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А. Кузь (Чернівці, Україна)
СЕРЕДНЬОВІЧНІ ТРИБУЛИ В КРИМУ
(З ІСТОРІЇ ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОГО ОЗБРОЄННЯ)
Оборона міст і замків середньовічного Криму від постійної загрози з
боку кочових народів та войовничих сусідів (генуезців, греків) передбачала
створення цілої системи заходів для успішного відбиття нападів. Для цього
активно використовувалися і деякі військові загородження, що існували в
середньовічному військовому мистецтві. Серед них особливе місце займали
трибули. Трибул1 являє собою кулю з декількох з'єднаних зіркоподібно
гострих сталевих штирів, спрямованих у різні сторони. Якщо його кинути на
землю, то один шип буде спрямований вгору, а інші складатимуть опору.
Вони використовувалися протягом багатьох століть різними арміями під час
ведення бойових дій. Проте, у численних працях з військової історії цьому
виду військового спорядження не знайшлося вагомого місця2. З точки зору
бойового застосування, трибул є ідеальною пасивною зброєю як в умовах
польових баталій, так і в гірській місцевості чи при обороні замків та
фортець. Вони нескладні у своїй конструкції, дешеві і прості у виробництві,
не вимагають ніяких спеціальних навичок або підготовки у використанні і
водночас надзвичайно ефективні у боротьбі з ворогом.
На території Криму трибули відомі як за археологічними знахідками,
так і за даними писемних джерел. У 2004 р. при проведенні археологічних
розкопок на території фортеці Чембало (Балаклава) спільною експедицією
Кримського філіалу Інституту археології НАН України (Сімферополь) та
Державного Ермітажу (Санкт-Петербург, Росія) було вперше виявлено
3 трибули. І хоча вони були знайдені в пізніх нашаруваннях пам’ятки (XVI–
XVIII ст.), дослідники одностайні в тому, що ця знахідка пов’язана з
захисними діями генуезців у боротьбі з татарами та турками-османами3.
Наступного року було знайдено ще один екземпляр даного озброєння4.
Середні розміри трибулів – 4,0×4,3×3,2 см. Усі артефакти зазнали сильної
корозії та частково обламані, що може говорити про їх бойове використання.
Згадані фрагменти походять з культурного шару, що знаходиться біля
головних фортечних воріт Чембало (внутрішня частина барбакану т.з. вежі
№ 2). Саме тут, напевно, розгорілася запекла збройна боротьба, в якій
застосували трибули. На думку В. Мица, трибули були ефективні у боротьбі з
татарською кіннотою, оскільки кочівники не підковували своїх коней, і це
робило їх вразливими до цієї зброї5. Проте, науковець не дає роз’яснення
щодо використання трибулів з Чембало. Спробуємо це зробити. В
середньовічній історії твердині можна виділити три дати, що гіпотетично
пов’язані з використанням загороджувального озброєння: 1423, 1434 та
1475 рр. Перші дві характеризують генуезько-феодоритські війни, що
тривали на цих територіях у період 1422–1423 рр. та 1433–1434 рр. Остання
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дата відноситься до часів османського завоювання Криму та генуезької
Газарії.
Серед вказаних подій тільки війна 1433–1434 рр. детально описана в
західноєвропейських джерелах, що дає можливість реконструювати вірогідні
обставини використання трибулів. За даними щоденника падуанського
хроніста Андреа Гатарі, експедиційний корпус під керівництвом Карло
Ломелліно, прибувши до Чембало з метою відвоювання цієї фортеці у греків,
завдав основного артилерійського удару в напрямку однієї з веж, внаслідок
чого «…більша частина якої, а також і значний кусок стіни, обвалилися»6.
Солдатам вдалося захопити одні з воріт (що частково обвалилися?) і
проникнути на територію «нижньої фортеці» (castri inferioris)7. У відповідь
феодорити, відступаючи вглиб фортеці, розкидали в районі воріт трибули з
метою затримати противника і вивезти з ладу його живу силу. Проте це мало
допомогло, і спротив оборонців був зломлений.
Такий перебіг подій міг мати місце, хоча більшість дослідників все ж
притримуються думки, що знахідки пов’язані з оборонними діями генуезців,
що володіли фортецею. Лігурійські писемні джерела XV ст. говорять про
поставки трибулів з Італії в Крим для посилення гарнізонів фортець.
Наприклад, 19 листопада 1453 р. протекторами Банку св. Георгія було
приготовлено перелік необхідного озброєння для відправки в Кафу, де
значилися і поставки 10 000 трибулів (tribulos)8.
Італійцям вони були відомі ще з античних часів. Римляни запозичили
цю зброю з різних елліністичних армій, які використовували тетраедри
(грецька назва трибулів). У битві при Нісібісі (суч. Нусайбін, Туреччина)
217 р. римляни дали блискучу демонстрацію правильного використання
трибулів у боротьбі з кіннотою парфянського царя Артабана V. Імітуючи
відступ, римські солдати розкидали в пісок тисячі трибулів, які завдали
непоправних втрат кінноті парфянців. Римський військовий історик і
теоретик Вегецій у трактаті «Про військову справу» детально описував
прийоми використання трибулів у боротьбі з кіннотою та колісницями
противника: «Озброєні колісниці використовувалися Антіохом та Мітрідатом
і спочатку наводили паніку на римлян, проте потім вони зробили
посміховище з них… Римські солдати роблять їх (колісниці)
малоефективними головним чином завдяки наступним пристосуванням. В
момент початку бойових дій вони посипали поле бою трибулами, і коні,
натикаючись, гинули безпомилково»9.
Активно використовуючись в свій час, цей трактат став популярним
посібником з військової справи в середні віки, особливо між IX і XVI ст.,
навіть якщо деякі з його положень були застарілі для більш пізнього часу та
обставин. Н.П. Мілнер відзначає, що це була «одна з найбільш популярних
латинських технічних робіт з часів античності»10. Закономірним є те, що
генуезці були знайомі з роботою Вегеція і добре знали трибули як у
використанні, так і в конструкції. В арсеналах генуезької Кафи у 1474 р., за
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описом масарій, фіксується наявність двох бочок з трибулами (tribulorum
barrilia duo)11. Запаси трибулів, очевидно, були і в інших генуезьких
укріплених пунктах, про що свідчать знахідки з Чембало. Їх ефективне
використання варто пов’язати з оборонними діями, перш за все, для
перешкоджання штурму фортець піхотою противника. У відкритому
польовому бою на території Криму трибули не застосовувалися. Поодинокі
знахідки говорять про їх локальне вживання.
Наявність у генуезців різних метальних машин не виключає
можливості використання трибулів і в комплексі з цією зброєю. Свого часу
Леонардо да Вінчі сконструював машини, що могли метати убік противника
корзини з трибулами і розсіювати їх на ворожій території. Требюше, що
знаходилися на озброєнні в колоніях, можна було легко переобладнати для
метання трибулів12.
Використання трибулів у морському військовому мистецтві теж мало
свої традиції. В середні віки більшість моряків на кораблях працювали
босоніж, щоб не послизнутися на мокрій палубі. Під час морського бою
супротивники часто закидали на палуби трибули для знешкодження екіпажів
суден. Пізніше такий метод часто використовували французькі пірати,
грабуючи кораблі13.
Загороджувальне озброєння могло використовуватися і військовими
силами грецького князівства Феодоро, що часто конфліктувало з Кафою
через території Готії. Досі не знайдено документальних або археологічних
підтверджень цьому. Проте, трибули мали бути відомі грекам Криму. У
фондах Британського музею зберігається кістяний трибул, знайдений в
Криму, біля сучасної Керчі. Датують знахідку по-різному, деякі вчені –
античним часом14, інші – візантійською епохою15. Свого часу Феодоро
входило до складу Візантійської імперії. У візантійському військовому
мистецтві загороджувальному озброєнню приділялася значна увага.
Візантійці використовували трибули як у польових битвах, так і в оборонній
тактиці.
Анна Комніна, розповідаючи у своїй «Алексіаді» про один з епізодів
війни Алексія І Комніна з Боемундом (1107–1108 рр.), писала: «Алексій
знову стягнув війська, зібрав найманців і виступив проти Боемунда,
задумавши нову хитрість, щоб здолати кельтів. Заготовивши залізні триболи,
він увечері, напередодні битви, велів розсипати їх на території між обома
військами, там, де він очікував особливо сильного наступу кельтської
кінноти. Задум Олексія полягав у наступному: триболи впинаються в ноги
коней, і перший нищівний натиск латинян буде зломлений, ромейські
списники, що стоять у центрі, повільно, так, щоб не наступити на триболи,
виїдуть вперед, вдарять по кельтам і, роз'їхавшись в обидві сторони,
повернуться назад, у цей час пелтасти почнуть здалека посилено
обстрілювати кельтів, а лівий і правий фланги в нестримному натиску
обрушаться на них з двох сторін»16.
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В оборонному мистецтві використання трибулів детально описано в
трактаті «De castrametatione», що регламентував внутрішній устрій та
побудову візантійського військового табору. При організації табору
«…кожен піхотинець повинен мати по вісім триволів (трибулів), пов'язаних
тонкої мотузкою, а кожна декархія повинна мати невеликий залізний стовп,
до якого прив'язується кінець мотузки тривола. Закопавши в землю стовп,
потрібно їх кинути на 10 сажнів від рову. Потрібно накопати також і ям, так
званих костоломок (ποδοκλάστας), набити в них загострених дерев'яних
стовпів; а поруч них, для їх розпізнання, можна влаштувати маленький рів,
або з викопаної землі маленькі гірки або купи каміння, щоб свої ж люди по
помилці не падали туди і не терпіли ушкоджень. Слід також укріпити в землі
(навколо табору) невеликі стовпчики і, зміцнивши на них мотузку, навісити
на неї дзвінки навколо всього рову, щоб заховані від варти вороги чи
лазутчики, натикаючись на мотузку з дзвінками, були легко розпізнані»17.
За «Тактикою Льва» по периметру табір оточувався ровом шириною в
5–6 вимірювань (кроків) і глибиною в 7–8. З внутрішньої сторони рову
зводився земляний вал. Перед ровом викопувалися «вовчі ями» зі
встромленими в них загостреними дерев’яними кілками – вони служили
загородженнями проти кінноти. Між «вовчими ямами» розсипалися триболи,
які становили серйозну перешкоду як для кінних, так і для піших загонів
супротивника18.
Викладене вище дозволяє припустити, що у генуезько-феодоритських
війнах за Чембало трибули могли використовувати як генуезці, так і
феодорити. Знайдені трибули з не меншим успіхом можна датувати 1475 р.,
коли турки заволоділи всіма фортецями італійців, у тому числі і Чембало. Як
відомо, вони тут зустріли значний опір з боку місцевих гарнізонів.
Таблиця 1. Трибули із генуезької фортеці Чембало,
знайдені в 2004-2005 рр.19
№

Опис артефакту

Розміри
(см)

Довж.
нижн.
шипа
(см)

1

Трибул залізний. Один із
нижніх стержнів зберігся
повністю, кінці інших
обламані. Виріб
пошкоджений корозією

3,5×4,0
×2,8

2,3

2

Трибул залізний. Один із
нижніх стержнів втрачений,
два інших пошкоджені
корозією

4,0×4,2
×1,5

-

Його
переріз
(см)
0,4×0,4

-

Довж.
верхн.
шипа
(см)
-

3,8
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3

4

1

Трибул залізний. Кінець
одного з нижніх стержнів
втрачений. Виріб
пошкоджений корозією
Трибул залізний. Один з
нижніх стержнів втрачений
частково. Виріб
пошкоджений корозією.
Шипи чотиригранні, нижні
розігнуті

4,0×4,3
×3,2

2,3

0,5×0,5

2,7

4,5×3,0

2,5
(2,6)

0,5×0,5

2,8

В різних країнах цей вид озброєння має свою назву: в Англії – caltrap, galtrop,
galthrap, galtrap, calthrop, crow's foot; у Франції – chausse-trape, pied de corbeau; в
Італії – piede di corvo, tribolo; у Німеччині – krähenfuß; у Сербії – чичак; у Японії –
makibishi, tetsubishi; у Росії – чеснок. В античний час та в середні віки найбільш
вживаними були терміни «tribulus» та «murex ferreus». На Русі вони часто називалися
«рогульками железными, помётными или подмётными каракулями». Сучасна назва
"водяний горіх" (caltrop) походить від латинського calcitrapa. Синонімом латинського
Tribulus є сучасна латинська назва рослини Tribulus Terrestris (Zygophyllaceae), шипи
якої травмують ноги і проколюють шини автомобілів.
2
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