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Монгольські завоювання
до 1241 року
Монголи з’явилися на історичній сцені у ХІІ столітті завдяки діяльності видатного правителя
- Темуджина. Він походить з невеликого племені, що називалося монголами, чиї кочові землі
знаходилися над Верхнім Ононом, на території сучасного прикордоння Монголії та Росії.
В результаті довготривалих воєн, що майже не зафіксовані в Джерелах,
він зосередив у своїх руках владу над кількома степовими племенами,
поширюючи на них назву Монголи. Після отримання титулу Чингісхана
він продовжував свої завоювання, в 1202-1205 роках приєднав до союзу
племен також кераїтів, найманів і татар. Назва останнього з перечислених
племен стала для європейців синонімом поняття монголи - вони паралельно використовувалися середньовічними хронікарями.
У 1206 р. відбулася велика нарада ханів племен – курултай, під час
якого визнано владу Чингісхана над усіма монголами. Присяги, які
піддані склали великому ханові та угоди, які він уклав з ханами окремих
племен, стали підґрунтям яси - незбереженого закону монгольської
імперії. Про те, у чому присяглися підлеглі Чингісханові хани, ми дізнаємося з «Таємної історії монголів» - найдавнішої відомої хроніки цього
народу, а також з переказів мусульманських авторів та дипломатичного
листування з європейськими можновладцями. А однією з цілей, які визначив своїм підлеглим хан, стало завоювання усього світу, всіх країн
«зі сходу сонця до його заходу» (з листа внука Чингісхана, великого
хана Гуюка до папи Інокентія IV).
Після об’єднання монгольських племен Чингісхан розпочав розширювати кордони своєї держави на сусідні країни. В 1209 році до неї приєдналися турецькі уйгури. До 1211 р. він завоював тибетських тангутів
та їх державу Сі Ся, захищаючи фланг перед запланованою атакою на
державу чжурчженів, яку завоював в наступні роки. Після завоювання

північного Китаю Чингісхан вирушив на захід. У 1218 р. він захопив державу Каракитай, що знаходилася у східному Туркестані. У 1219-1223
рр. Чингісхан здійснив збройний похід на шаха Хорезму Мохаммеда
II, внаслідок чого підкорив територію західного Туркестану, а також
сучасний Іран, частину Пакистану та Афганістану. Саме під час цього
походу монголи вперше вторглися в Європу. Два полководці, Джебе і
Субедей, відділилися від основних монгольських сил та переправилися
через Кавказькі гори. Вони двічі вторглися в Грузію, зіткнулися з коаліцією кочових народів, які населяли Східну Європу - команів ( яких також
називали кипчаками або половцями), аланів та черкесів. Комани, які
населяли північне побережжя Чорного моря, перед загрозою переважаючих монгольських сил звернулися за допомогою до руських князів.
Проте їх війська зазнали поразки у 1223 р. в битві над рікою Калка, в
районі пониззя Дніпра. Перший контакт європейців з монголами, хоча і
завершився важкою поразкою, не спричинив жодних тривалих наслідків. Після завершення походу на Хорезм Чингісхан повернувся у район
північного Китаю, де посилив свою владу, остаточно знищуючи державу
тангутів. У 1227 р. він помер, залишивши своїм синам величезну Монгольську імперію, що простяглася від Тихого океану до Чорного моря.
Ще за життя Чингісхан розділив її на чотири частини, що називалися
улусами. Джучі, а згодом його син Бату отримали західні терени, тобто
майбутню Золоту Орду. Чагатай успадкував землі Каракитаю. Толуй родинні землі Чингісхана. Удегей - разом з владою, західну Монголію.
Смерть Чингісхана не зупинила експансію монголів. У 1229 р. під час
владарювання Удегея кочівники повернулися у Хорезм, щоб знову при-

єднати Персію, яку перед тим відбив султан Джелал ад-Дін. Одночасно
вони підійшли до Європи. У 1232 р. вторглися в Грузію, щоб через сім
років приєднати її до своєї держави. Подальші військові події відбувалися протягом 1237-1242 рр і були спрямовані проти команів, волзько-камських булгар, великих угрів та Русі. Ці держави на довгий період
підпали під владу завойовників. Під час цієї воєнної кампанії монголи
дійшли аж до Польщі та Угорщини. Відносно невеликий підрозділ під
проводом Орди, брата Батия, спустошив Польщу, завдавши зокрема
значних втрат її військам під час битви під Легніцею 9 квітня 1241р., а
потім пішов через Моравію в Угорщину, щоб приєднатися до головних
монгольських сил. У цей же час монголи не зупиняли своїх дій на сході - на території Північного Китаю та Кореї. Вони захопили Конійський
султанат, таким чином ставши безпосередніми сусідами Візантійської
імперії.
Визволенням для Європи стала звістка про смерть великого хана Удегея, яка навесні 1242 р. дійшла до Батия, що здійснював керівництво
воєнною кампанією на території Угорщини. Несподіваний відхід монголів дав можливість перегрупувати сили і зібрати інформацію про нового
ворога, з яким довелося воювати Заходу.

після об’єднання
монгольських племен
Чингісхан почав
розширювати кордони
своєї держави на сусідні
країни

Розповідь про те, як Батий зруйнував місто Рязань, російський манускрипт, ХVІ століття, невідомий
автор, публічний доступ, джерело: www.wikipedia.com

Портрет Чингісхана, виконаний після його смерті 1278. Національний палац-музей Тайбей
(Тайланд), публічний доступ, джерело: www.wikipedia.com

Володіння монголів, 1241 р.
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Монголи – одяг,
господарство,
озброєння

Монголи походять з території Великого степу. Їх батьківщиною був район зі специфічними природними
умовами – частково горбистий, частково рівнинний, переважно позбавлений дерев, не надто родючий.
Він визначав особливий спосіб життя - кочівництво.
У спогадах середньовічних мандрівників звертається увагу на детальний опис зовнішнього вигляду монголів. Відмінні риси повинні
були стати несподіванкою для європейців, бо як підкреслив Джованні
Да Плано Карпіні в «Історії монголів»:
«Зовнішній вигляд мешканців відрізняється від вигляду усіх інших
людей». Кочівники були середнього зросту, зазвичай худорляві. Мали
широкі обличчя з виразними вилицями та плоским носом. Їх очі малі,
широко розставлені. бороди швидше негусті. Хронікарі детально
описували характерні зачіски чоловіків - виголений верх голови, який
вони порівнювали з тонзурою монахів, виголена смужка над чолом та
кіски, сплетені з волосся, яке залишилося.
Монгольський одяг був однаковим як у чоловіків, так і в жінок, через
що «дівчат [...] і молодих жінок складно відрізнити від чоловіків»
(Джованні Да Плано Карпіні). Він складався з кафтану з розрізами по
усій довжині, подвійно загорнутого на висоті грудей і застебнутого
пряжками: однією зліва та трьома справа. Кафтан міг бути пошитим з
баракану (тонкого бавовняного або лянного полотна), пурпуру (оксамиту) або балдахіну (шовкової тканини, тканої золотою ниткою). Так
само був пошитий і зимовий одяг - шкір, хутром назовні та всередину.
Доповненням до монгольського одягу була хутряна шапка. Інакший
одяг носили лише заміжні жінки.

Їх можна було упізнати за широким, довгим, аж до землі, кафтаном та
високій цупкій шапці, яка називалася боктак, і була обтягнута тканиною та прикрашена прутиком із золота, срібла або дерева.
Помешкання монголів - це круглі намети, юрти, на конструкції з жердин та стовпів, обтягнутих войлоком. Посередині завжди було місце
на багаття, а над ним отвір, через який виходив дим та потрапляло
в юрту світло. У зв’язку з відсутністю дров, як паливо використовувалися кізяки коней та худоби, тобто аргал. Намети могли бути різного
розміру, залежно від заможності їх власника. Після розбирання їх
завантажували на в’ючних тварин або вози і забирали з собою також
і на війну. Заходячи у юрту потрібно було слідкувати, щоб не стати на
поріг, який монголи вважали домівкою божества-охоронця. Порушення цього звичаю у випадку помешкання великого хана могло каратися
навіть смертю. Монголи перш за все займалися тваринництвом. Вони
вирощували породи тварин, які були характерними для кочівних народів: коні, худоба, вівці, кози та верблюди. Вожді та заможні монголи
володіли золотом, сріблом, коштовностями та дорогими матеріалами.
Неродючі землі на територіях, які займали монголи були непридатними для вирощування овочів, фруктів, збіжжя, а могли використовуватися лише для тваринництва. Тому основу їх харчування становили
продукти тваринного походження, тобто молоко та м’ясо, передусім

Монгольські вершники, що стягують противників.. Ілюстрація з Рашид ад-Діна Джамі ат-таварих.
Тебриз (?) 1 чверть XIV століття, публічний доступ, джерело: www.wikipedia.com

конина, яловичина та баранина. Водночас вони не нехтували м’ясом
жодних тварин, навіть тих, яких європейці вважали неїстівними - собак, мишей та інших. Згідно з наказом Чингісхана не дозволялося
марнувати навіть трупи здохлих тварин, використовуючи для їжі не
лише м’ясо, а й попередньо очищені нутрощі. В джерелах також
зафіксоване споживання людського м’яса під час воєнної кампанії на
півночі Китаю.
Монголи, які приєдналися до кочівників були вправними вершниками.
Уже з наймолодшого віку вони навчалися верховій їзді та стрільбі з
лука, при чому як хлопці, так і дівчата. За описами середньовічних
хронікарів, кожен монгольський воїн мав два або три луки, які зараз
називаються реверсивними. До них було потрібно мати три колчани
стріл різних видів, для стрільби на різну відстань. Свист стріл викликав страх в рядах ворога. Під час бою монголи використовували
сокири, палиці, та списи з гаками для стягання противника з коня.
Сильніші воїни мали вигнуті одноручні мечі. Вони захищали себе,
ховаючись за великими щитами. Обладунки кочівників переважно
виготовлялися зі зміцненої шкіри або металевих пластин, кольчуги ж
зустрічалися дуже рідко. Обладунками захищали також коней.

Монгольська аристократка, яка прогулюється з двома служницями. Diez Albums Iran,
ймовірно Тебриз , XIV століття, Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Diez A fol. 72, S. 11,
використані матеріали CC BY-NC-SA 3.0, автор: Datenbank der orientalischen Handschriften,
der Staatsbibliothek zu Berlin.

Приготування до церемонії при дворі Хана. Середньовічна перська мініатюра, публічний доступ,
джерело: www.amgalant.com
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Несторіанці в Азії
Легенда про Пресвітера
(священика) Йоана

В Середньовіччі новини про події в далекій Азії, що доходили до
Європи часто перетворювалися в фантастичні казки, поєднувалися з
іншими чутками і, в результаті, отримували новий, зовсім неочікуваний зміст. Саме так відбулося з легендою про християнську державу
на території сучасної Індії, правителем якої був Король Йоан, якого
також називали Пресвітером Йоаном або Священиком Йоаном. Цей
правитель іноді ототожнювався (наприклад, Жак де Вітрі) з таким же
легендарним Королем Давидом, який повинен був бути наймолодшим
сином короля Ізраїлю. Таким чином цей правитель втілював мрію
хрестоносців, які чекали допомоги зі сходу під час битви з мусульманськими ворогами на Святій Землі. В основу легенди про Пресвітера
Йоана лягли реальні історичні події. Її тлом став розвиток несторіанства. Провісниками, які повинні були свідчити про майбутню допомогу
східного християнського правителя були завоювання Каракитаю та
монголів, які також приписувалися йому.
Несторіанство виникло у V столітті завдяки Несторію, архієпископу
Константинополя. Він проповідував подвійну природу Христа, через
що його оголосили єретиком на Ефеському соборі. А його прихильники були вигнані з Східної Римської імперії. У свою чергу вони отрима-

ли можливість поширення віри в Азії - в державі Сасанідів. Несторіанство поширилося не лише на Месопотамію, Анатолію і Східну Сирію,
а й на Індію, Аравію та Центральну Азію. Уже в ХІ століття несторіанські місії з’явилися серед багатьох монгольських племен.
Несторіанцем, і тому єретиком згідно з Церквою повинен був бути
уже згадуваний Пресвітер Йоан. Вперше про нього згадується в
записках французького хронікаря Альберіка із Труа-Фонтен. У 1122
р. він повинен був прибути у Константинополь, а потім у Рим щоб
отримати паліум митрополита. Наступні згадки з 1141 і 1145 років
вказують, що Йоан мав не лише церковне звання, але й був світським правителем - королем Індії та Вірменії. Це йому приписували
перемогу над мусульманським правителем Хорезму, якого насправді
у 1141 році розгромив Каракитай. У світлі серйозної втрати для
хрестоносців, якою стала втрата Едесси в 1144 році, присутність
християнського, переможного правителя на сході давало надію на
відвоювання. Приблизно на двадцять років пізніше великою популярністю користувався ймовірний лист Пресвітера Йоана до візантійського імператора Мануїлу Комніну, германського імператора Фридерика
Барбароси Та папи Александра ІІІ.

На початку ХІІІ століття серед хрестоносців популярними були легенди про християнських правителів в Азії. Уже згадуваний король Давид
повинен був завоювати Персію, що насправді було однією з перемог
Чингісхана. Наслідком монгольських завоювань також є листи цариці
Грузії Русудан до Риму. За словами правительки завойованої татарами країни нападники були християнами. Похід монголів на Русь та
кипчаків, в процесі якого відбулася битва на Калці у 1223 р. хронікар
Ріхард з монастиря Святого Германа приписує правителю, якого називає Священиком Йоаном.
Розповіді про Пресвітера Йоана та короля Давида, присутність несторіанців в Азії та воєнні дії ще невідомих в Європі Чингісхана, перед
лицем труднощів, з якими стикалися війська хрестоносців у Святій
Землі, злилися в єдину легенду про християнського правителя, який
приходить, щоб підтримати хрестовий похід проти мусульман.

несторіанство виникло у V столітті завдяки Несторію,
архієпископу Константинополя. Він проповідував
подвійну природу Христа, через що його оголосили
єретиком на Ефеському соборі

Несторіанська церемонія Вербної неділі (?) з храму в Гаочан (Синьцзян, Китай) приблизно 683 - 770 н.е,
Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, джерело: www.wikipedia.com

Фрагмент несторіанської стели з Сіань (Китай) з 781 року. Зараз в Музеї у Берліні, публічний
доступ, джерело: www.wikipedia.com

Несторіанські місії
Шовковий шлях Храм
Церкви несторіанців
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Битва Під
Легніцею

Перше вторгнення монголів у Європу відбулося під час походу на Хорезм у 1219-1223 роках. Незважаючи
на катастрофічну поразку руських військ, які підтримували кипчаків, не відбулося завоювання та
приєднання цих земель до монгольської імперії. Проте можна сказати, що цей похід проклав шлях і став
своєрідною розвідкою для наступного наступу, цього разу не спонтанного, але ретельно спланованого та
підготовленого.
Воєнна кампанія 1237-1242 років була здійсненна на значно вищому
рівні за першу монгольську атаку на Європу. Керівництво неї здійснював
Хан Батий, а його правою рукою був Субедей, якому ці землі були відомі
з попереднього походу.
Першою постраждала Волзько-Камська Булгарія, столиця якої Булгар
- упала вже у перший рік татарської навали. У цей самий час інші підрозділи спустошували держави східних угрів, мордву та буртасів. Після
чергового з’єднання монгольська армія напала на Русь, захоплюючи
по черзі Рязань, Коломну, Москву, Владимир Суздальський, Ростов,
Ярославль на Волзі, Переяслав, Твер. Переможний похід татар зупинив
майбутній період весняних повеней і двотижневий опір міста Торжок.
Можливо саме ці обставини захистили від атаки Великий Новгород. У
1238 р. монголи завоювали кипчаків а також аланів, черкесів, мордву та,
ймовірно, башкирів. Наприкінці цього ж року вони повторно напали на
Русь, плюндруючи Переяслав, Чернігів та Судак в Криму. Перед загрозою майбутнього вторгнення монголів Великий князь Київський Михайло
вирішив втекти до Угорщини, а Київ 6 грудня 1240 року впав від рук
загарбників. Згодом були завойовані наступні міста - Кам'янець-Подільський, Володимир-Волинський та Галич. Таким чином кордони монгольської імперії сягнули Польщі та Угорщини, держав, що перебували в
межах Західної церкви.
Наступним етапом монгольської інвазії в Європу стало вторгнення до
Угорщини, що було головною метою походу, і Польщу, яка, здавалося,

була вторинною ціллю або навіть лише одним з маршрутів, що вели
до країни Бели IV. Передумовою для нападу в обох випадках стало
прибуття біженців із захоплених територій - кипчаків та мешканців Русі.
Монгольські сили розділися на кілька підрозділів, найбільший з яких
вирушив з Галича на Буду, інший вибрав дорогу в Угорщину через Волощину, а наступний переправився через Карпати та напав на Семигород.
Північне крило, яке проходило через Польщу, щоб потім минувши Моравію потрапити в Угорщину, очолював брат хана Батия - Орда.
Підрозділ Орди був відносно невеликим і налічував близько 10 тисяч
осіб, тобто один тумен. Незважаючи на це, він завдав значних втрат
Польщі, яка на той час була розділена на конфліктуючі між собою
удільні князівства. Перші розвідувальні операції закінчилися захопленням монголами Сандомира 13 лютого 1241 року. Фактично справжнє
вторгнення почалася в березні, коли основні сили напали на Краків, по
дорозі здійснивши битви під Хмелінком та Тарчком, а менше відділення
сплюндрувало Ленчице і Серадз. Після завоювання Кракова 28 березня
1241 р. Монголи рушили у Сілезію через Рацібож та Ополе, де польські
війська чинили їм спроби опору. Вроцлав, якщо не рахувати укріпленого
городу, здався без битви.
Наступні битви, під Хмельником, Рацібожем, Ополем, не давали полякам шансу на перемогу, проте давали можливість виграти час. Завдяки
їм князь Генріх ІІ Побожний зібрав значні сили в Легниці, які складалися
з чотирьох загонів сілезьких та великопольських лицарів під його коман-

дуванням, нижньосілезьких та верхньосілезьких лицарів на чолі з опольським князем Мешком II Товстим, малопольських та великопольських
лицарів під командуванням Суліслава та лицарі духовних орденів, на
чолі з маркграфом Болеславом Діпольдом. Військам Генрика Побожного
не вдалося з’єднатися чеським військом Вацлава І, яке надходило з
допомогою.
Битва відбулася 9 квітня 1241 року в Легниці, а точніше в декількох
кілометрах на південний схід від неї, у селі Добре Поле. Як писав
францисканець Ц. де Бридіа в «Історії татар» «причиною поразки польських сил стала несподівана втеча частини сил», як припускають деякі
дослідники, загону під керівництвом Князя Опольського. Під час битви
під Легніцею загинули Суліслав та Болеслав Діпольд, а князь Генрик
ІІ Побожний потрапив у полон, де його змусили стати на коліна перед
мертвим вождем монгольського війська, вбитим у Сандомирі. Після
цього князя було страчено, а «його голову, як голову барана, привезли
через Моравію в Угорщину до Батия, а потім кинули між головами інших
вбитих» (Ц. де Бридіа)
З під Легниці, переможні війська Орди пішли в Моравію, розорили її та
приєдналися до армії Батия в Угорщині.

чергові битви – під
Хмельніком, Рацібожем,
Ополем - не давали
полякам шансу на
перемогу, проте давали
можливість виграти час
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Татари, що несуть голову Генрика Бородатого перед замком в Легниці «Свята Ядвіга, що бачить
уві сні душу свого сина, яка підіймається на небо, автор:: Миколай Прузя, Люблінський кодекс
«Легенда про святу Ядвігу» 1353 р., Цифрове зображення люб’язно надане Getty’s Open Content
Program.
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Події Імперії Чингізидів
– Pax Mongolica

На початку свого понтифікату папа Інокентій IV (1243-1254) зіткнувся
з новою загрозою для християнського світу. Вирішуючи відправити
дипломатичну місію до правителя тодішньої «імперії зла», Великого
монгольського хана, очільник церкви йшов на великий ризик. Досвід
нещодавнього вторгнення у Східну Європу вказував швидше на те, що
основну увагу слід приділяти військовій підготовці, таким чином забезпечуючи опір агресорам. Передбачаючи позитивні наслідки візиту папських послів та навіть сам факт, що вони повернулися живими з відстані
тисяч кілометрів, Каракорум змушує нас замислитися над організацією
монгольської держави, яка, з одного боку, була смертоносною машиною
війни, але з іншого боку, як ніколи раніше дозволяла пересуватися своєю величезною територією послам та купцям ворожих країн.
Досягнення військ Чингісхана та його наступників були вражаючими.
Уперше в історії увесь Шовковий шлях перебував під контролем однієї
держави. Водночас Монгольська імперія вразила світ не лише темпами
завоювань і розмірами завойованих земель. Створена в ній адміністративна система не використовувала законів, що застосовуються до цих
пір у завойованих країнах. Скрізь було створено власний управлінський
апарат, завдяки якому практично відразу було об’єднано усі підлеглі
території. Після етапу завоювання, який одночасно був придушенням,
наступав період впровадження надзвичайно репресивних законів, які
застосовувалися з усією нещадністю. Реальний спокій, яке запанував в
межах Великого Хана, уже в сучасні часи було названо Pax Mongolica,
на взірець античного терміну Pax Romana. Проте ця схожа подібність
призводить до деяких спрощень. На перший погляд непомітною є надзвичайно висока ціна, яку завойовані та підкорені нації мали заплатити
за цей мир.
Система правил і законів, що панували в монгольській державі, відома
як яса, почала встановлюватися Чингісханом на початку його правління.
Вона ніколи не була кодифікована, а окремі регулювання були прецедентами, що служили для розгляду наступних правових колізій. Яса
передбачала лише три види покарань: найчастіше - смерть, вигнання
та конфіскацію майна. Піддані монголів боялися не так законів, як
неухильності їх виконання. Проте, яса була насамперед інструментом
жорстокого терору, який паралізував будь-які спроби скинути ярмо,
але одночасно стримуючи від вчинення будь-яких злочинів. Зокрема
виступів проти монголів та їх законів. Водночас варто звернути увагу на
факти масового хабарництва серед еліти імперії, про що повідомляли
посли з Європи. Панування над величезною імперією, яка в період свого
найбільшого територіального поширення сягала трьох океанів, також
вимагало блискавичного поширення інформації між провінціями та
столицею Великого Ханства. Монголи, скориставшись досвідом завойованих держав, створили систему кур'єрської пошти, що називалася на

їхній мові Örtöö від назви окремої поштової станції. Вона також відома
за своєю тюркською назвою ям. У початковий період свого існування
її використовували кур'єри, іноземні дипломати, а до середини XIII
століття також купці. Європейські посли залишили нам детальні описи
маршрутів та станцій на шляху до місцезнаходження монгольського
правителя. Завдяки Зміні коней на кожній станції подорожі мандрівники
надзвичайно швидко долали дорогу. Саме завдяки цьому посли Інокентія IV здолали 5000 кілометрів за 106 днів.
Можливість користуватися привілеями, які мали посли, включно із
захистом монгольською державою, безкоштовне використання обов'язкової допомоги населення, а також пересування поштовими шляхами,
підтверджувалася виданням документу - пайдзи. Це була металева
пластина з багатомовним написом, що застерігав проти відсутності
поваги та ненадання належної допомоги його пред'явнику. Таким чином
особи, які отримали цей документ могли користуватися рядом привілеїв
на території монгольської імперії. Європейські посли також отримували
пайдзи, завдяки чому могли безперешкодно виконувати свою місію.
Саме надання цих виняткових прав і було причиною їх успіху та щасливого повернення у Європу. Слід зазначити, що з часом ця система
стає джерелом корупції та отримання вигоди монгольськими підданими.
Наступні правителі почали її обмежувати.
Таким чином реалізація місії папських послів була спричинена кількома
вищеописаними чинниками. Найважливішим з них був жорсткі закони монгольської держави, які захищали своїх офіційних гостей. Pax
Mongolica протягом століття забезпечував безпроблемний потік товарів
та ідей в Євразії, проте не можна забувати про страшну ціну, яку за це
заплатило завойоване населення. Центральна Азія вже не піднялася
від шкоди, завданої послідовними хвилями монгольських навал. Імперія
Чингісхана протягом більше півстоліття після його смерті розширювала
свої володіння в Європі та Азії, однак, ворожнеча між його наступниками
спочатку призвела до конфліктів над спадкоємністю, а потім до розпаду
величезної держави. Останнім ударом, завданим Pax Mongolica, стала
епідемія чуми пол. XIV століття, яку в Європі назвали Чорною смертю.
Вона поширювалася з небаченою до цього часу швидкістю вздовж Шовкового шляху.

Монгольська «залізна табличка» (пайдза) написана пагбоєм, династія Юань (Китай),
кінець XIII століття, публічний доступ, джерело: www.metmuseum.org

скрізь було створено
власний управлінський
апарат, завдяки якому
практично відразу
було об’єднано усі
підлеглі території. Після
етапу завоювання,
який одночасно був
придушенням, наступав
період впровадження
надзвичайно репресивних
законів, які застосовувалися
з усією нещадністю

Монгольська імперія раніше 1259.

Pax Mongolica спрощував торговельні
контакти: Марко поло на шляху каравану,
автор: Авраам Крескес, Каталонський
атлас, са. 1375 AD, публічний доступ,
джерело: www.wikipedia.com
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Чотири візити
послів Інокентія IV
до хана монголів у 1245 р.
Відхід монгольських військ після перемоги над Польщею та Угорщиною,
швидше за все, був зумовлений новиною про загибель великого хана
Угедея (11 грудня 1241 р.), про яку очільник війська хан Батий дізнався
навесні 1242 р, Європа отримала після того , щоб зібрати сили і дізнатися більше про нового ворога, про якого до цього часу поширювалися
швидше міфічні, аніж реальні новини. Про те, що було причиною такого
швидкого та несподіваного відходу монголів європейці не могли знати,
тому і не могли передбачити скільки часу їм залишилося до нової сутички з військами кочівників.

у християнську віру і, таким чином, можливо, залучити їх до боротьби з
мусульманами на Святій Землі. Намір Інокентія IV відправити послів до
великого хана монгольської імперії міг бути підтриманий архієпископом
Петром, вигнаним з Русі татарами, який, прибувши до Ліону, повідомив
про загарбників. Він, зокрема запевняв гарантію поваги до послів цим
народом. У результаті в подорож вирушили ймовірно 4 посольські місії,
хоча їх кількість не є точною, а у випадку деяких таємницею також залишався особовий склад, маршрут та інформація про те, куди саме дійшли
посли.

Шанс розв’язати монгольську проблему вирішив використати папа Інокентій IV, який розпочав свій понтифікат у 1243 році. На загальний собор
в Ліоні, який було скликано на 1245 рік, до порядку денного було включено татарське питання. Офіціальна позиція собору швидше мала теоретичний характер: він закликав християн до зміцнення захисту перед
черговою атакою. Важливіше значення мали інші заходи, здійснені Папою, а перш за все, візити послів, які він вирішив відправити до монголів
ще до початку собору - навесні 1245 року. Мета цієї операції полягала
в тому, щоб спочатку більше дізнатися про ворога. Дуже далекоглядне
бачення полягало в тому, щоб вивчити можливість навернення монголів

Першим повинен був вирішити Лаврентій з Португалії, францисканець.
Він отримав від папи лист до татар, датований 5 березнем 1245 р. Другий лист повинен був вручити Коломанові, якого Інокентій IV хотів навернути в лоно західної церкви, правитель Булгарів. Про долю посольської
місії Лаврентія з Португалії більше нічого не відомо - немає впевненості
навіть у тому, чи вона увінчалася успіхом, чи залишилася лише в планах.
Значно більше відомо про іншу посольську місію, яку очолював францисканець Джованні Да Плано Карпіні, в склад якого входив також Бе-

метою цього заходу, перш за все, було більше дізнатися
про ворога. Дуже далекоглядне бачення полягало в
тому, щоб вивчити можливість навернення монголів у
християнську віру і, таким чином, можливо, залучити їх
до боротьби з мусульманами на Святій Землі
недикт Поляк та не відомий ближче Чеслав з Чехів. Місія отримала від
папи лист, датований 13 березня 1245 р., і вирушила з Ліону 16 квітня
того ж року. Посли спочатку вирушили до Праги, а потім, за порадою
короля Вацлава I, обрали дорогу через Польщу, проїжджаючи через
Вроцлав (де до місії приєднався Бенедикт Поляк) та Ленчицу. Звідти
посли вирушили до Києва, звідки татари супроводжували їх до табору
хана Батия на нижній Волзі і далі до великого ханського табору поблизу
столиці монгольської імперії Каракорум.
Папські листи, що отримала третя посольська місія, яку очолював домініканець Андрій з Лонжумо, не збереглися. Проте відомі відповіді на
них, які монах передав Інокентію IV після повернення. Андрій з Лонжумо
вирушив з Ліону у березні або квітні 1245 р. та подорожував через
мусусульманські країни по черзі передаючи листи султанам Ізмаїлові в
Беальбеці, Аль-Мансур в Хомсі, Даудові в Карнаці. Він також доїхав до
правителів якобітів та несторіанців. Про те, чи вдалося нав’язати контакти з монголами - невідомо, хоч і існують передумови для цього. Однозначно доїхав до монголів Асселін з Кремони разом із Товаришами,
зокрема Симоном з Сен-Кантен, враження якого записав у своїй хроніці
Вінсент із Бове. Домініканська посольська місія вирушила в березні або

Лист папи Інокентія IV до хана Гуюка, публічний доступ, джерело: Vatican Secret Archives,
Vatican City, Inv. no. Reg. Vat., 21, ff. 107 – 108 р.).

квітні 1245 р. Маршрут, яким монахи подорожували до монголів невідомий, проте відомо, що мандрівка тривала понад два роки. Ймовірною
причиною були перешкоди зі сторони мусульманських правителів, які
описує уже згадуваний вище Андрій з Лонжумо.
У табір Байджу неподалік міста Сісіан посольська місія прибула 24
травня 1247 р., щоб через дев’ять тижнів, 25 липня вирушити у зворотню дорогу. Разом з ними до папи вирушили два монгольські посли, які
везли Інокентію IV лист від Байджу та копію листа великого хана Гуюка
до Байджу. Додатковим завданням, яке виконала посольська місія, було
налагодження контакту з несторіанцями. Вороже ставлення Аселіна з
Кремони до монголів, про що відомо від Симоном з Сен-Кантена, і відмова йти до столиці імперії, призвели до того, що ця місія, незважаючи
на те, що вона добралася до татар, була значно менш успішною від місії
Джованні Да Плано Карпіні та Бенедикта Поляка.

Папа Інокентій IV відправляє
домініканів та францисканців
до татар. Kronika Vincent de
Beauvais, Le Miroir Historial (Vol.
IV), близько 1400-1410,
публічний доступ,
джерело: www.wikipedia.com

Аселін з Ломбардії, що отримує листа від Інокентія IV та передає його монгольському генералові
Байджу, автор: Давид Ауберт Хроніка Імператорів, 1462 р., публічний доступ,
джерело: www.wikipedia.com
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Учасники
подорожі
Склад посольської місії, скерованої Джованні Да Плано Карпіні повністю невідомий. Також небагато можна сказати і про нього самого. Він
народився наприкінці ХІІ століття в Плано Карпіні неподалік Перуджі.
Про його дитинство та юність нічого не відомо. Деякі припускають,
що до вступу до спільноти св. Франциска з Асизу він міг бути лицарем. Ця теза, однак, не підтверджується жодним документальними
даними, а її підставою стали описані в спогадах про подорож до
монголів знання зброї та тактики. Підтверджені відомості про життя
Джованні з’являються аж у зв’язку з його приналежністю до ордену
Францисканців у хроніці Йордана з Джано, який описує перші роки
діяльності ордену. Він був одним з найдавніших товаришів св. Франциска. Він з'являється вперше у записах, що стосуються генеральної
капітули францисканців у 1221 році. Відомо, що разом з групою
ченців він перейшов через Альпи до Німеччини, де 8 вересня 1222 р.
був обраний кустошем саксонської провінції ордену. Звільнений від
цього обов’язку через два роки, він переїхав у Кельн, де в 1228 р. був
іменований керівником німецької провінції. Цю функцію виконував до
1230 р., після чого його було делеговано в Іспанію з місією керувати
там монастирями. Про цей період життя Джованні нічого не відомо. У
писемних джерелах він знову з’являється як саксонський суперіор між
1232 (або 1233) та 1239 рр. Про те, що відбувалося з Джованні пізніше, до 1245 р. хронікарі мовчать. Точно відомо, що навесні того року
він вирушив на чолі посольської місії папи Інокентія IV до монголів,
звідки повернувся восени 1247 р. Варто підкреслити, що вирушаючи
в мандри Джованні Да Плано Карпіні міг мати приблизно 60-65 років.
Після повернення до Ліону протягом трьох місяців він перебував поруч з папою, очевидно пишучи у цей час «Історію монголів». А після
цього вирушив до двору Людовіка ІХ з місією переконати його відтермінувати у часі похід на Святу Землю. У 1248 р. він був іменований
архиєпископом Бару (Антіварі) в Далмації. Помер 1 серпня 1252 р.
Ще менше відомо про товариша Джованні Да Плано Карпіні, який
разом з ним дійшов до Великого монгольського хана. Його звали
Бенедиктом Поляком. Він приєднався до посольської місії у Вроцлаві
навесні 1245 р. Міг бути ченцем місцевого францисканського монастиря. Завдяки знанням руської мови міг виконувати під час подорожі
роль перекладача. Є підстави вважати, що він спілкувався безпосередньо з татарами (за спогадами Ц. де Бридіа), і або вони знали

руську мову, Або Бенедикт вивчив основи монгольської. Разом з
Джованні він дійшов до двору хана Гуюка та повернувся в Європу, супроводжуючи Джовані до самого Ліону, або принаймні до Кельну, де
надиктував свої враження про подорож ченцю, ім’я якого залишилось
невідомим. Наступна згадка про нього з’являється в протоколі чудес
св. Станіслава Краківського єпископа. Бенедикт виконував функції
опікуна францисканців у Кракові. Про його подальше життя відсутні
точні відомості.
Проблематичною постаттю є Чеслав Чех, згаданий Ц. де Бридіа
В «Історії татар» як товариш Джованні Да Плано Карпіні відразу
поруч з Бенедиктом Поляком. Сам Бенедикт у своєму звіті не вказує
імені свого супутника, проте підкреслює, що він був францисканцем
та вирушив з Ліону. У свою чергу Джованні згадує виключно Бенедикта, не вказуючи деталей про інших товаришів. У пізнішій францисканській історіографії ця постать з’являється також під іменем Стефан
Чех. Відомо, що частина послів була затримана ханом Батиєм над
Волгою, серед них, ймовірно, був і брат Чеслав Чех.
У 1965 р. було оприлюднено третю частину спогадів про подорож
авторства таємничого, уже згадуваного вище Ц. де Бридіа. Однак
не відомо, чи він брав участь в посольській місії, чи лише записував
спогади учасників. Можливо, якщо він дійсно вирушив до монголів,
то був затриманий разом з Чеславом Чехом над Волгою, щоб під
час повернення приєднатися до основної частини посольської місії.
Це б пояснило факт посилання на спогади Джованні і Бенедикта про
перебування у Великого хана. Певні підстави для ідентифікації Ц. де
Бридіа можемо відшукати у передмові до його «Історії татар». Твір
було написано за дорученням Богуслава, суперіора францисканців
в Чехії та Польщі. Автор, ймовірно, походив з Польщі та був членом
цього ордену. «Брідіа» найчастіше інтерпретується як Бжег на Сілезії.

Інокентій IV, Карта з манускрипту, XIII століття, публічний доступ

ще менше відомо про товариша Джованні Да Плано Карпіні, який разом з ним дійшов
до Великого монгольського хана, якого звали Бенедиктом Поляком. Він приєднався до
посольської місії у Вроцлаві навесні

Хан вручає Братам Поло золоту «залізну табличку». Проте темні ряси та тонзури вказують, що
швидше йдеться про ченців (францисканців?). Середньовічний оприлюднений рукопис, British
Library, Лондон, публічний доступ, джерело: www.bl.uk
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Одна зі сторінок манускрипту про життя святого Франциска Асизького. У творі також міститься
легенда про Святого Станіслава, ймовірно написана за доручення Короля Угорщини Карла І
Роберта та його дружини Ельжбети, дочки Владислава Локетка, приблизно 1320 - 1342 AD,
невідомий автор. Болонья, публічний доступ, джерело: www.metmuseum.org
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Ленчиця
у 1245 р.

Посли папи Інокентія IV по дорозі до великого хана Монголів користалися прийомами у дворах можновладців. Джованні Да Плано
Карпіні разом з товаришем Чеславом Чехом вирушили у Чехію, а
потім за порадою короля Вацлава І обрали дорогу, що веде через
Польщу та Русь. Тому з Праги вони вирушили у Вроцлав, де їх
прийняв Болеслав ІІ Рогатка, якого також називали Лисим. Саме
тут до посольської місії приєднався Бенедикт Поляк. У Сілезії до
експедиції можливо приєднався ще один учасник, Ц. де Брідіа,
хоча щодо його участі в подорожі є певні сумніви.
З Вроцлава папські представники вирушили до Ленчиці, яка у ті
часи була головним центром Мазовецького князівства. При дворі
Конрада І Мазовецького власне відбувався з’їзд князів та польських сановників. Серед інших на ньому були присутні краківський
єпископ Прандота та краківська княгиня Гремислава, вдова Лешка
Білого та мати Болеслава V Встидливого. Очевидно від польських

можновладців папські посли могли отримати суттєву інформацію
про подальшу подорож, а також про самих монголів, до яких їх
відправив папа. Монгольське вторгнення сіяло спустошення на цих
землях всього кілька років перед цим. Навесні 1241 р., а саме 4
роки перед тим, татари вторглися в Ленчицю, а через деякий час
здобули Краків, щоб потім завоювати Сілезію, де відбулася відома
битва під Легніцею. Окрім польських можновладців на з’їзд прибув
також руський князь Василько Романович. Володимиро-Волинський князь, що був правителем земель, які підпорядковувалися
монгольській імперії також міг надати послам Інокентія IV цінну
інформацію. Його старший брат, князь Данило Романович у 1245
р. був викликаний у табір хана Батия, щоб визнати монгольське
правління. Попередньо він відправив до хана своїх послів, які б
забезпечили гарантію безпеки для свого правителя. Відомості,
отримані ними, дозволили забезпечити спокійну дорогу до татарського правителя, а також отримати інформацію про необхідність

Ленчицька архіколегіата в Тумі. Фото: Я. Янковський.

привезти подарунки усім татарських полководцям, через володіння
яких проходив шлях.
Щоб забезпечити собі приязний прийом монголами, францисканці
закупили певну кількість хутер, а решту отримали в подарунок
від Конрада Мазовецького, Краківської княгині Гремислави, яка
иперебувала у нього в гостях, краківського єпископа Прандоти
та невідомих польських лицарів. Князь Мазовецький та його син,
ймовірно Казимир, а також уже згадуваний єпископ наполягали,
щоб посли вирушили у подальшу дорогу разом з Васильком Романовичем. Саме так і відбулося, разом з руським князем, а потім у
супроводі його слуг Джованні Да Плано Карпіні, Бенедикт Поляк та
їхні товариші добралися до Києва, «міста руського, яке на той час
перебувало під ярмом татарів» (Бенедикт Поляк)

Візуалізація городища в Ленчиці, стан у ХІІІ ст., автор: Войцех Пшибиловський. Люб’язно надано Музеєм у Замку в Ленчиці.
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Маршрут подорожі
Джованні да Плано Карпіні
та Бенедикта Поляка до
Каракорум

Посольська місія папи Інокентія IV до монголів, яку очолив Джованні
да Плано Карпіні, вирушила з Леону 16 квітня 1245 р. Францисканці
спочатку приїхали у двір Вацлава I, відомого уже з попередніх років
правителя Чехії, який приязно ставився до Джованні. За його порадою
посли продовжили подальшу подорож через польські та руські землі. У
Вроцлаві до братів Джованні да Плано Карпіні та Чеслава Чеха приєднався польський францисканець Бенедикт. Можливо у Сілезії до місії
додався ще один учасник - Ц.де Брідіа, хоча щодо його участі в подорожі ані реальності існування немає впевненості.
З Вроцлава, з двору Болеслава ІІ Лисого, місія вирушила до Ленчиці,
де відбувався з’їзд польських князів та сановників. Папські посли були
приязно прийняті князем Конрадом І Мазовецьким, а підтримка нанана
ним та іншими можновладцями була безцінною, без подарунків у вигляді цінних хутер вони б небагато добилися після прибуття до монголів.
З Ленчиці місія вирушила до Русі разом з князем Васильком Романовичем, братом Данила Галицького. Перебуваючи в гостях при дворі
руських князів францисканці прочитали їм листа папи Інокентія IV,
схиляючи тих навернутися до Західної Церкви. Таке дії були певним
паралельним заходом папських послів, поруч з основним завданням,
яким був візит до татар. До Києва Джованні та його товариші добралися
в супроводі слуги Галицько-Волинського, переживаючи складні часи
в Данилові, де вони серйозно захворіли. Реконструйований маршрут
послів з Ленчиці до Києва проходить через Завихост, Городло, Володимир, Луцьк, Пересопницю, Звягель та Білгород.
У Києві брати ченці були змушені замінити коней на витриваліших,
більш пристосованих до складних умов, що панували на сході. Тут вони

вперше повинні були впручити подарунки, щоб заохотити київського
тисячника надати їм коней та супровід. З Києва посли вирушили у
подальшу дорогу 3 лютого 1246 р. Їх шлях проходив через Канів над
Дніпром. В сусідньому селі, яким правив Алан, якого називали Міхеєм,
вони були змушені знову вручити подарунки. Лише після цього їх провели до першої татарської сторожової вежі. Тут також не обійшлося без
подарунків, як і в таборі Корензи - племінник хана Батия, першого монгольського правителя, з яким зустрілися посли. Відсутність можливості
перекласти лист папи призвела до того, що послів делегували до табору самого Батия, куди вони прибули 4 квітня 1246 р. Його табір знаходився над нижньою Волгою. По дорозі посольська місія, яку супроводжували татарські охоронці, повинна була пройти через усю країну
кипчаків, переправляючись через Дніпро, Дон та Волгу. Мандрівникам
вважали, що ці всі ріки впадають у Грецьке море, яке також називали
Великим, помилково об’єднавши в одне Чорне та Каспійське моря.
Через чотири дні, 8 квітня 1246 р. хан Батий відправив послів у серце
імперії. Проте він наказав затримати частину учасників (а серед них,
можливо Чеслава Чеха та таємничого Ц. де Брідіа) під виглядом їх відправки назад до папи. Проте вони повернулися лише на землі правителя Маукі, що кочував у степах на схід від Дніпра, де були затримані аж
до повернення Джованні та Бенедикта. Вирушивши з табору хана Батия
брати Джованні та Бенедикт скористалися швидкою їздою, змінюючи
коней від п’яти до семи разів у день. Таким чином вони проїхали країну
кипчаків, пустинні землі кунів, мусульманський Хорезм, а також землі
Каракитаю. Джованні да Плано Карпіні згадує про це, що проминули
невелике море, це могло бути лише озеро Ала-Куль. Арал або Балхаш.
По дорозі їх прийняли в таборі однієї з дружин імператора, щоб потім
переміститися у гористу країну найманів.

До табору Хана Гуяка вони добралися 22 липня 1246 р. ідучи через
землі монголів близько 3 тижнів. Тим часом у Сира-орді відбувався з’їзд
татарських ханів, метою якого були вибори великого хана.
Посли мусили чекати аж до моменту, поки внук Чингісхана - Гуюк не
посів трон 21 серпня 1246 року і лише тоді прийняв їх як великий хан
монгольської імперії.
Папські посли перебували серед монголів до 13 вересня 1246 р., після чого вирушили у зворотну дорогу, везучи лист від великого хана
Гуюка Інокентію IV. Повертаючись у Європу посольська місія здолала
схожий шлях, знову відвідавши Батия, а потім правителя Маукі, де їх
чекали раніше затримані товариші. У супроводі кипчаків вони прибули
до Києва 9 червня 1247 року. На зворотному шляху вони отримали
відповідь від Данила Галицького та Василька Романовича про бажання
повернутися у лоно Західної Церкви. По дорозі до Ліону вони перетнули польські, чеські та німецькі землі, багаторазово розповідаючи про
свою подорож та ділячись враженнями, які записували слухачі. До папи
Інокентія IV посли повернулися 13 листопада 1247 р, тобто більше, ніж
через два з половиною роки виснажливої подорожі.

Маршрут подорожі Джованні да Плано Карпіні та Бенедикта Поляка до.
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Карта світу, так звана, Tabula Rogeriana, намальована Мухаммадом Аль-Ідрісі для Рожер II в 1154 р. В оригіналі обернена на 180 градусів (Південь вгорі) публічний доступ, джерело: www.wikipedia.com
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Каракорум:
– прийом
Ханом Гуюком

Експедиція Джованні да Плано Карпіні та Бенедикта Поляка дійшла майже до Каракоруму - столиці Монголів, але не до самого міста. Це вдалося
лише наступному європейському мандрівникові Віллему Рубруку, приблизно на вісім років пізніше. Посли папи Інокентія IV були прийняті великим ханом Гуюком у літній резиденції, яка називалася Сира-Орда, що
знаходилася на відстані півдня дороги на південь від Каракорум. У табір
цього правителя посли потрапили 22 липня 1246 р. На цей момент Гуюк
ще не був великим ханом, яким його обрали приблизно на місяць пізніше.
Незважаючи на те, що слова папи були передані йому незабаром після
прибуття послів до табору, тільки офіційно зайнявши посаду, він прийняв
і вислухав францисканців, а потім дав їм відповідь. Після прибуття до
Сира-орди послів розмістили в окремій юрті, схоже до інших посольств,
яких перебувало там дуже багато. Джованні да Плано Карпіні згадує про
понад чотири тисячі послів. Кілька днів після прибуття францисканці стали свідками великого монгольського свята, яке тривало чотири дні. Яке
вони помилково вважали курултаєм - виборами нового хана. Насправді
інтронізація Гуюка відбулася значно пізніше, 21 серпня 1246 р. До цього
моменту їх прийняла мати Гуюка, Торогене-хатун, яка була регентшою
після смерті великого хана Удегея.
Папські посли були свідками урочистості, під час якої Гуюк посів трон,
і яку перенесли через великий град з 15 на 21 серпня 1246 р. Під час
банкету посли вперше були запрошені до новообраного великого хана
монгольської імперії. Їм було доручено написати те, що планують сказати.
Через кілька днів, скориставшись послугами перекладача, вони передали зміст папського послання Гуюкові та присутнім в наметі канцлерам
та управлінцям. Відповідь посли отримали 11 листопада 1236 р. Після
перекладу змісту та підготовки двох примірників листа, латинською та
сарацинською мовами, вони вирушили в зворотну дорогу. Сира-Орду
посли покинули 13 листопада 1246 р. Гуюк вирішив відправити до папи
двох послів. Як зазначив Джованні да Плано Карпіні , йому запропонували
звернутися до великого хана з проханням вислати послів. Францисканець
проявив у цьому питанні кмітливість і дипломатичні вміння, відмовляю-

чись брати татарських послів до Європи. Передусім він побоювався, що
під час подорожі вони будуть шпигувати, збираючи інформацію, необхідну
для чергового нападу. Також вважав, що якщо татарські посли побачать
розбрат, що панує на Заході, то отримають ще більше бажання для
нападу. Крім того, Джованні розумів, що, як це уже бувало, жителі європейських країн можуть не поважати недоторканості послів та вбити їх, що
призвело б до помсти монголів.
Цікаво, що Джованні да Плано Карпіні написав, що існує шанс на навернення великого хана Гуюка у християнську віру. За словами францисканця він був «дуже розсудливий, надзвичайно хитрий, дуже серйозний і
гідний у поведінці. Ніхто ніколи не бачив, як він сміється без причини, чи
робить щось легковажно. [...] Також нам говорили християни, що перебували у нього на службі що вони сильно вірять у те, що хан може стати
християнином». Доказом цього мав бути дозвіл християнам а, точніше,
несторіанцям ilchana, вільно молитися і здійснювати місіонерські заходи.
Проте лист великого хана до папи мав зовсім інше звучання. Він не лише
відкинув можливість прийняття християнської віри, але навіть вимагав
здатися під монгольське правління. Як написав Гуюк «Божою силою усі
держави від сходу сонця до його заходу були передані нам. Чи міг би
хтось чинити без Божого наказу?» (лист великого хана Гуюка до папи
Інокентія IV).

через кілька днів,
скориставшись послугами
перекладача, вони передали
зміст папського послання
Гуюкові та присутнім
в наметі канцлерам
і урядовцям
Лист великого хана Гуюка до папи Інокентія IV, публічний доступ, джерело: www.asnad.org
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Три розповіді про подорож:
Джованні да Плано Карпіні,
Бенедикт Поляк, Ц. де Брідіа

Подорож Джованні да Плано Карпіні, без сумніву, є найкраще задокументованою експедицією серед усіх чотирьох посольських місій,
відправлених папою Інокентієм IV до монголів. Відомо три розповіді про
цю мандрівку. Перша, автором якої є сам Джованні да Плано Карпіні,
друга - надиктована його товаришем Бенедиктом Поляком, а третя написана Ц. де Брідіа.

(книга III), звичаї (книга IV), історію держави (книга V), озброєння та
військову тактику (книга VI), трактування підкорених країн (книга VII)
та методи війни з ними (книга VIII), він додав IX книгу, що описує його
подорож. Вдалі, точно описані та ретельно впорядковані спостереження францисканців - це свого роду дипломатичний звіт, створений на
прохання Інокентія IV.

«Історія монголів» авторства Джованні да Плано Карпіні збереглася
у двох версіях - коротшій, яка складається з восьми книг, та довшої,
доповненої дев’ятою книгою, саме яка є розповіддю про перебіг подорожі. Коротша редакція була написана уже під час зворотної дороги на
підставі того, що запам’ятали брати та, напевно, на підставі нотаток,
які вони робили під час перебування в таборі великого монгольського
хана. Як згадує автор, по дорозі назад до Ліону брати неодноразово
розповідали про подорож, зокрема «в Польщі, Чехії, Німеччині, в Льєжі
та Кампанії». Очевидно вони також відвідали двір короля Бели IV в
Угорщині, що підтверджує рукопис розповіді Карпіні, який зберігається
в Національній бібліотеці в Люксембурзі, збагачений інформацією про
зустріч папських послів з послами угорського короля до татар. Повний
звіт про подорож Джованні да Плано Карпіні написав уже напевно після
повернення до Ліону, де провів три місяці у папи. До уже існуючих восьми розділів, які описують країну (книга I), її жителів (книга II), їх релігію

Другою розповіддю з подорожі є «Звіт» Бенедикта Поляка, відома з
двох рукописів: паризького та віденського. Додатково, лист великого
хана Гуюка до папи Інокентія IV, розміщений і кінці розповіді, окремо
знаходиться також в хроніці Салімбене Пармського. Розповідь Бенедикта Поляка записав в Кельні невідомий священик восени 1247 р.
на зворотному шляху до Ліону. Цей факт підтверджують записки в
щорічниках кельнського монастиря бенедиктинців: «»[...] Брати Монахи,
відправлені папою до татар, поверталися маючи при собі лист, який
правитель Татар надіслав папі. Один з тих же Братів монахів на ім’я
Бенедикт, поляк за національністю, проїжджаючи через Кельн, передав
усно і точно, так як бачив і чув, одному прелатові, колись Кельнському
схоластику, здібному до наук, зміст листа та перебіг усієї подорожі, яка
відбулася з великими труднощами і серед небезпек» («Annales Sancti
Pantaleonis Coloniensis»).

«Історія татар», автором якої є Ц. де Брідіа, яку також називають
«Татарською розповіддю», відома з одного рукопису, оприлюдненого
щойно в 1965 р., який знаходиться в Єльському університеті в США.
Збережений манускрипт було створено приблизно в 1440 р. Невідомо,
чи автор цієї розповіді брав участь в подорожі, чи лише записав спостереження Джованні та Бенедикта, слова яких неодноразово цитує у
тексті. Якщо він був членом посольської місії, можливо був затриманий
ханом Батиєм над Волгою, через що був приречений отримати лише
ту інформацію, яку йому надали товариші, які дійшли до самого великого хана монгольської імперії. Твір Ц. де Брідіа було написано за
дорученням Богуслава, суперіора францисканців в Чехії та Польщі. Це
синтетичне дослідження з врахуванням географічних та історичних особливостей і етнографічні спостереження. Помітне захоплення автора
фантастичними темами, що стосуються народів, невідомих європейцям. Також звертає на себе увагу знання військової тематики та вдалий
опис рекомендованого способу бою з монголами.

спогади Бенедикта Поляка записав в Кельні невідомий
священик восени 1247 р. на зворотному шляху до Ліону

Францисканский ченець, що читає при королівському дворі, оприлюднений рукопис, кінець ХІІІ
ст., публічний доступ, джерело: British Library Royal Collection, BL Royal 3 D VII, f. 1.

Історія монголів, Джованні да Плано Карпіні, Національна бібліотека ім. Оссолінських,
публічний доступ, джерело: www.dbc.wroc.pl
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Пізніші подорожі до монголів
Віллем Рубрук, Брати Поло та
Марко Поло

Посольські місії Інокентія IV певним чином проторували шлях та відкрили європейським правителям очі на можливість налагодження контактів
і навіть здійснення співробітництва з далеким азіатськими країнами.
Через кілька років після надзвичайної подорожі Джованні да Плано
Карпіні та Бенедикта Поляка наступний францисканець, який походив з
Фламандії Віллем Рубрук був відправлений до великого монгольського
хана, яким у той час був Мунке. Цього разу ініціатором подорожі став
король Франції, Людвік ІХ Святий. Посольська місія Рубрука мала на
меті вивчити можливість навернення монголів та об’єднання з ними для
боротьби з мусульманськими турками. Внаслідок подорожі, яку здійснив
фламандський монах у 1253-1255 рр., було створено детальний опис
монгольської імперії та її населення, їх звичаїв та вірувань. Переломними також були географічні спостереження Рубрука, що стосувалися
Каспійського моря, яке у давні часи вважалося затокою Північного океану. Віллем Рубрук вирушив з Константинополя 7 травня 1253 р. По дорозі до великого хана він відвідав двір Сартака, сина Батия (Батий був
головним полководцем в часи монгольської навали в Європу у 12371242 рр). Причиною цього візиту була чутка про те, що Сартак наче був
охрещений, що дозволило францисканцям сподіватися на допомогу з
його боку. Проте Рубрук не підтвердив цієї інформації, водночас підкреслюючи, що цей правитель приязний до християн. Після подорожі,
яка тривала майже рік, 5 квітня 1254 р. францисканець доїхав до Каракорум. Він був першим європейцем, який описав столицю монгольської
імперії.

Марко поло, який разом з батьком і дядьком приїхав у двір хана, викликав довіру правителя, завдяки чому часто за дорученням хана подорожував землями імперії. Нотатки, які Марко робив під час своїх поїздок,
стали основою для написання «Опису світу». Ця робота була створена
завдяки італійському письменнику Рустікелло з Пізи. В ній описано багато країн, завойованих монголами або залежних від них. Деякі, наприклад Японія та Ява, з’являються в європейських джерелах вперше. Під
час однієї з подорожей Марко Поло.
Через Цейлон добрався до Індії, а потім до Сокотри та Занзібару. Пізніше морський досвід, отриманий під час цієї подорожі, дозволив йому
здійснити складну місію перевезення принцеси Кокачін до Левантана,
сучасного Ірану. Ця подія є настільки важливою, що може бути аргументом, який підтверджує правдивість розповідей Марко Поло та співпадає
з історією, записаною в хроніках династії Юань. Під час здійснення місії
Марко його батько Ніколо та дядько Маттео покинули Китай 292 р. Після
її здійснення вони вирушили назад у Європу. Їх шлях пролягав через
Іран та Туреччину, а згодом Константинополь. У Венецію вони повернулися у 1295 р. Історія життя Марко Поло сповнена суперечностей, і
правдивість його поїздки іноді піддається сумнівам. Сумніви викликає
той факт, що його ім’я не з’являється в хроніках імперії Хана Хубілая.
Водночас науковці відзначили узгодженість подій, описаних в монгольських та китайських джерелах з історією, поданою в «Описі світу».

Хан Хубілай вручає Братам Поло золоту «залізну табличку», MS fr 2810 f. 3v ok.1410-1412,
Національна бібліотека (Париж), публічний доступ.

Італійський францисканець чеського походження, Одоріко Порденоне під час місії на Суматру
(після 1317 р.) MS Fr 2810, fol. 104, ok. 1410 -1412, Національна бібліотека (Париж), публічний
доступ, джерело: www.wikipedia.com
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Через майже десятиліття до серця імперії також доїхали Ніколо і Маттео
Поло, венеціанські купці, що розвивали свої інтереси на Сході несподівано сміливим способом. Спочатку вони керували факторією в Константинополі, а потім в Криму. Звідти вирушили у подорож на схід, спочатку
ідучи до Сараю над Волгою, у двір хана Берке, який був правителем
Золотої Орди. У зв’язку з внутрішньої війною татар вони не могли повернутися прямо у Константинополь, а були змушені вибрати обхідну дорогу, яка повела їх через сучасний Казахстан, Узбекистан та Туркменістан.
В Бухарі політична колотнеча знову перекреслили їх плани і змусили
залишитися в місті на три роки. Звіди разом з послом хана Хулагу вони
поїхали до хана Хубілая, наступника Мунке. Посли прибули до нього
1266 р. Великий хан Хубілай переніс свою столицю з Каракоруму до
Ханбалику, сучасного Пекіну, тому, ймовірно, що саме там перебували
брати Поло. До європи вони повернулися як посли хана Хубілая, везучи
лист до папи. Оскільки Климентій IV помер. Посольська місія була змушена дочекатися на вибір нового глави Західної церкви, Григорія Х, що
відбулося аж у 1271 р. З листом від папи вони знову вирушили в дорогу
до Азії, цього разу взявши з собою сина Ніколо - Марко Поло. Їх надзвичайна експедиція тривала кілька років. Вони подорожували територією
сучасної Вірменії, Іраку, Ірану та Афганістану. Перетнули гори Памір,
пустелю Такла-Макан та Великий степ. До двору великого хана мандрівники прибули у 1275 р. та залишилися там на 17 років.

Брати Ніколо та Маттео Поло вручають у 1271 р. папі Григорію Х лист від Хана Хубілая,
автор невідомий «Le livre des Merveilles du Monde», (15 століття), публічний доступ, джерело:
www.wikipedia.com
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Несторіанець Бар Саума
– особливий посол ільхана
в Європу

Повільний крах єдності великих ханів і зупинка тріумфального походу
монголів на Близькому Сході єгипетськими мамлюками показали, що
подальші успіхи в Леванті можливі лише у співпраці з європейськими
правителями. Розбрат між спадкоємцями Чингісхана з часом набирав
сили. У другій пол. ХІІІ ст. правонаступництво перейшло до спадкоємців Толуя, наймолодшого сина завойовника. Це почергово були Мунке
(1251-1259) та його брат Хубілай (1260-1294), засновник імператорської династії Юань в Китаї (1279-1368). Полководцем імперського
війська на території Близького сходу Хулагу (1253-1265), засновник
держави Хулагуїдів, яких також називають Ільханідами(1256-1335). Він
завжди визнавав владу своїх братів, що займали трон Великого хана
та воював разом з ними проти інших нащадків Чингісхана. Ця наймолодша гілка правлячого монгольського роду була пов’язана
з християнством. Соркактані (пом. 1252), дружина Толія та матір трьох
вище названих братів та Докуз-хатун (пом. 1265), головна дружина
Хулагу, походила з племені кераїтів, які сповідували несторіанство.
Землі, що перебували під владою спадкоємців цих християнок були
опорою Східної Церкви, і, хоча ніхто з них не прийняв віри своїх матерів, вони залишалися прихильними до віруючих. Саме за таких умов
можливою стала подорож, яку здійснив уйгурський ченець Бар Саума
(1245-1317), християнський підданий Кубілая. Спочатку як паломник
з далекого Китаю в ільханський Іран, а потім, уже як офіційний посол
місцевого монгольського правителя, в Європу.
В столиці Кубілая – Ханбалику (сучасний Пекін) жив Бар Саума, єдина
дитина несторіанського священика Шебана. Він виховувався як духовний діяч, і незважаючи на початковий опір батьків, став ченцем. Після
чого покинув батьківський дім і пішов жити в обитель відлюдника,
неподалік від столиці. З часом його слава та побожність почали притягувати учнів. Одним з них став молодий уйгур, якого звали Маркос, що
був сином архидиякона з міста Кошанг (сучасного Ордос в китайській
Внутрішній Монголії). Приблизно в 1278 р. обидва ченці вирішити вирушити в паломництво у Єрусалим. Після зупинка в Ханбалику вони пішли у Кошанг, де були щедро зібрані в дорогу правлячими там зятями
Кубілая. Після цього, минаючи міста Тангут, Лоулань, Кашгар, Талас
та землі Чагатайського улусу (назва якого походила від імені третього
сина Чингісхана) дійшли до Хорасану, який перебував під пануванням
Хулагуїдів. Після цього ченці вирушили до Мераге, розташованого в
Азербайджані, де у столиці Ільханідів був католикос Мар Денха I (12651281) - патріарх Несторіанської Східної Церкви. Через тривогу та воєнні дії ченці не змогли досягти місця паломництва. Тому вони вирішили
залишитися під Арбелою (сучасний Ірбіль), що викликало неочікувану
реакцію католикоса, який сподівався завдяки прибульцям зі столиці
великого хана поліпшити становище віруючих, які знаходилися під
правлінням Гулагідів. Він попросив ченців податися з місією до ільхана
Абаки (1265-1282) для офіційного підтвердження юридичної сили свого
становища. Обидва ченці, які досконало знали мову та звичаї монголів, з легкістю досягли цього. Після повернення Мар Денха I іменував
Маркоса митрополитом північного Китаю, надаючи йому церковне ім’я

Ябалаха, а Бар Саума призначив своїм уповноваженим-пресвітером
Східних регіонів Азії. Обидва ченці протестували, але це нічого не
дало, тому вони розпочали готуватися до мандрівки назад. У той час
В Багдаді помер Мар Денха I і кандидатом на його наступника проголосили Ябалаха. Він відмовлявся як міг, пояснюючи це незнанням сирійської мови та літургії, але аргументи несторіанської громади про те,
що лідер, який добре знає монгольську мову і звичаї правлячої верстви, є незамінним. В підсумку ченець погодився прийняти сан, що
було з радістю сприйнято віруючими усіх верств. Новий католикос
Ябалах ІІІ був офіційно затверджений Абаки. Керівником канцелярії
новообраного католикоса став його вчитель та нерозлучний товариш
Бар Саума.
Коли трон посів Аргун (1284-1291), правитель, який був сином християнки та симпатизував віруючим цієї віри його перша посольська місія
відправилася до європейських правителів (хоч це і мало перш за все
політичне підґрунтя), але залишилася без відповіді. Тоді він звернувся
за порадою про те, хто повинен відправитися з новою місією, до Ябахала ІІІ. Католикос запропонував Бар Саума, а ільхан погодив цього
посла. Аргун дав своєму послові листи до візантійського імператора,
королів Франції та Англії а також папи, та забезпечив золотом, конями
та слугами. На початку 1287 р. місія вирушила з Магаре до Трапезунду
(сучасного Трабзону), звідки морем добралися до Константинополя.
Там їх тепло прийняв та багато обдарував імператор Андронік ІІ Палеолог (1272-1328). Після цього Бар Саума разом з товаришами вирушили до Італії. На континенті вони у червні відвідали Неаполь, щоб
далі добратися до Риму. Навесні того ж року помер папа Гонорій IV і
на момент прибуття Бар Сауми у Вічне місто нового папу ще не було
обрано. Не маючи можливості очікувати на рішення конклаву він вирушив далі на північ Апеннінського півострова та через Тоскану , Геную
та Ломбардію добрався до Францію. У цьому ж році посол Аргуна прибув у Париж, де його прийняв Філіппа IV Вродливий (1285-1314), який
обіцяв допомогти у боротьбі з мамелюками задля визволення Святої
землі та відправив свого посла до ільхана. Далі несторіанець поїхав
у Гасконь, де зустрівся з королем Англії Едуардом I (1272-1307). Цей
правитель відмовився брати участь в союзі з монголами через проблеми у власній країні. Повертаючись через Рим Бар Саума зустрівся з
новообраним папою Миколаєм IV (1288-1292). Розмови з главою католицької церкви відбувалися у дуже приязній атмосфері. Папа передав
Ябахалу ІІІ тіару та перстень та численні подарунки Аргуні. Ще у 1288
р. Бар Саума повернувся до Магаре, таким чином завершивши свою
місію. На жаль вона не мала жодного політичного ефекту, проте дала
Європі значну кількість інформації про східне християнство. Бар Саума
помер у січні 1294 року. Ябалах ІІІ дожив до старості в умовах зростаючого переслідування своїх одновірців у щоразу більш ісламізованій
державі Ільханідів, яке уже прямувало до занепаду.

Маршрут подорожі несторіанського ченця Раббана бар Саума з Китаю до Європи, 1278 - 1288.

саме за таких умов
можливою стала подорож,
яку здійснив уйгурський
ченець Бар Саума
(1245-1317), християнський
підданий Кубілая. Спочатку
як паломник з далекого
Китаю в ільханський
Іран, а потім, уже як
офіційний посол місцевого
монгольського правителя,
в Європу

Ільхан Гулагу та його дружина несторіанка Докуз-хатун, автор Рашид ад-Діна «Історія світу»,
XIV століття, публічний доступ, джерело: www.wikipedia.com

Лист (фрагмент) монгольською мовою ільхана Аргуна до Філіппа IV Вродливого від 1289 р.
публічний доступ, джерело: www.wikipedia.pl
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Перша експедиція
слідами Бенедикта Поляка
3.06-2.09.2004

У 2004 році з Вроцлава вирушила експедиція, метою якої було точне відтворення та проходження шляху,
який подолали в половині ХІІІ століття папські посли Джованні да Плано Карпіні та Бенедикт Поляка.
Ініціатором та організатором цієї експедиції був польський мандрівник Роберт Шияновський. Його ідеєюфікс стала популяризація знань про надзвичайні досягнення двох францисканців, і особливо про майже
зовсім невідомого першого польського мандрівника Бенедикта Поляка та подорож його слідами.
Теоретична частина експедиції базувалася на дослідженнях та детальному аналізів усіх відомих спогадів, отриманих з різних джерел, а передусім
робіт та допомоги таких авторитетних науковців як проф. Єжи Стшельчик
та о. проф. Францішек Росінський. Після кількох років приготувань, влітку
2004 року команда, що складалася з 5 осіб, вже йшла за маршрутом, який
був прокладений понад сім з половиною століть тому. Єдиним транспортним засобом, який давав шанс точно відтворити маршрут та слідувати
давніми татарськими шляхами на території сучасної України Росії, Казахстану та Монголії були спеціально підготовані позашляховики. Як згадував у своїх спогадах Роберт Шияновський найбільше цікавих роздумів
викликала невідповідність звітів ХІІІ століття сучасним реаліям.
читання Історії Монголів Карпіні, звіту Бенедикта Поляка або Історії
Татар Ц. де Брідіа у місцях, де були посли, там, де вони навіть могли
робити свої нотатки, всередині збережених пам'яток, іноді в майже незміненому за століття ландшафті, і перш за все там, де ми могли спостерігати сучасне життя монголів, чиї предки були так добре описані
францисканцями, дали можливість значно глибше зрозуміти бачення

середньовічних авторів і викликали роздуми про зміни і водночас про те
скільки, незважаючи на те, що минуло так багато часу, збереглося в
монгольському характері, у їх звичаях, а навіть в конструкції пристроїв,
які до сьогодні вони використовують. Досвід, який ми отримали під час
подорожі, протягом якої провели цілі 3 місяці на відкритому повітрі, спали в наметах, машинах, а іноді і в юртах або на голій землі з усіма пригодами та проблемами (аварія в російській Калмикії, втоплення одного
з автомобілів в Малому Єнісеї та ін.) хоча лише частково, але все таки
наблизив розуміння викликів і емоцій, які відчували Бенедикт і Джованні
багато-багато століть тому.
І експедиція слідами Бенедикта Поляка та здійснені Робертом Шияновським у зв’язку з нею дослідження передусім принесли багато спостережень, що наблизили пояснення суперечностей, пов’язаних з точним
визначенням середньовічного маршруту та дозволили реально оцінити
відстань, яку подолали папські посли. Завдяки їй також вдалося визначити
місце розташування кількох місцевостей, описаних в спогадах, датованих
ХІІІ ст., локація яких до цього часу була невідомою (наприклад, Данилів,

Маршрут подорожі Слідами Бенедикта Поляка 3.06. – 2.09. 2004 р., відстань - приблизно 26 тис.км. Відстань, яку подолали Джованні та Бенедикт, повертаючись у Європу, дорівнювала тій, яку вони
пройшли, подорожуючи на схід до правителя монголів. Учасники експедиції 2004 р. поверталися через Росію.

чи, так звані Болотні міста в гирлі Сирдар’ї). Представлення результатів
експедиції здійснювали і здійснюють до сьогодні під час численних виставок та презентацій. Хоча у багатьох містах і з’явилися пам'ятні дошки та
навіть вулиці, названі іменем Бенедикта Поляка, а в книжкових магазинах
можна знайти кілька книжок, присвячених цій темі, і навіть дитячу книжку
«Неймовірна подорож Бенедикта і Джованні» Лукаша Вежбіцького, це
все-таки ця недооцінена подорож і її герої претендують на гідне місце у
загальній свідомості, тому потрібно ще і ще розповідати про їх історію.
З щоденника подорожі Роберта Шияновського:
«Читаю і раптом бачу перед собою те, що було описано так багато
століть тому. Чи можливо, що відбулося так мало змін, чи це лише
обставини та моя уява? Ряса як одяг для мандрівок чудово підходить
для різних погодних умов і, крім того, дозволяє перевтілитися в образ
Бенедикта у пейзажах, описаних ним та Джованн. А якщо б Карпіні мав
фотоапарат...?

Монгольська височина - перетинання долини під час бурі. Ймовірно саме тоді,
після виходу з долини ріки Булган, Бенедикт та Джовані потрапили в країну монголів.
«Далі ми потрапили в країну монголів, яких називаємо татарами. Ми думаємо, що
через цю країну ми їхали, виснажуючи коней, протягом трьох тижнів і у день св. Марії
Магдалини прибули до Гуюка, який зараз є імператором»... (Фрагмент середньовічних
спогадів). Фото: Роберт Шияновський.

через кілька років приготувань, влітку 2004 року
команда, що складалася з 5 осіб, вже йшла за
маршрутом, який був прокладений понад сім з
половиною століть тому

Монголія, околиці Хархорин – давнього Каракоруму - Роберт Шияновський в образі Бенедикта
Поляка в Сира-орді.. «Насправді ми не бачили його (Міста Каракорум), але перебували в на
відстані менше півдня їзди до нього, коли знаходилися під Сира-ордою, яка є найбільшою
придворною резиденцією їх імператора»... (фрагмент середньовічних спогадів). Фото: Роберт
Шияновський.
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