покін- 
чити з хижацьким племям римськоі вовчиці. Що коли 
ця хвилина не буде використана — то Рим знов одужае 
й тоді горе Картагіні; тому вона мурить дати тепер ча-
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стину своіх величезних багаств, дотепер війною йена- 
рушуваних, щоб забезпечити решту скарбів і свое май- 
бутне.

Тимчасом Рим у цьому страшному нещасті виявляе 
всю свою надлюдську велич духа. Напроти консуля-не- 
здари Баррона, що прибіг простоволосий з гуртом уті- 
качів зпід Каннів, виходить сенат і перед брамами мГ 
ста дякуе йому, що не зневірився в рятунок батьківщи- 
ни. Ганнібаль запропонував викуп полонених; сенат 
гордо відкидае предложения, бо „не гідні бути римсь- 
кими горожанами ті, що віддали ворогові свою зброю, 
а себе у неволю*'31). Декількох молодих вельмож, що 
з переляку перед Ганнібалем задумали покинути Рим 
і поселитися десь за морем, загальна погорда примушуе 
закинути трусливий задум і братися за меч. Між парті
ею сенату й’партіею простого народу, досі завжди роз- 
свареними між собою, нещастя створило едність і бра- 
терство. Ввесь Рим в жалобі; нема родини яка не опла- 
кувала б хоча одного убитого під Каннами. Сенат об- 
межуе жалобу до 30 днів, щоб боги радощів не оста- 
вали довше без жертв.

I разом з тим усім Рим спішно творить нове військо. 
Покликуе до збро’і всіх мужчин некалік, від хлопців 
до старців, а дальше звільняе вязнів та рабів охочих 
до зброі; 8.000 рабів одним махом стало легіонерами. 
Душею цього відродження е Марко Клявдій Марцель, 
колишній консуль та досвідчений полководець, що 
кілька років тому вславився перемогами над галійцями 
та особистою відвагою. Марцель добре знае картагін- 
ців; він ще юнаком бився на Сициліі проти Ганнібале- 
вого батька Гамількара. Іменований тепер верховним 
вождем, починае обережну та неменш небезпечну під- 
Тздову війну, там і сям мае дрібні успіхи, що поволі за- 
тирають страшне враження канненського розгрому.

Ганнібаль зайняв розкішну Капую й Кампанію; тут 
його військо, вже від трьох літ відзвичаене від будь- 
яких вигід та навіть від даху над головою, починае тра
тити гарт і боевого духа. 3 КартаГіни надходять врешті
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вІсті. Вісті недобрі: партія патріотів, що піддержувала 
Ганнібаля, зовсім слаба, втратила впливи бо війна над- 
то вже довго тривае. Верховодить Рада Старших та іі 
партія, що ненавидитъ Ганнібаля гірш як римлян; не 
хоче бачити римсько'і загрози, а хоче якнайскоршого 
кінця війни, бо війна руйнуе торгівлю. Рада Старших 
довго зволікала з відповіддю Ганнібалевим післанцям. 
врешті відповіла: Коли це правда, що Ганнібаль вибо- 
ров такі великі перемоги — то нащо йому ще помочі?

1 Ганнібаль бачить: в смертельной боротьбі з Римом 
за долю Картагіни він стоіть сам один, зданий лише на 
своі сили й свое власне щастя...
„ГАННІБАЛЬ ПЕРЕД БРАМАМИ"!

Минае зима з 216 на 215 р. в Кампаніі, минае літо 
й зима 215 р. серед дрібних сутичок із змінним щастям. 
Тимчасом Рим уже прочуняв від канненського удару; 
знов сіе пострах серед італьських племен і міст. Ніхто 
вже не переходить на бік Ганнібаля. На веснѵ 214 р. 
Рим виставляе 200-тисячну армію яка не важиться в чи
стому полі зближатися до страшного противника, упя- 
теро слабшого але вже залякуе його союзників та при- 
хильників.

Ганнібаль ще по канненськім боі найшов собі со
юзників поза Італіею: македонського короля Филипа, 
давнього противника римлян, і молодого короля Си
ракуз Гіероніма. Непевні це союзники; Филип жде, ко
ли можна буде без труду й небезпеки взяти собі рим- 
ські посілості над Адрійським морем — або, коли рим
лянам краще пощастить, перекинутися, -— в іх табор. 
Гіеронім — мелодий легкодух, зненавиджений власни- 
ми підданими. Зрештою, римляни облягають Сиракузи.

В Сиракузах живе великий грецький математик 
Архімед, що винаходить невидані досі, страшні военні 
машини. Метавки, що на кількасот кроків шпурляють 
сотнарове каміння; велетенські підойми з гаками й клі- 
щами, що наче руками хватають римські кораблі і пере
кидают!. горі дном або розбивають об скелі; ба винай-
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шов якесь діявольське дзеркало чи скло, що зоирае в 
собі соняшні промені й підпалюе ним римські кораолі 
та обложні машины.

Проте римлянй під проводом Марцеля таки взяли 
Сиракузи і вчини,іи страшну різанину. В ній згинув 
і Архімед. Він саме креслив на таблицах, посипаних пі- 
ском, якісь свОі фігури й рахунки, як до кімнати ввір- 
вався римський легіонер. Мудрець, затоплений у ра- 
хунках, не оглядаючися хто це, сказав: „Не рухай моѵх 
рйсунків"! Легіонер у відповідь підніс меч і розколов 
йому голову. Наймудрішу голову того століття...

Сиракузи впали в 212 р., а незабаром римляни відо- 
брали іце й Капую і вирізали прихильників Ганнібаля. 
Ганнібаль, саме зайнятий облогою Таренту, поспішив 
на поміч і пішов на самий Рим, шоб на нього кинути 
пострах і відтягнути римлян від облоги Капуі. В Римі 
настав страшный переполох, як нагло під мурами зя- 
вилися нумідійці. Рознеслися крики:

„Ганнібаль перед брамами"!
Та старшина скоро опанувала наполохану товпѵ, 

а Ганнібаль не міг і думати про приступ на могутні у- 
кріплення. Скористав лише тільки, що розгромив силь- 
ний відділ римлян, післаний зпід Капуі на відсіч сто
лиц!.

Минуло ще кілька років серед безупинних бо'ів іа 
сѵтичок. Ганнібаль, з військом що року слабшим, ки- 
даеться по південній Італіі поміж римські арміі наче 
лав між вовками. Тут і там завдае ім болючі поразки; 
в одній засідці гинуть два його найбілыиі небе.зпечні 
противники; консул! Клявдій Марцелъ і Квінтіп Кріс- 
пін. Та загального положения такі успіхи не можуть 
змінити; Рим з кожним роком сильніший, Ганнібаль — 
слабший.

Врешті, на початку 207 р., від брата Газдрубаля з 
далеко! Гіспаніі прийшла велика вістка: Газдрубаль, 
що вісім років із змінним щастям воював там з римля
нами та збунтованими іберійцями, рішився йти із своім 
60-тисячн.им військом до Італіі, на поміч Ганнібалеві.
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Остання велика можливість! Ганнібаль числить дні 
й години, коли брат перейде Альпи. Спішить з військом 
назустріч. Та дві сильні римські армі'і переспіли його.

Підчас одного постою в середній Італіі Ганнібалеві 
приносятъ вояки таборово'і сторожі відрубану голову. 
Розказують, що це римські вояки кинули і'і досвіта у 
табор картагінців. Голову Газдрубаля. Ганнібаль гля
нув на не'і й заплакав.

„Тепер бачу долю Картагіни"! сказав до старшин 
і наказав відворот. Римляни, захоплені в полон, опові- 
дали, що Газдрубаля заскочили над річкою Метавром 
дві римські армі’і, чисельно вдвое сильніщі; в нерівнім 
бою він погиб з цілим військом.
НАЗАД, БОРОНИТИ КАРТАГІНУ...

Ще чотири роки Ганнібаль воював на римській зе- 
млі. Тимчасом римляни напали на картаГінські володін- 
ня в Африці, поблизу само!" столиці, та перетягнули 
підлеглі Картагіні племена свій бік. Рада Старших аж 
тепер оцінила свого великого полководця: візвала його 
спішити на рятунок батьківщини.

Під кінець 203 р., Ганнібаль, ледви опановуючи 
сльози, повів свое непереможене військо на побережжя 
ЛюканіТ. Тут вояки повбивали коней і всіли на кораблі.

Рада Старших тимчасом переговорЮвала з моло
дим римським вождем Корнеліем Сціпіоном про мир. 
Сціпіон поставив вимоги тверді, та приемливі. Але на
род, особливо ж патріотична партія, що внаслідок не- 
вдач останніх років знов зросла в силу, і чути не хотіла 
про такий мир. Вдодатку товпа сплюндрувала римську 
фльоту, кинену бурею на прибережні скелі. Перемиря, 
що тривало підчас переговорів, було цим зірване. Спі- 
піон рушив на КартаГіну, плюндруючи кра'іну дотла, 
та продаючи населения в неволю.

Коло оселі Зама в жовтні 202 р. заступив йому до
рогу Ганнібаль. Сили обох полководців рівні приблиз- 
но до 50.000 вояків. Тільки, що Ганнібаль мае більшість 
непевних наемників та новобранців, невправних до вій-
28



ни, а в кінноті замість нумідійців, що перейшли до Сці- 
піона, служатъ паничі багатих картагінських родіц. 
Тимчасом ціле військо Сціпіона •—- добірне, вояки за- 
гартовані в боях ще з ІталіТ, налаютъ жадобою відплати 
за Канни.

Ганнібаль пробуе сам заключити мир із Сціпіоном. 
Викликае його на розмову. Довго стоять напроти себе 
оба вожді без слова. Врешті промовляе Ганнібаль: 
„Военне щастя змінне, Сціпіоне, я сам це найкраше 
знаю. Але війна забагато вже горя принесла нашим на
родам. Тому я готов приняти навіть тверді умови ми
ру •— такі, що нам ще давали б жити, аби тільки за' 
кінчити цю нещасну війну“.

Сціпіон відповідае: „Я давав таку можливість тво- 
Тм землякам, та вони іх грубо відкинули, нарушуючи 
божі й людські закони. Тепер може нас розсудити лише 
залізо“. ' "

Оба вожді ще хвилину мірять себе очима, мовчки

Сціпіон і Ганнібаль — два 
противники, шо на боевищі під Замою рішили долю Картагіни.
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піднесеною рукою здоровлять себе й рушають кіньми 
до своіх військ. Незабаром грають сурми до бою.

Ганнібаль сам чудуеться, що його картагінські но
вобранец бються як героі; кожен розуміе, про що тут 
іде. Довший час оба противники держаться нарівні. 
Ганнібаль кидае на крило своіх ветеранів з Італіі — по
вторити обхід зпід Каннів. Та Сціпіон памятае Канни. 
На зустріч лавам, що його окрилюють, шле добірні 
відділи, які досі держав в запасі -—• і бій дальше йде 
рівнорядно. Проте в кількох місцях римські лави по- 
чинають хитатися. Ганнібаль дае приказ пустити боеві 
слони. Та слони, також ще незвичні до бою, кидаються 
на картаГінську кінноту, вводить замішання й перепо
лох. Незабаром на картагінців налітають ззаду ще й 
нумідійці.

Сціпіон мае відплату за Канни. Усі Ганнібалеві ее- 
герани полягли до одного.
КІНЕЦЬ ГЕРОЯ

I аннібаль, побачивши, що все втрачене, спішить 
рятувати Картагінѵ. Дальше воювати нема чим, отже 
сам I аннібаль на Раді Старших каже приймати важкий 
мир з рук переможця. Картагіна мусить зректися всіх 
володінь поза Африкою, видати всіх полонених, всі 
слони, всю военну фльоту за виімком десятьох кораблів 
1 до 50 років заплатили 10.000 талантів32) відшкодѵ- 
вання. Врешті мусить зобовязатися не вести ніякоі вій- 
ии без дозволу Риму.

Страшний мир! Та 1 аннібаль, вибраний суф- 
фетом33), пильнуе, шоб всі постанови точно викону- 
вати. Хоче дати КартаПні відпочинок, щоб в догіднѵ 
хвилину свіжими силами зірвати кайдани. Упорядковѵе 
державний скарб, грошеві тягарі накладае на багачів. 
Вони пробують підняти проти нього народ, та це не. 
вдаеться; тоді обвинувачують його в Римі, що він ла
диться до ново! війни. Рим посилае послів з домаган- 
ням видачі Ганнібаля. Один із послів це син Марцелля, 
що свойого часу згинув у засідці в війні проти Ганніба-
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ля в ІталІТ. Ганнібаль тоді відослав тлінні останки ге- 
ройського противника до Риму. Син Марцелля памятае 
цей шляхетній вчинок і віддячуеть.ся: виявляе 1 анніба- 
леві тайну свого посольства. Ганнібаль заплакав:

„Своі мене видають на смерть, ворог рятуе“!. .
Негайно втікае до короля Сиріі Антіохія і склонюе 

його до війни проти Риму. Війна зпочатку щаслива, 
Ганнібаль, тепер начальник частини фльоти, також на 
морі виявляеться незрівняним вождем. Та через нездар- 
ність короля війна кінчиться невдачею і Ганнібаль, знов 
загрожений видачею в руки римлян, втікае до короля 
Бітиніі, Прѵзія.

Тут досягла його рука невблаганого ворога. Рим 
виеднав від Прузія видачу Ганнібаля. В останній хви- 
лині, окружений посіпаками, Ганнібаль випив отруту ..

64-літній старець додержав присяги, яку зложив 
9-літнім хлопцем у храмі Ваала у Картагіні...

Найбільший вождь старинніх часів, один із най- 
більших вождів в історіі народів, найвірніший син 
батьківщини, упав переможений нікчемністю земляків 
та помстою ворогів.

КартаГіна пережила його лише на 36 років. В 116 
р., перед Христом римляни, після трирічноі облоги, 
здобули іі й зрівняли з землею, а населения, яке ще 
остало в живих після голоду й хворіб та різанини, 
продали в неволю... Страшенна доля — та заслужена. 
Во горе народові, що зраджуе своТх героів!...

ПОЯСНЕНИЯ:
і) Гіспанія — в ті часи назва піренейського півострова, де 

нині держави Еспанія й Португалія. 2) Іберійці — населения Гіс 
паніі, частично кельтського походження. !) Пращники леікі
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_---- -------- -------- л державні справи.
нині Офанто, річка^вливаеться до Адрійського мо- 

давній гріш, вартости 
у Картагіні, подібний

іихотййці, якйх і'оЛовйою зброею були прйщі: 3 них кйдалй, 113 
ніддаль до 300 кроків, оливяні або камінні кулі. 4) Рада Старших 
- рада представнйків 300 знатних родів, державна рада в Кар- 

’іагіні. 5) Іберус — нині Ебро, у півн.-східній Еспані'і й Каіальо- 
Иіі. •') Стовпи Геракля *— сьогоднішній Пбральтар. 7) Галлійці 
— кельтські племена, що в ті часи заселювали тери- 
торі'і нинішньо ’і Франціі, Швайцаріі і нинішньо'і Італіі. 8) ІллІ- 
рія — нині Дальматія. 9) Сагунт — недалеко нинішньо’і Валенсіи 
10) Перша війна між Римом і Картагіною („перша пунійська 

війна“) тривала від 264 до 241 р. до Христа; Рим здобув Сици
лію, опісля ще Корсику й Сардинію. “) Середня й південня Італія 
була тоді заселена племенами етрусків, самнітів, бреттпв, не- 
лІГнів, кампаніи, латинців і т. д. Всіх іх римляни по довгих і лю- 
тих війнах покорили й засимілювали. Похід Ганнібаля був для 
них останньою можливістю визволитися. 12) нумідійці — півдикі 
племена кочовиків у північно-західній Африці. 13) Балеарці — 
мешканці Балеарських островів (на Схід від Еспані’і); у всіх вій
нах того часу найкращі пращники. 14) Лібійці — підвладні Кар
тагіні племена в Лібі’і (нині італійська кольонія у півн. Африці). 
Були під важким'утиском КартаГіни; іх великий бунт по першій 
пунійській війні був страшенно криваво здавлений. 15) Консу- 
лями — називалися два найвиіці начальники в старинньому Римі, 
вибирані щороку — щодо Ѵправнень рівнорядні; вожді зійська 
в час війни. 16) Массалія — нинішня Марсилія (Марсей). 17) ля- 
віни — сніжні обвали в високих горах *8) легіон — відділ вій- 
ська, 4.000—-6.000 піхоти і 300 іздців. 19) Пад — нині По у півн. 
Італіі. 20) Тіцін — нині Тічіно, лівобічна притока По. 21) Трёбія — 
правобічна притока По, зливаеться недалеко напроти устя Ті- 
чіну. 22) Тразуменське озеро — у середній Італіі, під Апенінами. 
-’•■) Диктатор — начальник держави, в старинньому Римі виби- 
раний в час особливоі небезпеки; мав необмежену владу, не від- 
повідав ні перед сенатом, ні перед народом. 26) Сиракузи — ве
лике й багате грецьке місто на Сициліі. 27) Македонія — в ті ча
си сильна незалежна держава на Балканськім півострові. 28) Сенат 
-- державна рада в Римі, складана з представнйків знатних ро
дів (,,патриціів“) та бувших високих урядників. 29) Форум — 
ринок у Римі, де громадяни обговорювали 
30) Авфід — 1 *___ ______ V. ~~,
ря. 31) За Лівіем (22 книга)Г 32) Талант — 
прибл. нинішніх 2 дол. зз) Суфет — уряд 
до римського консѵля. м ‘



ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ
Еже з попереднього выпуску — життепису прези

дента Зед. Держав півн. Америки, Ф. Д. Рузвелта — 
Ви всі мали змогу переконатися, що „ДЕШЕВА КНИЖ
КА" стае в 1938 році цікавою бібліотечкою життеписів 
славних людей, корисною для кожного Читана: по- 
ширюе засяг його знания, збагачуе відомостями про по- 
літичні течіі в світі. А крім того е немов би оповіданням 
про саму славну людину, про ті всі !! дущевні сили, що 
пхнули до сповнення великих діл, про Ті переживания 
серед біди й серед слави. На Заході такі життеписи 
появляються грубезними томами і тішаться величезною 
почитністю серед найширших мае. Ми даемо Вам не- 
величкі книжечки, щоб коштувало це Вас якнайменше. 
Але збираемо разом усе найважніше, подаемо найсти- 
сліший і найцікавіший матеріял. Ідемо за нашою началь
ною засадою: якнайдешевше видання, щоб воно діета- 
лося в руки якнайширших кругів. I якнайкраще видан
ня, щоб Ви діетали для свое! освіти, свого знания, для 
свого читання — усе найцікавіше, найвартніше.

Кличемо всіх:
Ставайте в ряди передплатників „Дешево! Книж

ки"! Читайте життеписи славних людей і робіть із них 
у себе бібліотечку! „ДЕШЕВА КНИЖКА" в 1938 році 
буде для Вас найцікавішою збіркою книжечок.

Вже маете в себе життеписи Рузвелта й Ганнібаля. 
На черзі: Наполеон, найславніший полководець у сві- 
товій іеторіі, — та ДжінГісхан, володар мільйонних 
кочових орд, що в своім поході валив імпері!, а буду- 
вав одну велику — від Чорного моря по Тихий океан.



„ДЕШЕВА КНИЖКА8 В 1938 РОЦІ

11.111.1938

МаІехуіобС росгіо>ѵс| иізхсхопо 
доібхѵкц'

,,Д ЕШЕВД 
Ьшби/ — ул.

КНИЖКА11 
Гродзіцких 1.

В цім році „ДЕШЕВА КНИЖКА" появиться 18 вину- 
сками. Кожний выпуск міститиме життепис славно! 
людини й становитиме одну цілість, для себе замкнену. 
Кожний випуск „ДЕШЕВО! КНИЖКИ" в 1938. році су
де малою книжечкою, в якій описуватиметься життя 
й діяльність одно! з тих величин світу, що тепер 
відограе або відограла колись передову ролю в історі! 
народів.
ЗА РІК НАЗБИРАСТЬСЯ ТАКИХ ЖИТТ6ПИСІВ — 18!
За рік матимете бібліотечку з 18 життеписів славпих 
людей. Прочитавши !х — знатимете про всі найціка- 
віші в усесвітній історі! поді! й течі!. Запізнаетесь із 
розмахом творчости великих людей, ’іхніми народами 
й краінами. В популярній, живій і легкоприйомній мо- 

ві прочитаете історію майже всіх нарюдів!
СТАНЬТЕ ПЕРЕДПЛАТНИКОМ „ДЕШЕВО! КНИЖКИ"
В 1938. РОЩ! ПРИ6ДНАЙТЕ НОВІ ГУРТИ ЧИТАЧІВ 
ДЛЯ НЕ!'! Нехай і ваші приятелі та знайомі вступлять 
у лави читачів і передплатників „ДЕШЕВО! КНИЖКИ"! 
Нехай у 1938. році не буде ніодного свідомого украТн- 
ця, що не складав би в себе бібліотечки життеписів 

славних людей!

оСереДоЯ биДібНИЧОа допомоги 
М а С О К і Й ОС і Т і

Видае В-во „ДЕШЕВА КНИЖКА" (В. Кунанець) 
РЕДАГУС КОЛСГІЯ „С А М О О С В I. Т Н И К А"
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