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ВЪВЕДЕНИЕ

Ханибал живял 64 години, около сто години преди 
Цезар и век след Александър Велики. Това било време на 
големи промени в Средиземноморието. Дотогава хора-
та тук живеели в племенни общности в градове-държа-
ви, управлявани от старейшини или съвети. Началото на 
промените било положено от гърците, след това се сфор-
мирала Римската империя, която се стремяла да подчини 
съседните държави. Ханибал до голяма степен участвал в 
случилото се в историята по това време. Полибий пише: 
„В основата на сполетялото и римляните, и картагенци-
те са вината и волята на един човек – Ханибал“. И това въ-
преки факта, че Ханибал претърпял поражение в послед-
ната си битка, а скоро след това градът му Картаген бил 
напълно разрушен.

Споменът за Ханибал остава жив, въпреки дълбоката 
мистерия, която забулва всичко, освен името му и важни-
те дати от живота му. Какъв е бил действителният му ранг 
– цар или просто пълководец; каква цел го е накарала да
се устреми като мълния към Италия; какви войски е ко-
мандвал и къде е водил тези войски, докато не настъпила
катастрофата, която древните летописци наричат „вой-
ната на Ханибал“? И най-важното, защо се случило така,
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че след като бил преследван през последните години от 
живота си и принуден да изживее дните си на далечен 
бряг, той спечелил поразителна лична победа над силен и 
войнствен народ, който успял преди това да му нанесе по-
добно поражение? Портрети на този картагенец не са дос-
тигнали до нас. Съхранили са се монети с изображения на 
картагенски слонове, но няма монети с изображението 
на Ханибал. Очевидно никога не са му били издигани ста-
туи. Самият Ханибал заповядал да бъде излята бронзова 
паметна плоча – списък на победите му в битките, която 
трябвало да се пази в храм, след като той напуснел Ита-
лия. Ханибал обичал да пише, но единственото запазено 
негово произведение е една древна история, разказана 
за жителите на остров Родос. Ханибал оставил триумфал-
ната си победа при Кана на съвременните стратези, но за 
разлика от други пълководци, той не завещал нито афо-
ризми, нито съвети, които да бъдат следвани от идните 
поколения. 

Плутарх, неуморният биограф на великите мъже от 
гръко-римската епоха, пише за някои от онези, които ста-
нали известни с противопоставянето си срещу Ханибал. 
Той разказва доста и за самия картагенски пълководец. 
Знаменитият Сципион Африкански Старши, заслужаващ 
нашето внимание не по-малко от Гай Юлий Цезар, полу-
чил голяма известност най-вече с поражението, което на-
несъл на съперника си. Катон Старши (Строги) останал 
известен с нееднократния си призив „Delenda est Carthago“ 
(„Картаген трябва да бъде разрушен“). Всъщност всички 
тези римляни днес са ни известни единствено поради 
фак та, че са се противопоставили на Ханибал, всеки по 
свой начин.

Така споменът за Ханибал се съхранил из цялото Сре-
диземноморие, което станало „римско“ след смъртта му. 
Необичайно е, че споменът за един човек се е запазил тол-



5ВЪВЕДЕНИЕ

кова дълго време, особено като се има предвид, че животът 
му бил обвит във воал от тайнственост. Мистерията сякаш 
го следвала по петите. Загадката как е прекосил Алпите, 
предвождайки цяла армия от слонове, вече няколко века 
привлича вниманието на учените. Опитите им да я разре-
шат се изразяват в стотици томове, запълнили библиотеч-
ните рафтове. От своя страна военните историци изследват 
постиженията на Ханибал в областта на военната наука, за 
да разгадаят тайната на неговия успех, дори по-неуловима 
от тайната на успеха на Наполеон. Техните трудове са почти 
толкова много на брой, колкото и тези на изследователите 
на неговите преходи през Алпите. От друга страна, писме-
ни доказателства за живота на Ханибал, син на Хамилкар, 
почти не могат да бъдат открити. 

Историографите виждат причините за подобно мъл-
чание в самия човек, имайки всички основания за това. 
Картагенците, обясняват те, били потаен народ, който во-
дил малко писмени записи и Ханибал не правел изклю-
чение. Освен това след окончателното унищожаване на 
техния велик град оцелелите библиотеки били дадени 
на съседни африкански владетели, които можели да че-
тат на финикийски, но очевидно, не се отнасяли много 
внимателно към книгите. Съкровищата на изкуството на 
Картаген били отнесени в Рим или раздадени на достой-
ни помощници на победителите. Оцелелите картагенци, 
разпръснати по африканското крайбрежие, никога не ус-
пели да построят друг град и древните им традиции били 
изтрити от историята с течение на времето. 

След като последният голям пожар изгаснал на хра-
мовия хълм на Картаген, римският пълководец Сципион 
Емилиан Младши произнесъл траурна реч за обречения 
град и неговите жители: „Богът на смъртта и войната 
всели дяволски ужас в този проклет град Картаген, в не-
говата армия и жители. Проклинаме в най-висша степен 
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тези хора и тяхната войска. Проклинаме всички, които 
са властвали в тези дворци, всички, които са работили в 
тези полета. Всеки, който някога е живял по тези земи. 
Молим се никога повече те да не видят небесна светли-
на. Нека тук цари вечна тишина и опустошение. Да бъдат 
проклети онези, които се завърнат. Дважди проклети да 
са онези, които се опитат да възстановят тези руини“. 

Въпросът не бил в това, че по този начин Сципион 
Емилий насочил гнева си към всичко, свързано с Карта-
ген. Проклятието му било ритуално действие, завършва-
не на военния му дълг, подобно на печат, поставен върху 
восъчна дъска за писане. Полибий, който в този момент 
бил до пълководеца, забелязал, че лицето му се изкриви-
ло и го чул да промърморва реплика от Омир: „Ще дойде 
ден, когато свещената Троя ще загине с народа си“. Поли-
бий го попитал защо той изрекъл толкова песимистична 
фраза. Римският завоевател отговорил, че се замислил, че 
същата съдба може някой ден да сполети и собствения му 
град. 

По този начин споменът за времето на Ханибал изчез-
нал заедно с културата и живота на този град. По време 
на разкопки съвременните археолози откриват само не-
кропол и основите на няколко храма с гробове около тях, 
както и молитви, изписани върху надгробни плочи, които 
обаче не казвали нищо за Ханибал.

Освен това историците са сигурни, че записките на 
двамата секретари от гръцки произход, които придружа-
вали Ханибал, били унищожени или изгубени. Оцелели 
отделни фрагменти, които били цитирани от по-късни 
автори. Тъй като всички тези автори били римляни или 
били на служба при римляните, историята на Картаген се 
превърнала в история на врага.

Когато Рим става империя при Август, талантливите 
римски историци естествено пренаписват много страни-
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ци от съчиненията си, за да прославят империята и да въз-
хвалят божествения Август. В техните записки Ханибал 
бил представен като най-върлия противник на Сената и 
римския народ. Неговите човешки качества и истинската 
същност на изчезналия Картаген започнали да избледня-
ват от историческите странници.

В тази книга ще се опитаме да опишем събитията от 
онова време и да разкажем за човека, станал причина за 
тези събития.
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Част 1. 
ДРЕВЕН КАРТАГЕН

Как се появил Картаген?
Картаген бил основан от жители на Тир, най-големи-

ят и силен град на Финикия по онова време. Тир на свой 
ред бил основан от жители на Сидон, едно от най-старите 
селища на планетата. Археолозите откриват тук жили-
ща на първобитни хора, принадлежащи към ашелската 
култура, тоест от ранния палеолит. Това била първата 
култура, която напуснала африканския континент. Тя се 
появила преди 1,76 милиона години и се разпространила 
в Близкия изток 250 хиляди години по-късно – следите 
от ашелската култура в Израел датират от 1,5 милиона 
години пр.н.е. Сидон, построен в незапомнени времена, 
впоследствие дал началото на цяла съвкупност от градо-
ве на източния бряг на Средиземно море, която гърците 
нарек ли Финикия, „страната на пурпура“. В Библията тя 
се споменава под името Ханаан, а древните египтяни на-
ричали жителите ѝ „фенеху“, в превод „корабостроители“. 
Което не е изненадващо, тъй като финикийците живеели 
заради морската търговия и били изключително умели 
мореплаватели. 
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Финикийски кораб, превозващ дървен материал,  
релеф от Дур-Шарукин (VIII век пр.н.е.). Лувъра

Не е известно със сигурност през кой век е основан 
град Тир. „Бащата на историята“ Херодот, живял през V 
век пр.н.е., цитира местните свещеници, които твърдят, 
че техният град съществува от 23 века. Тоест Тир бил ос-
нован през XXVIII век. пр.н.е. Но други антични историци 
смятат този град за много по-млад. Според Йосиф Флавий 
Тир възниква 240 години преди построяването на Соло-
моновия храм1, т.е. около 1200 г. пр.н.е. Римлянинът Марк 
Юниан Юстин отнася това събитие към периода след па-
дането на Троя, т.е. около XII век. пр.н.е.

Колкото и да е странно, и двете мнения могат до из-
вестна степен да съответстват на истината. Първото мал-
ко селище на мястото на Тир може и да се е появило в дъл-
бока древност. Този финикийски град обаче започнал да 
играе някаква значима роля не по-рано от XIV век. пр.н.е. 
Тогава той е споменат за първи път в древноегипетска-

1 Соломоновият храм – първият еврейски храм в Йеруса-
лим. – бел. пр. 
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та дипломатическа кореспонденция. През следващия век 
египтяните пишат за него, че е „голям град в морето, кой-
то е по-богат на риба, отколкото на пясък“.

През XII век пр.н.е. Сидон, главният град на Финикия, 
бил превзет и разрушен от филистимците. Именно тога-
ва Тир излязъл на преден план и започнал да доминира 
в морската търговия в региона. Жителите на Тир не само 
активно търгували с всички народи, живеещи в Среди-
земно море, но и основали множество колонии по него-
вите брегове. Много важен бил град Гадир (съвременен 
Кадис в Южна Испания). Той бил смятан за най-западния 
от всички антични градове. Древните гърци имали пого-
ворката: „След Гадир път няма“.

Така започва финикийската колонизация на Среди-
земно море, която се разпростира до островите на За-

Руините на Тир в наши дни
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падното Средиземноморие и крайбрежието на Африка и 
Европа. В продължение на няколко века тирийски тър-
говски постове и колонии възниквали на островите на 
Егейско море, както и в Сицилия, Малта, Сардиния, Север-
на Африка и Испания. Утика станала първата колония на 
африканското крайбрежие, а на Картаген било предопре-
делено да бъде втората. 

За основаването на Картаген има красива легенда. 
Според нея царят на Тир Мутон, който управлявал града 
през IX век пр.н.е., обявил и двете си деца за наследници: 
синът си Пигмалион и дъщеря си Елиса. След смъртта 
на Мутон обаче, гражданите на Тир прехвърлили цялата 
власт на Пигмалион. Сестра му Елиса се омъжила за своя 
богат и могъщ чичо Ахерб, жрец на великия Мелкарт, 

Финикийски търговци  
(Изображение от английска научнопопулярна книга  

от края на XIX век)
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главното божество на Тир. Пигмалион, който искал съ-
кровищата от храма на Мелкарт, убил чичо си. Мъдрата 
Елиса събрала група съмишленици измежду тирските 
аристократи и решила да избяга. Тайно от брат си тя ус-
пяла да организира цяла експедиция, която отплавала на 
запад. Със себе си Елиса успяла да отнесе съкровищата от 
храма на Мелкарт, чийто пазител бил нейният съпруг. Екс-
педицията спряла в Кипър, откъдето финикийците взели 
жени, за да ги използват да продължат рода си, след което 
флотилията акостирала на брега на Африка. 

По-нататък легендата разказва, че хитроумната Ели-
са, изправена пред необходимостта да придобие някакво 
парче земя от местните племена, се пазарила за точно 
толкова място, колкото „отнема кожата на бика“. Сделка-
та се сторила изгодна на африканците и те се съгласили. 
Нарязвайки кожата на тънки ивици, Елиса оградила с тях 
голямо пространство, достатъчно за заселването на всич-
ките ѝ спътници. Това място станало център на бъдещия 
град и било наречено Бирса, което може да се преведе от 
гръцки като „одрана кожа“.

Не задълго Елиса била владетелка на колонията, която 
основала: един от африканските царе поискал да се ожени 
за нея, заплашвайки с война, ако тя откаже. Позовавайки 
се на извършването на свещен ритуал, за да се освободи от 
клетвата, която дала на своя съпруг, Елиса стъпила върху 
огъня с меч в ръка. Обръщайки се към сънародниците си, 
тя казала, че отива при истинския си съпруг, пронизала се 
с меча и паднала в пламъците. В легендата са запазени све-
дения за обожествяването на Елиса след нейната смърт. 
Възможно е това да е намерило отражение в култа към бо-
гинята Танит, едно от главните божества в Картаген.

Мястото за основаване на колония било избрано удач-
но, тъй като се намирало на пресечната точка на важни 
транзитни търговски пътища. Не е известно дали името 
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Владенията на Картаген в началото на Първата пуническа 
война (264–241 г. пр.н.е.). Най-известната колония на 

финикийците станал Картаген, основан в Северна Африка през 
IX-VIII век пр.н.е. от преселници от град Тир.

Картаген първоначално било дадено на селището (на ла-
тински то се изписва „Carthago“, което е изкривено произ-
ношение на финикийската дума „Quarthadast“ – „Нов град“) 
или се е появило по-късно, но самото име вече показвало, че 
Картаген представлявал град-колония, а не просто търгов-
ски пункт. Новото селище бързо започнало да се развива. 

През първите векове на своето съществуване Кар-
таген играел ролята на транзитен пункт: той приемал в 
пристанищата си кораби, които пристигали от изток, раз-
товарвали стоките си и купували руда, а картагенските 
търговски кораби отивали в Испания, където продавали 
стоки от метрополията2.

2 Метрополия – висшестоящата държава по отношение 
на нейните зависими територии – държави, колонии и др. – 
бел. пр. 
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