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Мастацтва аблоri i ваенныя хiтрасцi былi даведзены рымлянамi да такой 
дас:каналасцi, як нi у аднаго iнmага народа старажытнасцi. Асаблiва праявiлi сябе 
рымляне у..-1FЗхнiцы аблоri i незвычайнай хiтрасцi у эпоху Пунiчных войнау (III-II 
ст. да н.э.). Аб гэтым сведчаць шматлiкiя крынiцы анrычнасцi: Палiбiй, Лiвiй, 
Флор, Францiн, Дыядор Сiцылiйскi i iнm. 
· · · Войны Рыма з Карфагенам садзейнiчалi хуткаму развiццю i удасканалеmпо
абложнай тэхнiкi, дзякуючы яе mырокаму прымянеmпо пры шхурме так даска
нала умацаваных сiцiлiйскiх гарадоу у час першай Пунiчнай вайны. Палiбiй (1,
24, 10-13 ) i Лiвiй (Эпiт., XVII) апiсваюць аблогу i штурм Гiпаны, Мiцiстраты,
Камаръmа, Эны, Камiк, Гербес. Карфагенскi гарнiзон у Мiцiстраце хаця доуга
�упр�уляуся, але вымушаны быу аставiць горад. Жыхары самi адкрылi вароты
1 здаrося рымлянам. Горад быу аддадзены на рабаванне, а тых, хто ��уся у 
жьmых, рымляне прадалi у рабства. 

Камарьmам удалося зауладаць з дапамогай асадных машын. Палiбiй пiша (I, 
24, _12-13): <<rорадам камаръmян зауладалi з дапамогай асадных арудзiй i зруйна
ват яго сцены; узялi яны такiм жа спосабам Эну i большасць iНШIJlX гарадоу 
карфагенян; пасля гэтага прыступiлi да аблоri горада Лiпараю>. 

Паспяховыя ваенныя дзеяннi па захопу гарадоу аблогай павiнны быць за
мацаваныя перамогамi на моры. З гэтай пагоды консул Дуiлiй прымянiу хiт
расць, аб якой Францiн (II, m, 24) гаворыць так: « ... консул Дуiлiй, бачачы, што 
лёrкарухомыя пунiйскiя караблi ухiляюцца ад яго цяжкiх суднау i доблесць сал
дат застаецца бясплоднай, прыдумау жалезныя крукi; зацэплiваючы пры ix дапа
мозе варожы карабель, ён перакiдвау на яго мосцiкi, па якiм рымляне перабягалi 
на карабель непрыяцеля i забiвалi працiунiкау у рукапашнай схватць»>. 

Пасля даволi паспяховых ваешu.rх дзеянняу у Сiцылii рымляне змаглi без 
перашкод прыбыць у Афрыку i адразу па-майс'IЗрску аблажьщь Клупею (Аспiд) 
ва усходняй частць, Карфагенскага паувострава (Палiбiй, I, 29; П, 11 ), дзе якраз 
пунiйць1 не чакалi рымля:н, а гатовы былi сустрэцъ ворага з заходняга боку. 
Паяуленне рымлян не там, дзе ix чакалi, въпшiкала у карфагенян жах i сумяцiцу 
(Флор, L 18, 2, 21). Катапульты, балiсты, iншыя асадныя машыны i баявыя ка
раблi справiлiся з Клупеяй. У Рыме прыдалi такое важнае значэнне узяццю гэта
га горада, што адзначылi вялiкiмi урачъrстасцямi у гонар Рэгула. 

У хуткiм часе падзеi так развярнулiся, што пасля блiскучых перам.ог у Аф
рьщы, рымлян напаткала трагедыя: ix галоунакамандуючы (Рэгул) папау у па· 
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111щ /111с1111ыя дзеяинi зноу перамясцiлiся на Сiцьшiю i усё пачалося з аблоri ro
JIIIJI I Па11орма (253 г. да н.э.). На Сiцылii- rзта самы значны rорад. Палiбiй (I, 38, 

1)) сuсдчъщь, што рымляне у двух месцах узвялi абложныя збудаваннi, затым 
lllll!Heзлi маоrьшы. Вежа, якая знаходзiласн каля мора, хутка рухнула, тады сал
;щ 1·1,1 cimuo пралажылi сабе шлях у Панорм i горад быу узяты прыступам 
(l l11нi i/.\, l, 38, 7-9; Дзiадор, ХХШ, 18, 5). 

1 Lucnя Панорма дабравольна здалiся рымлянам гарады: Гета, Салуса, Пет-
111,1, 1.ма.хары, Тiндарыс. 

1:3ыкарыстоуваючы аблогу, рымляне часта прыбягалi да незвычайньrх 
i'ff)a цей i трэба адзначыць, шrо небезвынiкова. Францiн (III, IV, 6), у прыват-

11/l 'цi, зазначае: «Фаларыд Агрыгенцкi, пры аблозе · некаторых мяс'IЗчак у 
iцъщii, якiя ахоувалiся умацаваннямi, заключыу з iмi несамавiты саюз i cIOiay у 

1 J1l111ннс, юс ён гаварыу, сваё зерне. Потым ён прыняу меры, каб сЮiады, куды 
•111<>1iнi зuрне, былi пашкоджаны i яны сталi працякаць. Жыхары, спадзяваючыся
1111 11нJuкую колькасць у складах харчу, растранжыравалi сваю уласную пmанiцу.
l l1111uyшм иа ix у пачатку лета, Фаларьщ голадам прымусiу ix да здачьD>.

У Рьtме uырашылi больm энергiчна весцi ваенныя дзеяннi пасля трагедыi з 
J J,11 J111м. Усяхiя мiрныя перамовы выюnочалiся i неадкладна пачалi аблогу 
•i111,1Jtll\cкix. rарадоу-крэпасцей: Лiлiбея, Дрэпань1, Эрыкса. Нават два консулы
1111 po.шuricя на СiЦЬiлiю (250 г.). Мэта рымлян: канчаткова пакарыць вострау
( 'iцwлi10 i далучыць да уладанняу Рыма. Палiбiй (J, 41, 3) зазначыу, што рщ�:скi
фJlO'I' нnлi•may 200 вялiкiх i мноства невялiкiх суднау. Накiрунак такой велiчнай
11рм0;t1,1 му на Лiлiбей, якi насупраць афрыканскага узбярэжжа. Лiлiбей - гэта
1111щн11,1 11 щсr пуиiйцау i яго захоп мог пазбавiць ix уладанняу на Сiцылii.

А лог11 дiлiбея з сушы i мора (249 г.) даволi сЮiаданая i незвычайная. Го
ро ·форт: цъ�я, па сведчанням Палiбiя (I, 42, 7-8), «умацаваны магутнымi сце-
1111м i, 11кружаны глыбокiм iрвом i лагунамi, праз лагуны iдзе шлях да гаваней ... ». 
l'ымляне 11a•1111Jj падцягваць асадныя збудаваннi да той вежы, якая знаходзiлася 
i 1U1J1 с11маго мора i зuернута убок лiвiйскiх вод. Да ранейшьrх збудаванняу яны 
ltllJ1}"i8Jii усё новыя i новыя, прасоуваючыся усё далей, пакуль не разбурылi 
111·)сц�, нежау. Астатнiя вежы бралi з дапамоrаю таранау (Палiбiй, I, 42, 9). Пе-
1111кJ11tJ(ЧЫК Палiбiя Ф. Мiшчанка зауважае, mто «пры аблозе Лiлiбея рымляне 

11 ·рш1,1t00 прымянiлi правiлы абложнага мастацmа, якому навучылiся у элiнау» [1].
Аблоrа Лiлiбея - гэта у той жа час i блакада гаванi. Таран у той час - самая

;щскuналая сценабойная машына, якая сЮiадалася з трох бярвенняу: памiж двумя 
>iтымi у зям.лю бярвеннямi змяшчалася трэцяе у вiсячым стане на ланцугах або

1<а111ще. Вiсячае бервяно бьmо абабiта на пярэдюм канцы жалезам i нагадвала га· 
JIOl.ly барана з адным цi двумя paraмi. Адцягнутае назад i зноу пуmчанае бервяно 
'1 оянiкаю сiлаю ударала у сцяну. 
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Рымляне пры аблозе дзеиючалi рашуча, настойлiва i бязлiтасна. Кожны 
дзень вежы цi палохалi падзеннем, цi падал:i, а збудаваннi унутры rарадской сця
ны усё далей i далей прасоувалiся. У сё гэта так 1рывожна i маркотна дзейнiчала i 
на абложаных, i на рымлян, i на 1 О тысяч пунiйскiх наё:мнiкау, якiя знаходзiлiся 
у горадзе (Палiбiй, 1, 42, 11 ). lx ваеначальнiк lмiлкон арганiзавау падкопы пад 
збудаваннi рымлян, рабiлiся спробы падпалiць асадную тэхнiку i iншыя варожыя 
аб'екты. У апiсаннi Палiбiя (I, 45, 8-9, 12) чьrгаем, што жорсткi бой завязауся ка
ля rарадской сцяны, таму што з горада вышла не менш 20 тыс. чалавек, яшчэ 
болъш было за горадам. Пабоiшча было страшным, нiякага баявога парадку не 
прытрымлiвалiся. «Памiж ваюючьrмi кiдалiся mодзi з факеламi, пакляй i ·агнём. 
Яны нападалi на машьшы з ycix бакоу i з такой адвагаю, што рымляне аказалiся 
у небяспечны:м становiшчы i не у сiлах былi адбiваць нападзенне вора.га}} (Пал:i
бiй, I, 45, 12). 

Абложаныя у Лiлiбеi настойлiва узнаулялi тое, што разбуралi рымляне i ад
маулялiся ужо ад думкi пашкодзiць цi разбурыць збудаваннi рымлян, як раптам 
паднялася бура i так ма:менталъна абрушьшася на асадныя машьrnы, mто сарвала 
навесы i павалiла стаяушыя перад навесамi i прыкрываушыя ix вежы. Маладыя 
людзi (Палiбiй, 1, 48, 4) у трох месцах кiнулi агонь на асадную 1Зхнiку, якая лёг
ка успламянiлася, так як вецер дуу пра:ма супраць вежау i машьш. Агонь рас
паусюджвауся велъмi хутка i неутаймавана. У се спробы рьIМЛЯН затры:маць цi 
збiць полымя i абаранiць пабудовы аказалiся безпаспяховымi i нядзеючымi. Па
жар навёу такi жах на абарОJщау, што яны не маглi зразумець што адбьmае�ща. 
Не менты жах ахапiу i рымлян. Спробы патушыць заканчвалiся трагiчна. <<А.дна 
i тая ж абставiна рабiла цяжкiм становiшча ворага i садзейнiчала падпальшчы
кам. Так як усё, што магло зацямнiць свет i прычьшiць удары, адносiлася ветрам 
у бок ворага; насупрацъ, усё, што кiдалi карфагеняне у абаронцау i ix умацаваннi 
з мэтаю разбурыць ix, падала па назначэнню. Ад сiлы ветра павялiчвалася сiла 
палёта. Палiбiй (1, 48, 9-10) далей прадаужае: «наканец разбурэнне ахапiла усё 
да такой ступенi, што самыя асновы вежау i наканечнiкi тарана.у зрабiлiся не
прьп-однымi ад агню. Пасля гэтага рымляне пакiнулi надзею аблажьщь rорад з 
дапамоrаю збудаванняу i вакол акружьшi горад канаваю i валам, уперадзе сваёй 
стаянкi узвялi сцяну i прадставiлi усё часу» (Палiбiй, I, 48, 11). Жыхары Лiлiбея 
аднавiлi разбуран:ую частку сцяны i цяпер спакойн:а вьrгрымлiвалi аблогу. 

Палiбiй (I, 53, 11) добра ведае абложную 1Эхнiку i дае паяснен:нi након:т ка
тапульт i камнякiдальнiц, якiя бьптi mырока выкарыстаны рьIМЛЯНамi пры аблозе 
Лiлiбея i другiх сiцылiйскiх гарадоу. Катапульты служылi для кiдання стрэл, а 
другiя - для кiданн:я камянёу (балiсты). Катапульты кiдалi у пра:мым накiрунку, а 
камнякiдальнiцы - дугою. Для кiдаmfЯ стрэл i камянёу прыстасавань1 быу асоб
ны механiзм з цеrriваю. 
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ФрА1щiн (Ш, Х, 9) наrадвае аб прымяненнi хiтрасцi лун:iйскiм: палкаводцам 
1,щ 111м rraд Лiлiбеем: « ... калi рымляне стаялi ля сцен горада, ён паказау здалёк 
•111 11 - сuай1'0 ваеннаrа флота; убачыушы варожы флот, вьmльшi з гс1.Ванi рымскiя
1111р 1 1 i, а l1ирка з астатн:iмi караблямi, якiя бьшi раней схаваныя, заняу гавань
JIIJ1i \ Ю),

llc тка аб няудалай аблозе ЛiлiбeJ_I дашла да Рътма i рымляне адправiлi 10 
11,1 ·. мара1<оу на Сiцьшiю. Тэхнiка i mодзi прыбылi да Дрэпаны. Консул Апiй 
1 ;111 д·1iй ад Лiлiбея адправiуся таксама да Дрэпаны з эскадрай караблёу i 
111uчt1.niy аблоrу, а каб не бьшо нiякай сувязi з абложаным горадам, консул вы-

11111111,1' "JII 1,щац1, уваход для суднау у гавань. 
Чнму рымлян пасцi.гла няудача у Дрэпан:с��щ аблозе? Асноуная прычъша: ix 

ф110 1· м�111еураяяасцi уступа-у карфагенскаму. ]3есляры i мара.ходы .карфагенян 
11,1J1i 1 11оунымi знауцамi марскога бою. Доказ таму: ян:ы перад-пабоiшчам пa-
1polJ1ic11 не у raвai-ri, а у адкрытым моры. Судны карфагенян хутка адплывалi ад 

р1,1мт111 i :з11оу на.падалi на ix жа. Рымскiя судны недастаткова манеураваныя, 
11111 1 i 11, 11>у1.1астскiя; камандзiры i грабцы yc'I)'IJaлi карфагенскiм у майс1Эрстве. 
У· 1·>•л) сказалася у т�r:t-r; mто рымскiя судны умела бьшi прьщiсн:уты пунiйскiмi 
1111111 1;1.нмi да бераrа i пацярпелi паражэнне (Палiбiй, I, 49, 50, 51). 

1 ;11\сiчны прыклад аблогi з адн:аrо i дpyrora боку у 1-й пунiчнай вайпе быу 
1111 fi•1r111ы пры Эры:ксу (Палiбiй, l, 58, 4--6). Два бакi пусцiлi у ход усю сваю 

11р1,1т1111 ЦJ,, сiлу i умение. 
l '11p0 рыхс з непрыступнымi абрывамi, а на плоскай вяршьшi узвьшrауся 

11 1 ЩJ, 11кi быу i. крамлём i цудоуным наглядальным пунктам над далiнай, якая 

1111 1J1111'11;111c11 унiзе. Да гарь� бьmо тры падыходы, два з маця.ры:ка, а адзiн ад мора. 
111 i11 ш11iм i расnалажыуся лагерам пунiйскi палкаводзец Гамiлькар. Ен жа 
щ11,1•11,111яу рымлянам вялiкiя цяжкасцi i падвяргау ix сур'ёзнай небяспецы 
(l lnнi )itl, 1, 56, 5-9). 3 вялiкiмi перашкодамi i неймащ:рнымi хiтрасцямi горад-
1,р')1111 ·н,, рыке, гара i храм Афрадзiты са скарбнiцай былi узяты рымлянамi 
(l lш,i iй, 1, 55, 6---10). Але i гэтыя падзеi не прывялi да закан:чэIЩЯ вайны. Канец 
1111111 · удзе паложаны iншым спосабам. Iншы спосаб - гэта вайна на моры. 
'1'0;11,1 i флот зможа вырашьщь пераможца, а не аблоri i ваепныя хiтрыкi. 
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