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Монголын байлдан
дагуулалт 1241
оныг хүртэл
Монголчууд гарамгай удирдагч Тэмүжинээр удирдуулан XII зуунд түүхийн тавцан дээр гарч ирсэн билээ.
Тэрээр Монгол хэмээх нэгэн овог аймгаас гаралтай байсан бөгөөд уг аймаг нь өнөөгийн Монгол, Орос
хоёр улсын хил хязгаарын нутаг дахь Онон мөрний дээд хэсгээр нүүдэллэдэг байжээ.
Тэмүүжин эх сурвалжуудад бага тэмдэглэгдсэн, урт удаан үргэлжилсэн
дайн байлдаануудын үр дүнд тархай, бутархай байсан тал хээрийн
олон овог аймгуудыг нэгтгэж, тэдгээрийг Mонгол хэмээн нэрлэжээ.
Tэрээр Чингис хаан цолыг хүртсэнийхээ дараа байлдан дагуулалтаа
үргэлжлүүлсээр байсан бөгөөд 1202-1205 онуудад үүсч бий болсон
овог аймгуудын холбоонд Хэрэйд, Найман, Татар аймгуудыг нэгтгэжээ.
Европд монголчуудыг татарууд гэж бас нэрлэж хэвшсэн ба дундад зууны үеийн он тооллын бичиг хөтлөгчид эдгээр хоёр нэрний аль алиныг
нь хэрэглэдэг байжээ.
1206 онд аймгуудын удирдагч ноёдын Их хуралдай хуралдсан ба түүний
явцад Чингис хааныг бүх Монголчуудын Их хаанаар өргөмжилжээ. Албат
иргэдийн Их хаанаар өгч байсан ам тангарагууд буюу зарим нэг овог
айм-гуудын удирдагч нартай байгуулсан гэрээ хэлэлцээрүүд нь Их засаг
буюу Монголын Эзэнт гүрний хадгалагдаж үлдээгүй хуулийн үндэс суурь
нь болсон байдаг. Чингис хааны удирдлаган доор байсан удирдагчид
ямар үүрэг хүлээж байсан тухай , уг ард түмний тухай бидэнд мэдэгдэж
байгаа хамгийн эртний он тооллын бичиг болох “Монголын нууц товчоо”
буюу лалын шашинтай зохиолчдын өвлүүлэн үлдээсэн бүтээл туурвилууд,
барууны нэр нөлөө бүхий хүмүүстэй монгол хаадын солилцож байсан дипломат захидал харилцаа гэх зэргээс мэдэж болно. Их хаан өөрийн албат
иргэддээ дэвшүүлж байсан зорилтуудын нэг нь дэлхийн улс орнуудыг
бүгдийг нь “наран ургах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл” бүхлээр нь байлдан дагуулах явдал байв (Чингис хааны ач хүү, их хаан Гүюгээс пап лам IV
Инносентэд бичсэн захидлаас иш татав).
Монгол овог аймгуудыг нэгтгэсний дараа Чингис хаан улс гүрнийхээ
хилийг хөрш зэргэлдээ улсын газар нутгаар өргөжүүлэн тэлж эхлэв.
1209 онд түүнд Tүрэгийн уйгурууд дагаар оржээ. 1211 онд Зүрчид

гүрэн рүү довтлохынхоо өмнө хажуу талаа хамгаалж, Тангад Улсыг
байлдан дагуулж, дараа нь Зүрчидийн улсыг эзлэв. Умард Хятадыг
эзэлсний дараа тэрээр барууныг зорив. 1218 онд зүүн Туркестаны Хар
Хятан улсыг эзлэн, 1219-1223 онуудад Хорезмийн шах II Мухаммед
руу зэвсэгт аян өрнүүлэн баруун Туркестаны нутаг дэвсгэр, мөн түүнчлэн өнөөдрийн Иран, Пакистан ба Афганистаны хэсэг нутгийг эзлэн
авчээ. Чухамхүү энэ аян дайны явцад монголчууд анх удаа Европт
иржээ. Тэднийг удирдсан Зэв, Сүбэдэй нар монголын гол хүчнээс
салж, Кавказын нурууг нэвтрэн, Гүрж улс руу хоёр удаа довтлон, Зүүн
Европт оршин суудаг нүүдэлчин ардууд буюу Команчууд (Кипчакууд
буюу Половцууд гэж бас нэрлэгддэг), Аланчууд, Черкесүүдийн эвсэлтэй тулгарч байжээ. Хар тэнгисийн хойд эргийг эзлэгч Команчууд
монголын давамгай хүчин чадалтай тулгараад оросын ханхүү нараас
тусламж хүсчээ. Гэвч тэдний цэрэг Днеприйн өмнөд хэсгийн бүс нутагт Калка голын эрэг дээрх тулалдаанд 1223 онд ялагдал хүлээжээ.
Монголчуудтай тохиосон Европчуудын хувьд анхны нүүр тулалт хүнд
ялагдлаар дууссан хэдий ч, тухайн үедээ ямар нэгэн үр дүнд хүргээгүй.
Хорезмд хийсэн аян дууссаны дараа Чингис хаан умард Хятадын бүс
нутагт буцан очиж тэндээ өөрийн засаглалын үндсийг бэхжүүлснээр
Тангад улсыг эцэслэн устгажээ. Тэрээр 1227 онд Номхон Далайгаас
Хар Тэнгис хүртэл үргэлжилсэн монголын өргөн уудам эзэнт гүрнийг
хөвгүүддээ үлдээгээд таалал төгсжээ . Чингис хаан амьд сэрүүн
байхдаа эзэнт гүрнээ дөрвөн хэсэгт хуваан тус бүрийг улс хэмээн
нэрлэжээ. Зүчи ба түүний хүү Батад баруун зүгийн нутаг дэвсгэрийг,
өөрөөр хэлвэл хожмын Алтан Ордыг өгчээ. Цагаaдай Хар Хятанчуудын
газар нутгийг өвлөж авав. Чингис хааны унаган нутгийг Tулуйд өгчээ.
Өгөдэй ноёд түшмэдүүдийнхээ хамтаар баруун Монголыг авчээ.

ад-Дины буцааж аваад байсан Персийг улсдаа нэгтгэхээр Хорезмийг
дахин дайлаар мордов. Мөн энэ удаад тэд Европ руу дахин дайрав.Тэд
1232 онд Гүрж улс руу дайран орсон ба долоон жилийн дараа түүнийг
улсдаа нэгтгэв. 1237-1242 онуудад авч хэрэгжүүлсэн дайн байлдааны
үйл ажиллагаанууд нь Команчууд, Волгийн Болгарчууд, Их Унгарчууд
мөн Оросын эсрэг чиглэсэн байв. Эдгээр улсууд урт удаан хугацааны
туршид түрэмгийлэн эзлэгчдээс хамааралтай байв. Уг аян дайны явцад
Монголчууд Польш, Унгар улсуудад хүртэл хүрч очжээ. Ордын удирдагч Бат хааны ахын толгойлсон харьцангуй жижиг хэсэг цэрэг Польшийн газар нутгийг үгүйрүүлэн хоосруулж, цэргүүдийн тоог нь ихээхэн
хэмжээгээр багасгажээ. Тухайн дайн байлдааны нэг болох Легницийн
тулалдаан 1241 оны дөрөвдүгээр сарын 9-ний өдөр болжээ. Түүний
дараа тэд монголын цэргийн гол хүчинд нэгдэх зорилгоор Мораваар
дамжин Унгар улсыг зорьжээ. Тухайн үед Монголчууд зүүн зүг дэхь
умард Хятад буюу Солонгос улсын нутаг дээрх байлдааны үйл ажиллагаагаа зогсоогоогүй. Тэд Румынийн Султант улсыг мөн эзлэн авснаар,
Византийн эзэнт гүрэнтэй зэргэлдээ хөршүүд болжээ.
Агуу хаан Өгөдэй таалал төгссөн тухай мэдээ Европ тивийн хувьд аврал болсон. Уг мэдээ 1242 оны хавар Унгарын нутаг дэвсгэр дээрх аян
дайныг удирдаж байсан Бат хааны сонорт хүрсэн байдаг. Монголчууд
гэнэт буцсан явдал нь Европчуудад хүчээ дахин хуваарилж, тулалдахаас өөр аргагүй болсон шинэ дайсныхаа талаар мэдээлэл цуглуулах
боломжийг олгожээ.

Чингис хаан таалал төгссөнөөр Монголын байлдан дагуулалт эцэс
болоогүй. 1229 онд Өгөдэйн хаанчлалын үед нүүдэлчид султан Джелал

Монгол овог аймгуудыг
нэгтгэсний дараа Чингис
хаан улс гүрнийхээ хилийг
хөрш зэргэлдээ улсын газар
нутгаар өргөжүүлэн тэлж
эхлэв
Бат хаан Рязань хотыг хэрхэн бут ниргэсэн тухай өгүүлэл, оросын гар бичмэл, XVI зуун, нэр нь үл
мэдэгдэх зохиогч, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Чингис хааны хөрөг зураг, түүнийг таалал төгссөний дарааx, 1278 оны үед зурагдсан зураг. Тайпей
дэхь Ордон Музей (Тайван улс), олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Монголын Эзэнт Гүрний цар хүрээ, 1241 онд
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Монголчуудын хувцас,
гэр ахуй ба зэр зэвсэг

Монголчуудын уугуул нутаг болох Төв Азийн их тал нь байгалийн өвөрмөц онцлог бүхий, зарим
хэсгээрээ уулархаг, зарим газраараа тэгш тал, ихэнхдээ мод ургамалгүй, үр тариа муутай газар
тул тухайн бүс нутагт нүүдэллэн амьдрах амьдралын тодорхой хэв маяг бий болжээ.
Дундад зууны үеийн аялагчдын түүхэн бичээсүүдэд Монголчуудын гадаад төрх байдлыг маш нарийн дүрслэн тодорхойлсон байдаг нь анхаарал
татдаг. Европчуудын хувь тэдний нүүр царай урьд өмнө нь огт харж байгаагүй, өөр байсан нь гарцаагүй. Учир нь “Монголчуудын Түүх” номонд
Ян ди Пиано Карпинигийн дурьдсанчлан:
„Монголчуудын гадаад төрх байдал бусад бүх хүмүүсийн дүр төрхнөөс
ялгаатай” гэсэн байдаг. Тэдгээр нүүдэлчид дунд зэргийн нуруутай,
голцуу туранхай хүмүүс. Хацрын яс томтой, навтгар хамартай, өргөн
нүүртэй. Тэдний нүд нь жижиг, хоорондоо хол зайтай. Сахал гэх юм
бараг байхгүй хэмээжээ. Түүх бичигчид эрэгтэйчүүдийн онцлог содон үс
засалтыг онцолж дүрслэxдээ, толгойн оройн үсийг хуссан нь санваартан
хүний үс засалттай адил, духны орой дээрх үсийг зураас гарган хусч,
үлдсэн үсийг сүлжиж гэзэг тавьдаг хэмээн өгүүлсэн байдаг.
Монгол үндэсний хувцас эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хувьд яг адилхан
байдгийн улмаас „нөхөрт гараагүй эмэгтэйчүүд [...] болон залуу охид
бүсгүйчүүдийг эрэгтэйчүүдээс ялгаж танихад их хэцүү” (Ян ди Пиано
Карпини) гэжээ. Энэ нь уртаашаа голоороо тайралттай, цээжин хэсэгтээ хоёр давхар нугалаатай бөгөөд зүүн талдаа нэг, баруун талдаа
гурван товчоор товчилж өмсдөг урт өмсгөл байсан. Уг урт өмсгөл нь
букаранаар (нимгэн хөвөн даавуу эсвэл маалин нимгэн даавуугаар),
хилэн даавуу буюу балдахинаар (алтан утсаар шаглаж оёсон торгон
даавуугаар) хийсэн байж болзошгүй.
Яг тийм хийцийн дагуу – үстэй талыг нь гадагш гаргасан үслэг арьс
мөн үстэй талыг нь дотогш харуулсан үслэг арьсаар өвлийн хувцсыг
оёдог байжээ. Монгол үндэсний хувцасны бас нэг өмсгөл бол үслэг
арьсан малгай юм. Нөхөрт гарсан эмэгтэйн өмсгөл огт өөр байжээ.

Тэднийг газар шүргэсэн урт өргөн өмсгөл ба богтог хэмээх толгойн
өндөр өмсгөлөөр нь таньж болдог байв. Богтог нь даавуугаар бүрсэн
хатуу бүтэцтэй бөгөөд шувууны өд, алт, мөнгө юмуу модоор хийсэн
гоёл чимэглэлтэй байжээ.
Монголчуудын орон сууц нь дугуй майхан буюу саваа моднуудыг
нийлүүлэн барьж, эсгийгээр бүрсэн гэр юм. Гэрийн голд заавал гал
түлэх газар, түүний дээр утаа гадагшлуулж, гэрэл оруулах зориулалт
бүхий онгорхой байдаг байв. Мод хомсхон байдаг учраас Монголд
адуу, үхэр малын бордоо буюу аргалыг түлшинд хэрэглэдэг байжээ.
Гэрийн хэмжээ нь эзэн нь хэр чинээлэг эсэхээс шалтгаалж янз бүр
байжээ. Буулгаж хураасны дараа гэрээ ачлагын мал буюу тэргэнд
ачаад явдаг байв. Гэрлүү орохдоо босгон дээр гишгэхгүйн тулд тун
болгоомжтой байх ёстой байсан ба тэр нь Монголчуудын босгонд
сахиусан тэнгэр байдаг гэсэн шүтлэгтэй холбоотой. Босгон дээр
гишгэсэн тохиолдолд цаазаар авах ял хүртэл оноодог байжээ. Монголчуудын эд хөрөнгө нь нэн түрүүнд мал сүрэг нь байв. Нүүдэлчин
ард түмний малладаг морь, үхэр, хонь, ямаа, тэмээ гэсэн таван
хошуу мал хариулдаг байв. Монголын ноёд түшмэдүүд болон баян
чинээлэг хүмүүс алт, мөнгө, эрдэнэсийн зүйлс мөн үнэт эдлэлүүдийг
хэрэглэдэг байжээ.

дог – нохой, хулгана, бөөс гэх зэргийг хүртэл иддэг байжээ. Чингис
хааны зарлигийн дагуу эндсэн малын махыг ч хаяж болдоггүй байсан
ба зөвхөн махыг нь бус, гэдэс дотрыг нь бас хөнгөн цэвэрлээд иддэг
байжээ. Мөн түүнчлэн умард Хятадад хийсэн аян дайны явцад хүний
махыг иддэг байсан нь эх сурвалжуудад тэмдэглэгдсэн байдаг.
Монголчууд нүүдэлчин ард түмэн учир морь унахдаа гарамгай. Бага
балчир наснаасаа эхлэн – зөвхөн хөвгүүд бус, охидууд бас морь унаж,
нум сумаар харвахыг суралцдаг байжээ. Дундад зууны үеийн он тооллын бичигчидийн бичсэнчлэн, монголын дайчин эр болгон хоёр юм уу
гурван нумтай (эдүгээ хөвчит хэмээн нэрлэгддэг) байдаг байж. Түүнээс
гадна олон янзын зайнд харвахад тохиромжтой гурван хоромсого бүхий төрөл бүрийн сумтай байх ёстой байжээ.Исгэрэн дүүлэх сумнууд
дайснуудын эгнээнд айдас төрүүлдэг байв. Гараараа тэмцэлдэх үед
Монголчууд сүх, бороохой мөн сөргөлдөгчөө мориноос нь татаж унагаахад зориулагдсан дэгээтэй жад хэрэглэдэг байв. Арай чинээлэг нэг нь
нэг талдаа иртэй махир сэлмэн зэвсэгтэй байжээ. Тэд том бамбайны
ард нуугдаж биеэ хамгаална. Нүүдэлчдийн хуяг дуулга нь ихэвчлэн хатууруулсан арьс шир эсвэл төмөр хавтангуудаар хийгдсэн байдаг байв.
Харин гинжин хэлхээстэй хуяг ховор тааралддаг. Морио мөн хуягаар
хамгаалдаг хэмээн дурсчээ.

Монголчуудын эзэлж байсан нутаг дэвсгэр дээрх шим тэжээл муутай хөрс шороонд хүнсний ногоо, жимс, тариа буудай тариалах
боломжгүй учир, зөвхөн мал малладаг байжээ. Ийм ч учраас тэдний
үндсэн хоол хүнс нь амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнүүд буюу сүү, мах,
нэн түрүүнд адуу, үхэр, хонины мах байдаг байжээ. Мөн тэд ямар ч
амьтны махнаас, тэр дундаа Европчуудын хувьд цэвэр буст тооцогд-

Сөргөлдөгч нараа элдэн хөөж байгаа Монгол морьтонгууд. Рашид ад-Дины “Судрын чуулган” дахь
зураг чимэглэл. Tабриз (?), XIV зууны эхний 25 жил хавьцаа, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж:
www.wikipedia.com

Хоёр шивэгчинтэйгээ явж буй монголын язгууртан эмэгтэй. “The Diez Albums” цомог, Иран,
Tабриз байх магадлалтай , XIV зуун, Берлин хот дахь Улсын Номын Сан – PK, “The Diez
Albums” цомгийн 72-р каталог, хуудас 11, ашигласан материал CC BY-NC-SA 3.0, зохиогч:
Дорно дахины гар бичмэлийн мэдээллийн сан, Берлин хот дахь Улсын Номын Сан

Хааны ордон дахь ёслолын ажиллагааны бэлтгэл. Персийн дундад зууны үеийн миниатюр зураг,
олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.amgalant.com

Гэрлүү орохдоо босгон дээр гишгэхгүйн тулд тун
болгоомжтой байх ёстой байсан ба тэр нь Монголчуудын
босгонд сахиусан тэнгэр байдаг гэсэн шүтлэгтэй холбоотой.
Босгон дээр гишгэсэн тохиолдолд цаазаар авах ял хүртэл
оноодог байжээ
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Ази дахь Несториан
шашинтнууд ба пресвитер
(сүмийн ахмад санваартан)
Яны тухай домог

Дундад зууны үед алс xoлын Азид болж буй үйл явдлуудын тухай мэдээ Европ тивд хүрэхдээ ихэвчлэн ам дамжсан цуу ярианы хэлбэртэй
явсаар уран зөгнөлт яриа болон эцсийн эцэст анхдагч санаанаасаа
огт өөр утга агуулсан мэдээ болон хувирдаг байв.
Яг тийм маягаар одоогийн Энэтхэгийн газар нутаг дээрх Христосын
шашин бүхий орны удирдагч Ян хааны (пресвитер Ян буюу санваартан Ян ч гэж хэлдэг) тухай домог үүсчээ.
Зарим хүмүүсийн хэлснээр (жишээ нь Витрегээс гаралтай хамба
Якубын хэлснээр) Ян хаан нь Израилийн хааны отгон хүү гэгдэх нэрт
Давид хаан мөн гэдэг байжээ.
Иймээс Ян хаан нь Ариун Газарт болох лалын шашинтнуудтай хийх
тулалдаанд дорно зүгээс тусламж ирэхийг хүлээсэн загалмайтнуудын
мөрөөдлийн биелэл нь болж байв.
Пресвитер Яны тухай яриа нь үнэхээр түүхэн үйл явдлуудад тулгуурласан байжээ. Түүний гол үндэслэл нь несториан шашны хөгжлийн
түүхтэй холбоотой. Христосын шашинтай дорнын удирдагчийн зүгээс
ирэх тусламжийг гэрчлэх нэг зүйл нь Хар Хятадууд ба Монголчуудын
байлдан дагуулал байв.
Несториан шашныг V зуунд Константинополийн хамба Несториус
үүсгэн бий болгожээ. Тэрээр Христосын хоёрдмол шинж чанарын

тухай сургадаг байсны улмаас Эфесийн цуглаанаар түүнийг шашны
тэрс үзэлтэн гэж үзжээ. Түүнийг дэмжигчдийг Византын Эзэнт Гүр-нээс хүчээр гаргасан байдаг. Харин шашны үзлээ түгээн дэлгэрүүлэх
боломж Азийн Сассанидуудын Перст бий болжээ. Несториан шашин
Месопотами, Бага Ази, зүүн Сирээс гадна Энэтхэг, Араб ба Төв Азид
дэлгэрчээ. Несториан шашныг сурталчлах аян нь монголын олон овог
аймгуудын дунд XI зуунд явагдаж эхэлсэн байв.
Дээр дурдсан Ян нь несториан шашинтай хүн буюу Сүмийнхэний
үзэж байснаар шашны тэрс үзэлтэй хүн байв. Түүний тухай францын
он тооллын бичиг хөтлөгч Труафонтенээс гаралтай Алберикийн
гар бичмэлүүдэд анх удаагаа дурдагдсан байдаг. 1122 онд тэрээр
Константинопольд ирсэн ба дараа нь орон нутгийн католик шашны
сүмийн хамбын хүрэм авахаар Ромыг зорьсон гэсэн байдаг. 1141 ба
1145 оны он тооллын бичгүүдэд Ян нь зөвхөн сүмийн өндөр хэргэм
зэрэгтэн байсан төдийгүй мөн шашны бус удирдагч, Энэтхэг буюу
Арменийн хаан байсан хэмээн тодруулсан байдаг.
Чухам түүнийг лалын шашинт Хорезмийн хааныг дийлсэн гавьяатай
гэж үздэг байжээ.
Үнэн хэрэгтээ Хорезмийн хааныг 1141 онд Хар Хятадууд дарсан
байдаг. Загалмайтнуудад 1144 онд Эдессаг алдан, тулалдааны хүч
сулрах аюул нүүрлэн байсан үед, христосын шашинтай, ялан дийлэгч
дорнын удирдагч байгаа гэдэг нь түүнээс тусламж авах найдлага

төрүүлж байжээ. Хориод жилийн дараа Византийн эзэн хаан Мануэль
Комненос, Ромын эзэн хаан Фридрих Барбаросса мөн Ромын пап лам
III Александр нарт пресвитер Яны бичсэн гэх захидал байдаг байв.
Мөн түүнчлэн XIII зууны эхээр загалмайтнуудын дунд Ази тив дэхь
христосын шашинтай эзэд хаадын тухай домог амнаас ам дамжин
яригдсаар байв. Өмнө дурьдсан Давид хааныг Персийг байлдан
дагуулсан гэх боловч, үнэн хэрэгтээ энэ нь Чингис хааны байгуулсан
ялалтын цуурай байжээ. Мөн Гүржийн хатан хаан Расуданы Ром руу
илгээсэн захидлууд монголчуудын байлдан дагуулaлтай холбоотой
байжээ. Татаруудад дайрагдсан улсын хатан хааны хэлснээр, тэдгээр түрэмгийлэгчид христосын шашинтай хүмүүс гэжээ. Монголчууд
Орос, Команчууд руу аян дайн хийхээр мордсон ба 1223 онд Калка
голын тулалдааныг санваартан Ян толгойлж байсан хэмээн италийн
он тооллын бичиг хөтлөгч Сан Германогоос гаралтай Ричард бичсэн
байдаг.
Пресвитер Ян болон Давид хааны тухай яриа нь, Несториан шашин
Азид дэлгэрсэн явдал ба Европт хараахан танигдаагүй байсан Чингис
хааны аян дайн, мөн Ариун Газрын нутаг дэвсгэр дээр загалмайтнуудад хүндрэл бэрхшээл тулгарсан үеэр лалын шашинтнуудын эсрэг
загалмайтны аян дайнд мордогсдыг дэмжихээр ирэгч христосын шашинт эзэн хааны тухай ийнхүү домог болон үлджээ.

Несториан шашныг V зуунд Константинополийн хамба
Несториус үүсгэн бий болгожээ. Тэрээр Христосын
хоёрдмол шинж чанарын тухай сургаал айлддаг байсны
улмаас Эфесийн цуглаанаар түүнийг шашны тэрс
үзэлтэн гэж үзжээ

Дал модны ням гариг буюу Христ Иерусалим руу ялгуусан байдалтай залран орсныг тэмдэглэх
несториан шашны ёслолын ажиллагаа (?), Кочо дахь дуганын ханан дээрх, ойролцоогоор манай
эриний 683-770 оны хооронд зурагдсан зураг (Шиньжян, Хятад улс), Creative Commons CC0 1.0
Universal Public Domain Dedication, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Хятад улсын Шиань хотоос олдсон, 781 оны несториан шашинтны булшны хөшөөний хэсэг.
Эдүгээ Булшны Хөшөөнүүдийн Музейд байдаг, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж:
www.wikipedia.com

Несториан шашинтны аян
Торгоны зам
Несториан шашинтнуудын сүм
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Легницийн
тулалдаан

Монголчууд Европ руу анх 1219-1223 онуудад Хорезмийн аян дайны хажуугаар дайран довтолсон.
Монголчууд Команчуудыг дайрахад тэднийг дэмжиж байсан оросын цэргүүд хүнд ялагдал хүлээсэн хэдий
ч, газар нутгийг нь Их Монгол Улсад нэгтгээгүй билээ.
Гэсэн хэдий ч энэ нь цаашдын аян дайны эхлэлийг тавьж өгөx дараагийн
довтолгоонуудын өмнөх гэнэтийн бус, урьдаас маш хичээнгүйлэн төлөвлөж
бэлтгэгдсэн, нэг ёсны тагнуулчлал байжээ гэж үзэж болох ажээ.
Монголчуудын 1237-1242 онуудад Европд хийсэн аян дайн нь өмнө нь
анх хийж байсан аян дайнуудаас хамаагүй том хүрээнд явагджээ. Тухайн аяныг Бат хаан удирдсан ба Европын газар нутгийг өмнөх аянаас
мэдэх болсон Сүбээдэй түүний баруун гар нь болж явжээ.
Монголчуудын довтолгоонд хамгийн түрүүнд өртөж, ялагдал хүлээсэн
хот бол Волгийн Булгар улсын нийслэл Булгар юм.
Мөн тухайн үед монголын хэсэг цэргүүд зүүн Унгарууд, Мордвинчууд
мөн Буртасуудын улс орнуудыг сүйрүүлжээ.
Түүний дараа Монголын бүх цэргүүд нэгдэн Орос руу дайран Рязань,
Коломна, Москва, Владимир Суздалийн, Ростов, Волга мөрний эрэг
дээрх Ярослав, Перееслав, Твер хотуудыг дараалан эзэлжээ.
Монголчуудын ээлж дараалсан ялалтуудыг тухайн үеийн цас мөс хайлалт буюу Торжок хотын зүгээс хоёр долоо хоногийн туршид үзүүлсэн
тэмцэл зогсоож чаджээ. Чухам эдгээр нөхцөл байдлууд Их Новгородыг
Монголчуудын дайралтаас хамгаалсан гэж үзэж болмоор. 1238 онд
Коман бүрэн эзлэгдэж, мөн Аланууд, Черкесүүд, Мордвинчууд, магадгүй
бас Башкирчууд ялагдал хүлээжээ. Тухайн оны сүүлээр тэд Орос руу
дахин довтолж, Перееслав, Чернихов мөн Крым дэхь Судакийг орвонгоор нь эргүүлэв. Монголчуудын довтолгоо улам ширүүсч эхэлсэнтэй
холбогдуулж киевийн их хунтайж Михаил Унгар руу зугтахаар шийдсэн
ба Киев 1240 оны арван хоёрдугаар сарын 6-ны өдөр эзлэгджээ. Үүний
дараахан Каменец Подольский, Владимир Волынский мөн Халич гэx
хотууд эзлэгдэв. Ийм байдлаар Их Монгол Улсын хил хязгаар Католик
шашинтай Польш, Унгар улсуудын нутаг дэвсгэрт хүрчээ.

Европт хийсэн монголын довтолгооны цаашдын үе шат нь аян дайны
гол зорилго болох Унгарыг эзлэх явдал байлаа. Mөн Польш руу довтлох
явдал байсан ба тэр нь үндсэн зорилго биш, IV Белигийн улс руу хүргэх
замуудын нэг байсан гэж ойлгож болно.
Дээрх хоёр улс руу дайрах шалтгаан нь эзлэгдсэн газруудаас ирсэн
дүрвэгсдийг – өөрөөр хэлвэл Команчууд болон Оросуудыг – өөрсдийн
эгнээнд нэгтгэх явдал байжээ. Монголын цэрэг хэд хэдэн хэсэгт хуваагдсан ба тэдгээрийн хамгийн том нь Халичаас Будаг чиглэн явсан байдаг.
Нөгөө хэсэг нь Волощизнаар дамжин өөр замаар явжээ. Дараагийн нэг
нь Карпатын нуруугаар дамжин явж Трансильванид цохилт үзүүлжээ.
Польшоор дамжин, Мораваар дайрч Унгар руу явж байсан хойд жигүүрийг Бат хааны дүү Орда удирдаж явжээ.
Ордагийн цэргүүд харьцангуй цөөн, ойролцоогоор 10 мянга орчим хүн
буюу нэг түмэнээс бүрдсэн байв. Тийм хэдий ч тухайн үед өөр хоорондоо сөргөлдсөн дүүргийн вант улсуудад хуваагдаад байсан Польшид
мэдрэгдэхүйц цохилт өгчээ. Монголчуудын тагнан мэдэх анхны үйл
ажиллагаа 1241 оны хоёрдугаар сарын 13-ны өдөр Сандомир хотыг эзэлснээр төгсгөл болжээ. Үндсэн дайралт нь гурван сард эхэлсэн бөгөөд
тухайн үед гол хүчнүүд Краков руу дайрч, замаараа Хмельник, Тарчекийн ойролцоо байлдан тулалдсан ба бага цэргийн ангиуд нь Ленчица,
Шерадз хотуудыг орвонгоор нь эргүүлжээ. 1241 оны гуравдугаар сарын
28-ны өдөр Краковыг эзэлснийхээ дараа Монголчууд Рачибор мөн
Ополе хотуудаар дамжин польшийн цэргүүд бууж өгөхгүй, тэмцэл хийж
байсан Силез рүү хөдөлцгөөв. Вроцлав хотын хувьд (бэхлэгдсэн хотыг
үл оролцуулвал)– эсэргүүцэл үзүүлэлгүйгээр бууж өгчээ.

нь 4 багаас бүрдсэн байсан нь: түүний удирдлаган доорх силез ба их
польшийн морин цэргүүд, ополийн ван Бүдүүн II Мешкогийн удирдлаган
доорх дээд силез, доод силезийн морин цэрэг, вант улсын толгойлогч
Сулиславын удирдлаган доорх бага польш,их польшийн морин цэрэг,
мөн Моравийн маркграфийн удирдагч Болеслав Деполтын удирдлаган
доорх санваартнуудаас бүрдсэн морин цэргүүд байжээ. Харин Шүтлэгт
Генрихийн цэргүүдэд туслахаар ирж явсан I Вацлавын чехийн цэргүүд
нэгдэж амжаагүй.
1241 оны дөрөвдүгээр сарын 9-ний өдөр Легницийн ойролцоо, тодорхой
дурдвал түүнээс зүүн тийш хэдэн километрийн зайнд оршдог Добре
Поле буюу Сайн Тал гэдэг нэртэй газар тулалдаан болжээ. Католик
шашны Францискийн бүлгэмийн санваартан Ц. Де Бридиа “Татаруудын
Түүх”-энд тэмдэглэсэнчлэн, Oполегийн ван удирдсан хэсэг цэргүүд
гэнэт зугтаасан нь польшийн тал ялагдахын шалтгаан нь болсон хэмээн
зарим судлаачид таамагладаг ажээ. Легницийн ойролцоо болсон тулалдааны явцад Сулислав ба Болеслав Деполт нар амь үрэгдэж, Шүтлэгт II
Генрих олзлогдсон ба түүнийг Сандомирт амь үрэгдсэн монголын удирдагчийн цогцсын өмнө хүчээр мөргүүлжээ. Дараа нь тэд вангийн амийг
хороогоод “толгойг нь хонины толгой мэтээр Мораваар дамжуулан Унгарт байсан Батад аваачиж өгсөн ба дараа нь нэг их удалгүй бусад амь
үрэгдэгсдийн толгойнуудын дунд чулуудаж орхижээ” (Ц. де Бридиа).
Легницийн ойролцоо газaр ялалт байгуулсан Ордын цэргүүд Моравыг
зорин одож, түүнийг юу ч үгүй болтол сүйрүүлэн хоосруулж дараа нь
Унгар дахь Бат хааны армитай нэгджээ.

Хмельник, Рачибор, Ополе хотуудын ойролцоо болсон удаа дараагийн
тулалдаануудад Польшууд ялах боломж байгаагүй ч эдгээр тулалдаанууд нь цаг хожих зорилготой байжээ. Тэр хугацаанд нь Шүтлэгт II Генрих ван Легницийн ойролцоо ихээхэн хэмжээний хүч цуглуулсан ба энэ

Хмельник, Рачибор,
Ополе хотуудын
ойролцоо болсон
удаа дараагийн
тулалдаануудад
Польшууд ялах боломж
байгаагүй ч эдгээр
тулалдаанууд нь цаг
хожих зорилготой байжээ
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Татарууд Сахалт Генрихийн толгойг Легницийн Цайз руу авч яваа нь, хүүгийнх нь сүнсийг
тэнгэр рүү авч явааг зүүдэндээ харж байгаа Гэгээн Ядвига, зохиогч: Николай Прузия, Любинийн
Хууль, манай эриний 1353 оноос гаралтай „Гэгээн Ядвигагийн тухай домог”. Getty’s Open Content
Program-ын зөвшөөрлөөр авсан цахим зураг.
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Легницийн тулалдаан, Сахалт Генрихийн толгойг цавчлан авч, түүний сүнсийг охин тэнгэрүүд
тэнгэр рүү авч явж байгаа нь, зохиогч: Николай Прузия, Любинийн Хууль, манай эриний 1353
оноос гаралтай „Гэгээн Ядвигагийн тухай домог”. Getty’s Open Content Program-ын зөвшөөрлөөр
авсан цахим зураг.

Тухайн үзэсгэлэн нь Польш Улсын Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Яамнаас олгосон 948/P-DUN/2017 тоот тэтгэмжээр санхүүжүүлэгдсэн болно.
POLISH

CHAPTER

ODDZIAŁ POLSKI

Чингисийн Эзэнт Гүрний бодит байдал – монголын энх
тайван буюу Pax Mongolica
Пап лам IV Инносент Католик сүмийн тэргүүн байх үе буюу 1243-1254
онууд нь христосын ертөнцийн хувьд шинэ аюул заналтай тулгарсан
хэцүү үе байлаа. Тэрээр тухайн үеийн “муу муухай бүхний эзэнт гүрэн”ий удирдагч болох Монголчуудын Их Хаан руу дипломат элч төлөөлөгч
илгээхээр шийдсэнээрээ шашны сүмийн толгойлогчийн хувьд асар их
эрсдэл хүлээжээ. Монголчуудын Зүүн Европ руу хийсэн дайралтын үеэр
олсон туршлагаас үзэхэд цэрэг дайны хүчин чадалдаа голлон анхаарах
нь тэдэнтэй тэмцэх хамгийн чухал арга зам мөн гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн
байв. Пап ламын элч төлөөлөгчдийн хийсэн аяныг дүгнэж хэлэхэд юуны
түрүүнд, тэд олон мянган милийн тэртээд орших Хархорин хотоос эсэн
мэнд эргэж ирснийг нь харгалзан үзвэл, нэг талаас монголын их гүрэн
үхлийг дагуулагч байлдааны машин байсан гэж хэлж болох боловч нөгөө талаас өөрийн асар уудам нутаг дэвсгэрээр хөндлөн гулд зорчихыг
өөртэй нь дайсагналтай улс орны элч төлөөлөгч буюу худалдаачдад зөвшөөрөн урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй боломж олгосон явдал нь монголын
төрт улсын зохион байгуулалтын талаар нэгийг бодогдуулна.
Чингис хаан болон түүний үе залгамжлагчдын цэргийн зэр зэвсгийн ололт
амжилтууд бишрэхүйц байв. Түүхэнд анх удаа Торгоны Зам тэр чигээрээ
нэг улсын хяналтанд шилжжээ.
Гэвч Их Монгол Улс дэлхий ертөнцийг зөвхөн байлдан дагуулалтын эрч
хүч буюу байлдаж авсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр гайхшруулаад зогсоогүй юм. Тэдний засаг захиргааны тогтолцоо тухайн үед байлдан дагуулагдсан улс орнуудад мөрдөгдөж байсан ёс журмуудыг ашиглаагүйгээрээ
онцлог байлаа.
Тэд тухайн улс орнуудад өөрсдийн засаг захиргааны тогтолцоог бий болгосон нь өөрийн хараат нутаг дэвсгэрийг шууд нэгтгэн удирдах боломжийг
бүрдүүлжээ. Байлдан дагуулалтын дараах үе шат буюу энхийг тогтоох
ажиллагааны дараа, маш чанга хатуу хууль журам үйлчилдэг байсан ба
түүнийгээ хүчээр даган мөрдүүлүүлдэг байжээ.
Их Хааны харьяа нутгуудад ноёрхсон жинхэнэ амар тайван байдлыг орчин үед Pax Romana хэмээх эртний нэр томъёонд үндэслэн Pax Mongolica
хэмээн нэрлэх болсон. Хальт харахад ижил мэт энэ байдал нь зарим нэг
зүйлийг хэт хялбарчлан ойлгоход хүргэнэ.
Учир нь уг амар тайван байдлыг бүрдүүлэхийн тулд байлдан дагуулагдсан, эзлэгдсэн улс гүрнүүдийн ард түмэн төлөхөөс өөр аргагүй байсан
асар өндөр үнэ цэнийг шууд олж харах амаргүй билээ.

эс айж эмээхэд хүргэдэг маш хэрцгий дарангуйллын хэрэгсэл байв. Гэсэн
хэдий ч Европоос илгээгдсэн элч нарын мэдээлж байснаар эзэнт гүрний
эрх мэдэлтнүүдийн дунд хээль хахууль газар авсан байсан гэдгийг анхааралдаа авах нь зүйтэй юм.
Газар нутаг нь хамгийн ихээр өргөжин тэлж байх үедээ гурван далай тэнгист хүрч байсан асар том эзэнт гүрнийг удирдахад хязгаар орон нутгууд
ба Их Хааны нийслэл хотын хооронд мэдээллийг асар хурдан дамжуулах
явдал маш чухал байжээ.
Монголчууд өөрсдийн байлдан дагуулсан улс орнуудын туршлагыг ашиглан өөрсдийнх нь хэлээр нэг буудал гэсэн утгатай үгээр буюу “Өртөө”
хэмээн нэрлэгдсэн буухиа шуудангийн тогтолцоог бий болгосон. Хүмүүс
үүнийг мөн “жам” хэмээх турк нэрээр нь мэддэг.
Анх өртөө бий болсны дараа түүгээр зөвхөн буухиа шуудан зөөгч, гадаадын элч төлөөлөгчид явдаг байсан ба ХIII зууны дунд үеийг хүртэл худалдаачид бас явдаг байжээ.
Европоос ирсэн элч төлөөлөгч нар монголын эзэн хааны байрлах өргөө
хүртэлх зам буюу зам дахь буудлуудын талаар маш дэлгэрэнгүй бичиж
үлдээсэн байдаг.
Өртөө болгонд морь тарааж байрлуулсан учир зорчигсод тухайн замыг
маш түргэн хугацаанд туулах боломжийг бүрдүүлдэг байв. Ийм учраас
IV Инносентийн элч төлөөлөгч нар 5000 километр газрыг 106-хан өдрийн
дотор туулж байжээ.
Пайз нь үзүүлсэн хүнд хүндэтгэл үзүүлж мөн шаардагдах тусламж
үзүүлэхийг анхааруулсан санамжийг олон хэл дээр бичсэн төмөр хавтан
байдаг байв. Ингэснээр ийм пайзтай хүн Их Монгол Улсын нутаг дэвсгэр
дээр олон янзын хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болдог байв. Eвропын элч
төлөөлөгч нар мөн пайз авдаг байсан бөгөөд үүний ачаар зорьсон аянаа
саад бэрхшээлгүйгээр гүйцээж чаддаг байжээ. Иймдээ ч энэхүү онцгой
эрхийн ачаар тэд амжилтанд хүрч Европ руу эсэн мэнд буцаж байв.
Яваандаа энэ тогтолцоо авилга буюу монголд дагаар орсон ард иргэдийг
цөлмөн мөлжихийн эх үүсвэр болж хувирсан гэдгийг дурдах нь зүйтэй юм.
Иймээс дараа дараагийн эзэн хаад пайзийг хязгаарлаж эхэлсэн байдаг.

Монгол төрт улсад ноёрхож байсан Их Засаг нэрээр олонд танигдсан ёс
журмын тогтолцоог Чингис хаан хаанаар өргөмжлөгдөнгүүтээ мөрдүүлж
эхэлсэн.

Иймээс пап ламын илгээсэн элч төлөөлөгч нарын аяны гүйцэтгэл нь дээр
дурдсан хэдэн хүчин зүйлүүдээс шалтгаалж байсан. Тэдгээрээс хамгийн
чухал нь өөрийн албан ёсны зочдыг хамгаалдаг монгол төрийн хатуу чанд
хууль байв. Пах Моngоlicа нь зуун жилийн туршид Евразид эдийн болон
оюуны баялгийг хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх явдлыг хялбарчилсан боловч
дагаар орсон ард түмэн ямар их үнэ төлснийг мартаж үл болно.

Тэдгээр ёс журам нь хэзээ ч хууль цааз болж батлагдаагүй бөгөөд тэдгээрийн зарим нэг нь удаа дараагийн хуулийн нөхцөл байдлуудыг авч үзэхэд
ашигладаг эх сурвалж болж өгдөг байжээ. Их Засагт ихэвчлэн цаазаар
авах ял, бусад тохиолдлуудад хөөн зайлуулах, эд хөрөнгийг нь хурааж
авах гэсэн зөвхөн гурван төрлийн ял оногдуулахаар заасан байдаг.
Монголчуудад эзлэгдсэн хүмүүс хууль журмаас нь бус, харин тэдгээрийг
зайлшгүй хэрэгжүүлдэгээс нь эмээдэг байв. Гэвч Их Засаг нь юун түрүүнд
хүнд хүчир дэглэмийг хаях гэсэн бүхий л оролдлогыг зогсоохын зэрэгцээгээр, ямар нэгэн гэмт хэрэг үйлдэхээс, нэн ялангуяа Монголчуудын эсрэг
аливаа зөрчил үйлдэл гаргах, тэдгээрийн хэлснийг дагахаас эсэргүүцэхэ-

Төв Ази монголын байлдан дагуулалын дараа дараагийн довтолгоонуудын учруулсан сүйрэл сүйтгэлээс гарч чадаагүй. Чингис хааны эзэнт
гүрэн түүнийг нас барснаас хойш хагас зуу гаруй жилийн туршид Европ
болон Азид өргөжин тэлж байв. Гэсэн хэдий ч түүний өв залгамжлагчдын
хоорондох эв түнжингүй, нэг нэгэндээ өсөрхөх байдал нь эхлээд хаан
ширээг өв залгамжлан авах талаар маргаанд хүргэсэн ба дараа нь уг
асар том улс гүрнийг задрахад хүргэсэн. Pax Mongolica-гийн сүүлчийн
зураасыг Европт Хар Үхэл хэмээн нэрлэгддэг XIV зууны хагасаас эхэлсэн
тахал өвчин тавьсан. Тэрээр урьд өмнө нь тохиолдож байгаагүй хурдтайгаар Торгоны Зам дагуу тархан дэлгэрчээ.

Дөрвөлжин бичгээр бичсэн бичээстэй Монголын „төмөр захидал” (пайз), Юань гүрэн (Хятад улс),
XIII зууны сүүл үе, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.metmuseum.org

Тэд тухайн улс орнуудад
өөрсдийн засаг захиргааны
тогтолцоог бий болгосон
нь өөрийн хараат нутаг
дэвсгэрийг шууд нэгтгэн
удирдах боломжийг
бүрдүүлжээ. Байлдан
дагуулалтын дараах үе
шат буюу энхийг тогтоох
ажиллагааны дараа,
маш чанга хатуу хууль
журам үйлчилж эхэлдэг
ба түүнийгээ хүчээр даган
мөрдүүлүүлдэг байжээ

Монголын Эзэнт Гүрэн 1259 оны намар

Pax Mongolica нь худалдааны харилцаа
холбоог хялбар болгож өгсөн: Марко Поло
тэмээн жингийн цуваан замд яваа нь,
зохиогч: Абрахам Крескес, Каталонийн
атлас, МЭ 1375 оны үед, олон нийтийн
домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com
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V Инносентийн дөрвөн элч
төлөөлөл 1245 онд Монголын
хаанд бараалхсан нь
Монголын цэрэг Польш ба Унгарыг ялсны дараа буцсан явдал нь цэргийн
кампанит ажлыг удирдаж явсан Бат хаанд 1242 оны хавар хүрсэн их хаан
Өгөөдэй таалал төгссөн (1241 оны арванхоёрдугаар сарын 11-ний өдөр)
тухай мэдээнээс шалгаалсан байх магадлалтай. Eвроп тив хүчээ хуримтлуулж, тухайн үеийг хүртэл жинхэнэ гэхээсээ илүү үлгэр домог гэмээр мэдээ
цуурхаж байсан шинэ дайснаа таньж мэдэх цаг хожсон. Монголчууд гэнэт
ухрах болсон шалтгааныг Европчууд мэдээгүйн нэгэн адил тэдгээр дайчин
нүүдэлчидтэй хэзээ дахин учрахаа тэд урьдчилан таамаглах боломжгүй
байжээ. Монголын асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг 1243 онд понтификатаа эхлүүлсэн пап лам IV Инносент ашиглахаар шийдсэн байна.1245 онд
Лионд хуралдуулсан нийтийн цуглаан дээр хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын
явцад тэрээр Tатарын талаарх сэдвийг хөндөж ярьжээ. Цуглааны албан
ёсны санал ерөнхийдөө онолын гэмээр шинж чанартай байсан ба христосын шашинтнуудыг дараагийн дайрах довтолгоонооc хамгаалах асуудлыг
сайжруулахыг уриалан дуудсан байв.
Цуглаан эхлэхээс өмнө буюу 1245 оны хавар Монгол руу өөрийн элч
төлөөлөгч нарыг явуулахаар шийдсэн нь Пап ламын авч хэрэгжүүлсэн үйл
ажиллагаануудын дотроос нэн ач холбогдолтой нь байлаа.
Энэ алхмыг хийх болсон зорилго нь нэн түрүүнд дайснаа таньж мэдэх

явдал байв. Монголчуудыг христосын шашинд урвуулах, ингэхийнхээ зэрэгцээгээр, магадгүй, Ариун Газар дахь лалын шашинтнуудтай тэмцэх тэмцэлд
хэрэг болж мэднэ хэмээн тэдгээрийг өөрсөддөө нэгтгэх боломжийг судлах
нь хэтийг чиглэсэн төсөөлөл байсан гэж хэлж болно.
Оросоос Татаруудад хөөгдөж ирсэн бөгөөд ирэнгүүтээ түрэмгийлэн
эзлэгсдийн тухай мэдээг Лионд хүргэсэн их хамба Пётр гэгч Монголын
Эзэнт Гүрний Их Хаан руу элч төлөөлөгч нарыг илгээх зорилгодоо хүрэх нь
зүйтэй гэдэгт IV Инносентийг итгүүлж чадсан байж болзошгүй. Уг ард түмэн
элч төлөөлөгч нарт хүндэтгэлтэй харьцдаг гэх зэргээр тэрээр түүнд хэлж
үнэмшүүлсэн байж болно. Үүний үр дүнд нийт дөрвөн элч төлөөлөл замд
гарсан байх магадлалтай, гэхдээ тэдний тоо баттай биш ба заримынх нь
хувьд хүмүүсийн бүрэлдэхүүн, аялалын зам мөн тэд хаана хүрсэн гэдэг нь
өдий болтол мэдэгдэхгүй хэвээрээ байдаг.
Католик шашны Францискийн бүлгэмийн санваартан Португалийн Ваврынец хамгийн түрүүнд замд гараx байсан. Тэрээр пап ламаас 1245 оны
гуравдугаар сарын 5-ны өдрийн огноотой, Татаруудад бичсэн захиа хүлээж
авсан. Тухайн захиаг IV Инносент Католикийн унаган шашинд эгүүлэн татахыг хүсч байсан Болгарчуудын удирдагч Коломанд гардуулж өгөх ёстой

Энэ алхмыг хийх болсон зорилго нь нэн түрүүнд дайснаа
таньж мэдэх явдал байв. Монголчуудыг христосын
шашинд оруулах, ингэхийнхээ зэрэгцээгээр, магадгүй,
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байсан. Португалийн Ваврынецийн элч төлөөллийн тухай өөр баримт байдаггүй бөгөөд – түүний ахалсан аян үр дүнд хүрсэн үү эсвэл төлөвлөгөөний
төвшинд үлдсэн үү гэдгийг хүртэл баттайгаар хэлэх боломжгүй байдаг.
Католик шашны Францискийн бүлгэмийн санваартан Ян ди Пиано Карпинигийн
удирдсан элч төлөөллийн тухай илүү их мэдээлэл байдаг. Бүрэлдэхүүнд нь
Бенедикт Поляк буюу Чехийн Чеслав (хэн байсан нь яг сайн мэдэгддэггүй)
нар орсон байдаг. Тэдний аян пап ламаас 1245 оны гуравдугаар сарын 13-ны
өдрийн огноотой захидал хүлээн авсан бөгөөд тэр жилийнхээ дөрөвдүгээр
сарын 16-ны өдөр Лионоос хөдөлсөн байдаг. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нар
эхлээд Прага руу явсан ба дараа нь I Вацлав хааны зөвлөсний дагуу Польшоор
дамжин, ( замд нь Бенедикт Поляк нийлсэн) Вроцлаваар дайраад мөн Лэнчицегээр замаараа ороод явжээ. Тэндээсээ Киев рүү явсан ба Татарууд тэднийг
Бат хааны буудаллаж байсан газар руу буюу доод Волга руу, цааш нь Монголын Эзэнт Гүрнийн нийслэл Хархоринны ойролцоо Их Эзэн Хааны буудаллаж
байсан газар руу хамгаалан хүргэж өгчээ. Доминиканийн бүлгэмийн санваартан Лонжюмогоос гаралтай Андрейн удирдсан гурав дахь элч төлөөлөлд
олгосон пап ламын захидлууд хадгалагдаж үлдээгүй. Харин уг санваартан
эргэж ирснийхээ дараа IV Инносентэд гардуулж өгсөн хариу захиануудынх нь
талаар мэдээлэл байдаг. Лонжюмогоос гаралтай Андрей Лионоос 1245 оны
гурав – дөрөвдүгээр сард гарсан. Тэрээр лалын шашинтай орнуудаар дамжин
Баальбек дэхь Исмаил, Хомс дахь аль-Мансур, Карнак дахь Дауд султануудад
дараалуулан захидлаа гардуулж өгөөд цаашаа явжээ. Якобитууд ба Несториан
шашинтнуудын ахлагч нартай уулзсан байдаг. Монголчуудтай харилцаа холбоо тогтоосон эсэхийг нь яг баттай хэлэхэд хэцүү хэдий ч, тогтоосон гэж үзэх
үндэслэл байдаг.

Пап лам IV Инносентээс Гүюг хаанд бичсэн захидал, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж:
Ватиканы нууц архив, Ватикан хот, Inv. no. Reg. Vat., 21, ff. 107 v. – 108 r.).

Кремоноос гаралтай Асцелин хэмээгч хамт явсан хүмүүстэйгээ, тэр дундаа
Сен-Кантений Симоны хамт Монголчууд дээр очсон гэж баттайяа үзэж болох ба түүний хэлсэнийг Бовегээс гаралтай Винцент өөрийнхөө он тооллын
бичигт мөнхрүүлэн үлдээсэн байдаг. Дoминиканий бүлгэмийн элч төлөөлөл
1245 оны гурав юм уу дөрөвдүгээр сард замд гарсан. Тэдгээр санваартнууд
хаагуур Монголчууд руу очсон нь тодорхой бус боловч энэ замыг туулахад
тэд хоёр жилийн хугацаа зарцуулсан явдал нь анхаарал татдаг. Ингэж
удсан шалтгаан нь лалын шашинтнуудын зүгээс үзүүлсэн саад бэрхшээл
байсан хэмээн таамагладаг бөгөөд ийм бэрхшээлтэй мөн дээр дурдсан
Лонжюмогоос гаралтай Андрей тулгарсан байж болно.
Сисиан хотын ойролцоох Байжугийн буудаллаж байсан газарт Асцелинийн
элч төлөөлөл 1247 оны тавдугаар сарын 24-ний өдөр хүрэлцэн ирсэн ба
есөн долоо хоногийн дараа буюу долдугаар сарын 25-ны өдөр тэд буцах
замдаа гарчээ. Тэдэнд Байжугаар IV Инносентэд илгээсэн захидал мөн их
хаан Гүегээс Байжуд бичсэн захидлын хуулбарыг авч явсан хоёр элч пап
лам руу дагалдан явсан.
Элч төлөөллийн гүйцэтгэсэн нэмэлт даалгавар нь Несториан шашинтнуудтай холбоо тогтоосон явдал байв. Сен-Кантений Саймонын өгүүлсэнээс
илэрхий байдаг Кремонийн Асцелиний Монголчуудад дайсагнасан хандлага, мөн түүнчлэн эзэнт гүрний нийслэл хот хуу явахаас татгалзсан явдал
нь – уг элч төлөөлөл, хэдийгээр Татарууд дээр очсон боловч Ян ди Пиано
Карпини ба Бенедикт Поляк нарын хийснээс хамаагүй бага зүйлийг хийсэн
гэсэн сэтгэгдэл төрүүлдэг.

Пап лам IV Инносент доминикан
ба францискийн бүлгэмийн
санваартан нарыг Татарууд
руу илгээж байгаа нь. Бовегээс
гаралтай Винцентийн он тооллын
бичиг, Le Miroir Historial (IV
боть), 1400-1410 онуудын үед,
олон нийтийн домэйн, эх сурвалж:
www.wikipedia.com

Ломбард мужаас ирсэн Асцелин IV Инносентээс захиа авч, түүнийгээ монголын ноён Байжуд
дамжуулан өгч байгаа нь, зохиогч: Давид Аубэрт, Chronique des Empereurs, 1462 он, олон нийтийн
домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Зохиогчийн эрх: The Explorers Club – Polish Chapter
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Аянд
оролцогчид
Ян ди Пиано Карпинигийн удирдсан элч төлөөллийн бүрэлдэхүүн
сайн тодорхойгүй байдаг. Түүний өөрийнх нь тухай мэдээлэл ч бас
ховор байдаг. Тэрээр XII зууны сүүлээр Перугийн ойролцоох Пиано
Карпинид төрсөн. Түүний хүүхэд нас болон залуу насны тухай ямар ч
мэдээлэл байдаггүй.
Зарим хүмүүс түүнийг Ассиз дэхь гэгээн Францискийн холбоонд
элсэж орохоосоо өмнө цэрэг (рыцарь) байсан хэмээх таамаглал дэвшүүлдэг. Гэвч энэ таамаглал ямар нэгэн эх сурвалжаар батлагдаагүй
ба ийнхүү таамаглах болсон үндэслэл нь Монголчуудыг зорьсон
аянаас буцаж ирээд түүний ярьсан зүйлс дотор зэр зэвсэг ба байлдааны тактикийн талаарх түүний мэдлэг маш өндөр байсан нь анхаа-рал татдагт оршино. Яны амьдралын талаарх батлагдсан мэдээлэл
түүнийг францискануудын цуглаанд хамрагдах болсонтой холбогдуулж уг санваартны бүлгэмийн үйл ажиллагааны эхний жилүүдийг
баримтатгасан Джаногоос гаралтай Иорданы он тооллын бичгэнд
гарч ирдэг. Тэрээр гэгээн Францискийн хамгийн анхны анд нөхдийн
нэг нь байсан. 1221 онд францискануудын ерөнхий капитулатай
холбоотой бичилтүүдэд анх удаагаа гарч ирсэн байдаг. Тэрээр хэсэг
санваартнуудын хамт Алпийн нуруугаар дамжин Герман руу явж,
1222 оны есдүгээр сарын 8-ны өдөр Саксон мужийн санваартны бүлгэмийн тэргүүн хамбаар сонгогдсон. Уг үүргээсээ хоёр жилийн дараа
чөлөөлөгдөн Колони руу шилжиж, тэндээ 1228 онд германы мужийн
тэргүүнээр сонгогдсон. Тэрээр энэхүү албан үүргийг 1230 он хүртэл
хийж гүйцэтгэж байгаад Испани руу тэндэхийн сүмүүдийн тэргүүн
хамбаар томилогдон очжээ. Яны амьдралын энэ үеийн тухай баримт
мэдээ байдаггүй. 1232 (1233)-аас 1239 оны хоорондох Саксонийн муж
хэмээн бичигдсэн эх сурвалжуудад түүний тухай дахин бичигдсэн
байдаг. 1245 оныг хүртэлх он тооллын бичгүүдэд Яны тухай баримт
мэдээ байдаггүй. Гэвч уг оны хавар тэрээр пап лам IV Инносентийн
элч төлөөллийг толгойлон Монголчуудыг зорин одсон ба 1247 оны
намар буцаж ирсэн гэдэг нь баттай билээ. Аянд мордохдоо Ян ди
Пиано Карпини 60-65 орчим настай байсан байж болзошгүй гэдгийг
дурдах нь зүйтэй. Лион руу буцаж ирснийхээ дараа тэрээр гурван
сарын туршид пап ламын дэргэд байж, магадгүй энэ хугацаанд “Монголчуудын Түүх”-ийг бичсэн бололтой. Дaраа нь тэрээр IX Людвикийг
Ариун Газар руу хийх аяны хугацааг хойшлуулах гэж ятгах зорилготойгоор түүний ордныг зорьсон. 1248 онд тэрээр Далмаци дахь
Бар (Антибар)-ын их хамбаар томилогдсон байдаг. Тэрээр 1252 оны
найм-дугаар сарын 1-ний өдөр нас баржээ.
Ян ди Пиано Карпинитэй хамт Монголчуудын Их Хаанд бараалхсан
түүний анд нөхөр, Бенедикт Полякийн талаар үүнээс ч бага мэдээлэл
үлдсэн байдаг. Бенедикт Поляк нь 1245 оны хавар элч төлөөлөлтэй
Вроцлав хотод нийлжээ. Тэрээр тэндэхийн францискийн бүлгэмийн

гишүүн байсан байж болзошгүй. Орос хэл мэддэг байсан учир түүнийг
аяны үед орчуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг байсан гэдэг. Түүнийг Татаруудтай шууд ойлголцдог байсан хэмээн дүгнэхэд хүргэхүйц нөхцөл
байдлууд байдаг (Ц. Де Бридиагийн тэмдэглэл). Иймээс эсвэл Татарууд орос хэл мэддэг байсан, эсвэл Бенедикт монгол хэлний анхан
шатны мэдлэг эзэмшсэн байжээ хэмээн таамагладаг ажээ. Тэрээр
Яны хамт Гүюг хааны ордонд очоод, түүнд Лион эсвэл багаар бодоход Колони хүртэл бараа болж явсаар Европ руу буцах замыг туулж
ирэн, аялалынхаа талаар нэр нь үл мэдэгдэх санваартанд хэлж өгч
тэмдэглүүлжээ. Түүний тухай хоёр дахь дурдатгал Kраковын хамба
гэгээн Станиславын гайхамшгуудын протоколд байдаг. Тэрээр Краков
дахь францискийн бүлгэмийн санваартнуудын даа ламын үүргийг
гүйцэтгэж байсан. Бенедикт Полякийн цаашдын амьдралын тухай
баттай мэдээлэл байдаггүй.
Ц. де Бридиа “Татаруудын Түүх” номондоо Ян ди Пиано Карпинигийн
Бенедик Поляктай эн зэрэгцүүлэхүйц анд нь хэмээн дурдсан байдаг
Чеслав Чех гэгчийн талаар баримт мэдээ бүр байдаггүй ажээ. Бенедикт өөрийнхөө бичсэн тайлан мэдээлэлд түүний нэрийг дурсаагүй
хэдий ч Лионоос гаралтай францискийн бүлгэмийн санваартан
хэ-мээн тодорхойлсон байдаг.
Харин Ян зөвхөн Бенедиктийг нэрээр нь дурдаад, хамт явсан бусад
хүмүүсийн талаар тодорхой зүйл бичээгүй байдаг. Францискийн бүлгэмийн хожмын үеийн түүхэн бичээст энэ хүн мөн Стефан Чех гэсэн
нэрээр гарч ирдэг. Элч төлөөллийн нэг хэсгийг, тэдний дунд магадгүй
түүний ах Чеслав Чехийг, Бат хаан Волга мөрний эрэг дээр саатуулсан гэдэг нь тодорхой.

IV Инносентийн, гар бичмэл дэхь хуудас, XIII зуун, олон нийтийн домэйн.

1965 онд уг аяны тухай дурдсан Ц. де Бридиагийн бичсэн гурав дахь
тэмдэглэл олджээ. Гэвч тэрээр уг элч төлөөлөлд оролцсон уу эсвэл
түүнд оролцогсдын хэлж ярьсан зүйлсийг бичиж тэмдэглэсэн үү гэдэг
нь тодорхойгүй байдаг. Хэрэв тэр үнэхээр Монголчуудтай уулзахаар
явсан бол - Чеслав Чехийн хамт Волга мөрний эрэг дээр саатуулагдаад – тэдгээрийг аян замаас буцаж ирэхэд нь дахин нийлсэн байж
болох юм. Энэ нь тэр яагаад чухамдаа Их Хааныд зочлоод ирсэн Ян,
Бенедикт хоёрын тэмдэглэлийг үргэлж ишлээд байсны тайлбар болох
ажээ. Ц. де Бридиа гэж чухам хэн байсныг олж тогтоох зарим нэг
нөхцөл байдлуудыг түүний бичсэн “Татаруудын Түүх”-ийн эхэн хэсэгт
олж харж болно. Уг бүтээл Чех ба Польш дахь францискийн мужийн
дарга Бoгуславын захиалгаар бий болсон байдаг. Түүнийг зохиогч
нь уг бүлгэмийн Польшоос гаралтай гишүүн байсан байж болзошгүй.
„Бридиа”-г ихэвчлэн Силез дэхь Бжег гэж тайлбарладаг.

Ян ди Пиано Карпинитэй хамт Монголчуудын Их Хаанд бараалхсан түүний анд нөхөр,
Бенедикт Полякийн талаар үүнээс ч бага мэдээлэл үлдсэн байдаг. Бенедикт Поляк нь 1245
оны хавар элч төлөөлөлтэй Вроцлав хотод нийлжээ

Алтаар хийсэн “төмөр захиа”-г ах дүү Поло нарт Хаан гардуулж өгч байгаа нь. Гэвч бараан
өнгийн санваартны өмсгөл мөн үс засалт нь тэдгээр нь санваартнууд (францискийн бүлгэмийн
санваартнууд?) болохыг илтгэнэ. Дундад зууны үеийн зураг чимэглэлтэй гар бичмэл, Британийн
Номын Сан, Лондон хот, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.bl.uk

График дүрслэлийг боловсруулсан: ART FM sp. z o. o.
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Ассизээс гаралтай гэгээн Францискийн Амьдралын тухай гар бичмэлийн хуудаснуудын нэг
нь. Уг бүтээл нь Унгарын Хаан I Роберт ба Владислав Локеткагийн охин, түүний гэргий
Елизабетийн захиалгаар үйлдэгдсэн байх магадлалтай Гэгээн Станиславын домгийн
элементүүд, МЭ-ний 1320 - 1342 оны үед, зохиогч: тодорхойгүй, Болони, олон нийтийн
домэйн, эх сурвалж: www.metmuseum.org

Тухайн үзэсгэлэн нь Польш Улсын Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Яамнаас олгосон 948/P-DUN/2017 тоот тэтгэмжээр санхүүжүүлэгдсэн болно.
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Лэнчыца
1245 онд

Пап лам IV Инносентийн элч төлөөлөгч нарыг Mонголын Их Эзэн Хаан
руу явах замд эрх мэдэл бүхий хүмүүс хүлээн авч зочилж байжээ.
Ян ди Пиано Карпини Чеслав Чехийн хамт эхлээд Чех рүү явсан ба дараа нь I Вацлав хааны ятгалгаар Польш ба Оросоор дайрч явдаг замыг
сонгожээ. Иймд тэд Прагаас Вроцлав руу явсан ба тэнд тэднийг Халзан
хэмээн нэрлэгддэг II Болеслав Рогатка угтан хүлээж авчээ. Тэндээс Хархорин руу явах элч төлөөлөлд Бенедикт Поляк нэгдсэн байна. Силезээс
тухайн аянд оролцогчдын тоо бас нэгээр буюу Ц. де Бридиагаар нэмэгдсэн байж болох талтай. Гэхдээ энэ нь баттай мэдээ биш байдаг.
Вроцлаваас пап ламын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нар тухайн үедээ Мазовецкийн Вант Улсын улс төрийн гол төв нь болж байсан Ленчица хот руу
явсан. Яг тэр үеэр I Конрад Мазовецкийн ордонд польшийн ханхүү нар
буюу өндөр албан тушаалтнуудын цуглаан болж байв. Тэнд Kраковын хамба Прандота, Цагаан Лешекийн бэлэвсэн эхнэр ба Ичимтгий V Болеславын
эх Kраковын гүнж Грымислава нар байсан. Лавтайяа Польшийн сурвалжит

ноёдоос пап ламын элч төлөөлөгч нар цаашдынхаа аялал ба Монголчуудын талаар чухал мэдээллүүдийг авсан байж болох юм. Дөнгөж хэдхэн
жилийн өмнө уг нутаг дэвсгэр рүү Монголчууд довтлон халдаж сүйрэл хийсэн билээ. 1241 оны хавар, өөрөөр хэлвэл дөрвөн жилийн өмнө, Татарууд
Ленчицад довтлон орж ирж, тун удалгүй Краковыг эзлэн авч, дараа нь алдарт Легницийн тулалдаан болсон Силезийг зорин явсан билээ. Польшийн
сурвалжит ноёдоос гадна уг цуглааанд оросын ханхүү Васылко Романович
хүрэлцэн ирсэн байв. Владимир-волынийн ханхүү Монголын Эзэнт Гүрэнд
захирагддаг газар нутгийн ханхүүгийн хувьд IV Инносентийн элч төлөөлөгч
нарт үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгсөн байж болох юм. Түүний том ах Даниел
Галицки 1245 онд Бат хааны буудаллаж байсан газар руу монголын эрх
мэдэл бүхий хүмүүстэй танилцах зорилгоор дуудагдсан. Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тэрээр эхлээд өөрийн элч төлөөлөгчдөө аюулгүй байдлын
баталгаа болгон илгээжээ. Тэдгээрийн олж мэдсэн мэдээлэл татарын удирдагч руу явах замын аюулгүй байдлыг хангахын ын тулд замд тааралдах
татарын ахлагч нэг бүрт өгөх бэлэгтэй байх шаардлагатай гэдгийг мэдэх
боломж олгосон байна.

Тум дахь Ленчицагийн сүм. Зургийг: Я. Янковски

Монголчуудтай найрсаг хүлээн авалт хийлгэх боломж бий болгох зорилгоор францискийн бүлгэмийн санваартнууд тодорхой тоо хэмжээний
үслэг эдлэл худалдан авсан ба түүнээс гадна санваартнуудад Конрад
Мазовецки, Ленчицад зочноор ирээд байсан Kраковын гүнж Грымислава, Kраковын хамба Прандота ба нэр нь үл мэдэгдэх польш ба цэрэгүүд
(рыцарь)бэлэг өгчээ. Мазовецкийн ханхүү мөн түүний хүү, магадгүй
Казимерь ба урд дурьдсан хамба лам нар элч төлөөллийг цаашдын аян
замдаа Васылко Романовичийн хамгаалалтан дор явахыг санал болгож
байжээ. Энэ нь биелэлээ олж, оросын ханхүүгийн хамтаар, дараа нь
түүний зарц туслахаар хамгаалуулан Ян ди Пиано Карпини, Бенедикт
Поляк ба тэдэнтэй хамт явсан нөхөд “тэр үед Татаруудын дарангуйлалд
автаад байсан оросын хот” болох Киевт хүрэлцэн ирсэн байна (Бенедикт Поляк).

XIII зууны үеийн Ленчица дахь хотхоныг дүрсэлсэн зураг, зохиогч: Войчех Прибиловски. Ленчица дахь Ордны Музейн зөвшөөрөлтэйгөөр авсан зураг

Вроцлаваас пап ламын итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч нар тухайн үедээ Мазовецкийн
Вант Улсын улс төрийн гол төв нь болж
байсан Ленчица хот руу явжээ. Яг тэр
үеэр I Конрад Мазовецкийн ордонд
польшийн ханхүү нар буюу өндөр албан
тушаалтнуудын цуглаан болж байв
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Жиованни да Пиан дель
Карпине, Бенедикт Поляк
нар Хархориныг зорьсон
аялалын зам
Ян ди Пиано Карпинигийн тэргүүлсэн, пап лам IV Инносентийн
Монголчууд руу илгээсэн элч төлөөлөл 1245 оны дөрөвдүгээр сарын 16-ны өдөр Лионоос замдаа гарчээ. Франицискийн бүлгэмийн
санваартнууд эхлээд өмнөх жилүүдэд танил болсон, Янд найрсгаар ханддаг Чехийн эзэн хаан I Вацлавын ордныг зорьжээ. Түүний
зөвлөсний дагуу элч төлөөлөгч нар Польш буюу Оросын нутгаар
дамжин цаашдын замдаа гарав. Вроцлавт санваартнууд болох Ян ди
Пиано Карпин, Чеслав Чех нарт польшийн францискийн бүлгэмийн
санваартан Бенедикт нэгдсэн. Силезэд мөн уг элч төлөөлөлд бас
нэгэн оролцогч буюу Ц. де Бридиа нэмэгдсэн боловч тэрээр уг аянд
баттайгаар оролцсон эсэх мөн тэр чухам хэн гэгч байсан нь тодорхой бус байдаг.
Вроцлаваас ханхүү Халзан II Болеславын ордноос уг аяныхан Ленчицаг
зорин явжээ. Тэр үеэр польшийн ханхүү нар буюу бусад язгууртануудын цуглаан болж байв. Пап ламын элч төлөөллийг Мазовецкийн
ханхүү I Конрад найрсаг дотноор хүлээн авсан ба түүний болон бусад
нөр нөлөөтэй хүмүүсийн үзүүлсэн дэмжлэг туслалцаа тэдэнд асар их
тус нэмэр болжээ. Үслэг эдлэлээр бэлэг бариагүй бол тэдгээр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нар Монголчууд дээр очсон хэдий ч их үр дүнд хүрч
чадахгүй байх байсан.
Ленчицагаас уг аяныхан Орос руу Даниел Халицкигийн ах ханхүү Васылко Романовичын хамтаар явсан. Оросын ханхүү нарын ордонд зочлох зуур францискийн бүлгэмийн санваартнууд IV Инносентийн бичсэн
Католикийн шашинд элсэхийг уриалсан захидлыг тэд нарт уншиж
танилцуулсан. Уг аян нь пап ламын элч төлөөллийн Татарууд руу очих
гэсэн үндсэн зорилтын хажуугаарх завсрын чанартай үйл ажиллагаа
байв. Ян ба түүний нөхөд Владимир-Халицкигийн ханхүүгийн зарцын
хамт хүнд хэцүү замыг туулсаар Киевт очжээ (учир нь Данилов хотод
бүгд хүндээр өвчилжээ). Элч төлөөлөл Ленчицагаас Киев рүү Завихост,
Хородло, Владимир, Луцк, Пересопнице, Звягель мөн Бел городоор
дайран өнгөрчээ.

Киевт францискийн цөөнхийн бүлгэмийн санваартнууд морьдоо илүү
тэсвэртэй, дорно зүгийн хүнд нөхцөл байдалд зохицсон морьдоор солих шаардлагатай болсон. Тэнд киевийн мянганы даргад морь, хүмүүс
хуваарилуулах зорилгоор анх удаа бэлэг өгөв. Тэд Киевээс 1246 оны
хоёрдугаар сарын 3-ны өдөр замд гаран, Днепр Днепр мөрний эрэг
дээрх Каневээр дамжин өнгөрсөн байдаг. Михей хэмээгддэг Аланы
захирдаг түүний хөрш тосгонд элч төлөөлөгч нар дахин бэлэг барих
шаардлагатай тулгарав. Бэлэг авсны хариуд тэднийг татарын анхны
харуул хамгаалалтын цэгт хүргэж өгөв. Мөн тэнд бас бэлэг өгөхөөс өөр
арга байгаагүй ( Монголын анхны удирдагч буюу Бат хааны ахынх нь
хүүхэд болох Корензагийн буудал газарт бэлэг өгсөнтэй нэгэн адил).
Пап ламын захиаг орчуулах боломжгүй байсны улмаас элч төлөөлөгч
нар Волга мөрний доохно байх Бат хааны буудаллаж байсан газар руу
илгээгдсэн бөгөөд тэд тэнд 1246 оны дөрөвдүгээр сарын 4-ний өдөр
хүрч очсон. Замдаа татарын харуул хамгаалагчдаар тойрон хүрээлүүлсэн аяныхан Днепр, Дон, Волгийг дараалан туулж Команчуудын улсаар
бү-хэлд нь дайран өнгөрөх шаардлагатай болжээ. Эдгээр гол мөрнүүд
бүгд Их хэмээн нэрлэгддэг Грекийн Тэнгис рүү цутгадаг гэж тухайн
аялагчид буруугаар ойлгож байсан учраас Хар Тэнгис, Каспийн Тэнгис
хоёрыг хооронд нь нийлүүлж зурсан байдаг.
Дөрвөн өдрийн дараа буюу 1246 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдөр Бат
хаан уг элч төлөөллийг Эзэнт Гүрний зүрхэн цэг рүү илгээсэн байдаг.
Гэвч тэрээр уг аяны зарим оролцогчдыг (магадгүй тэдний дунд Чеслав
Чех мөн нууцлаг нэгэн болох Ц. де Бридиа нарыг) пап лам руу буцааж
явуулах нэрийдлээр авч үлджээ. Гэвч тэд нар зөвхөн Днепрээс зүүн
тийшээгээ нүүдэллэж явсан Маучи нарын удирдагчийн харьяа газар
нутаг хүртэл буцаж явсан ба тэндээ Ян, Бенедикт нарыг буцаж иртэл нь
саатуулагдсан байжээ.

Хятадуудын газар нутгийг дайран өнгөрчээ. Ян ди Пиано Карпини энэ
тухай дурсахдаа нэг их томгүй нуурын хажуугаар явж өнгөрсөн гэсэн
байдаг ба энэ нь Ала-кул, Аралийн эсвэл Балхашийн нуур байсан байж
болзошгүй юм. Тэд замдаа хааны хатадын нэгнийх нь буудаллаж байсан газраар зочлоод цаашаа Найманчуудын уулархаг нутгийг зорьжээ.
Тэд гурван долоо хоног орчим Монголын нутгаар явсаар Гүюг хааны
өргөөнд 1246 оны долдугаар сарын 22-ны өдөр очжээ. Тэр үеэр Алтан
ордод монголчууд их хаанаа сонгох хуралдай болж байжээ. Иймд элч
төлөөлөгч нар 1246 оны наймдугаар сарын 21-ний өдөр хаан ширээнээ
заларсан Чингис хааны ач Гүюг Их Монгол Улсын Их хааныхаа хувьд
тэдгээрийг албан ёсоор хүлээн авчээ.
Пап ламын элч нар Монголчуудын дунд 1246 оны есдүгээр сарын 13ны өдрийг хүртэл байж байгаад Их хаан Гүюгээс IV Инносентид бичсэн
захиаг өвөрлөн буцах замдаа морджээ. Тэд Европ руу буцахдаа өмнөхтэй адил замаар явсан ба Бат хааныд мөн бас нөхдийг нь саатуулан
хүлээлгэж байсан Маучи нарын удирдагчийнд дахин зочлов. Команийн
хамгаалалтан дор тэд Киевт 1247 оны зургадугаар сарын 9-ний өдөр
хүрэлцэн очжээ. Тэдний буцах замд Даниел Халицки, Василко Романович нар Католикийн шашинд буцаж нэгдэх хүсэлтэй байгаагаа
илэрхийлсэнийг хүлээн авчээ. Лион руу буцах замдаа тэд өөрсдийн
аялалын талаар удаа дараа тайлагнаж мөн ажигласан зүйлсээ бичиж
тэмдэглүүлсээр польш, чех, германы нутаг дэвсгэрийг туулжээ. Элч нар
1247 оны арваннэгдүгээр сарын 13-ны өдөр буюу хоёр жил зургаан сар
гаруй үргэлжилсэн хүнд хэцүү аялалын эцэст пап лам IV Инносентийн
ордонд иржээ.

Бат хааны буудаллаж байсан газраас хөдлөхдөө Ян, Бенедикт нар
морьдоо өдөрт таваас долоон удаа сэлбэж их хүч чадал шаардсан
морин аялалын замыг туулжээ. Ингэж явсаар Команийг, Хангидуудын
тал хээрийн орон нутгийг, лалын шашинт Хорезм, мөн түүнчлэн Хар

Жиованни да Пиан дель Карпине, Бенедикт Поляк нар Хархориныг зорьсон аялалын зам

Тэд гурван долоо хоног
орчим Монголын нутгаар
явсаар Гүюг хааны өргөөнд
1246 оны долдугаар сарын
22-ны өдөр очжээ. Тэр үеэр
Алтан ордод монголчууд
их хаанаа сонгох хуралдай
болж байв

1154 онд Мухаммад аль-Идрисигийн II Рожерт зориулан зурсан Рожерийн Ном хэмээн нэрлэгддэг дэлхийн газрын зураг. Эх зурган дээр 180 хэм эргүүлсэн (өмнө зүг нь дээд талд байрлагдсан) байдаг, олон
нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com
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Хархорин:
- Гүюг хааны
хүлээн авалт

Ян ди Пиано Карпини, Бенедикт Поляк хоёр Монголчуудын нийслэл хотод
биш харин уг хотын ойролцоо нэгэн газар очжээ. Хархорин хотод Европын дараагийн аялагч Вильхелм Рубрук долоо орчим жилийн дараа хүрч
очсон байдаг. Пап лам IV Инносентийн элч төлөөлөгч нарыг их хаан Гүюг
Хархориноос өмнө зүгт хагас өдөр явж хүрэх газар оршдог байсан Алтан
орд хэмээх зуны ордондoo хүлээн авчээ. Алтан ордод тэд 1246 оны долдугаар сарын 22-ны өдөр очжээ. Тэр үед Гүюг их хаанаар сонгогдоогүй
байсан ба сарын дараа түүнийг хаанаар сонгосон билээ. Пап ламын
хэлсэн үгсийг түүнд элч төлөөлөгч нарыг ирэнгүүт нь уламжилсан боловч,
тэрээр албан ёсоор хаан суудалд суусны дараа францискийн бүлгэмийн
санваартнуудыг хүлээн авч, тэдний үгийг сонсоод дараа нь тэдэнд хариу
өгсөн байна.
Алтан ордод элчүүд ирэхэд тэднийг бусад элч төлөөлөгчдийн нэгэн
адил тусгай гэрт байрлуулжээ. Ян ди Пиано Карпинигийн бичсэнээр тэнд
дөрвөн мянга гаруй элч төлөөлөгчид байсан гэсэн байдаг. Ирснээсээ
хойш хэдэн өдрийн дараа францискийн бүлгэмийн санваартнууд дөрвөн
хоног үргэлжилсэн монголын их баяр наадмыг нүдээрээ үзэх завшаан бий
болжээ. Тэд уг баяр ёслолыг шинэ хаан сонгох хуралдай хэмээн андууран
ойлгосон байдаг. Үнэн хэрэгтээ Гүюг хаан Их хааны суудалд залрах ёслолын ажиллагаа түүнээс нилээн хожим буюу 1246 оны наймдугаар сарын
21-ний өдөр болж өнгөрсөн юм. Үүнээс өмнө тэднийг их хаан Өгэдэйг
таалал төгссөний дараа улсыг түр толгойлж байсан Гүюгийн эх Дөргөнэ
хатан хүлээн авч уулзжээ.
Пап ламын элч төлөөлөгч нар их мөндөртэй бороо орсны улмаас 1246
оны наймдугаар сарын 15-ны өдөр болох байснаа 21-ний өдөр болтол
хойшлогдсон Гүюг хаан Их Хааны суудалд залрах ёслолын ажиллагаанд
оролцсон. Дайллагын үеэр тэд анх удаа Их Монгол Улсын шинээр сонгогдсон их хаанд бараалхахаар дуудагджээ. Дамжуулах зүйлээ бичихийг
тэдэнд хэлсэн. Хэд хоногийн дараа орчуулагчийн тусламжтайгаар пап
ламын илгээсэн захидлын агуулгыг Гүюг хаан болон түүнтэй хамт асар
дотор байсан дээд түшмэлүүдэд танилцуулсан. 1246 оны арван нэгдүгээр
сарын 11-ний өдөр тэд захианыхаа хариуг авчээ. Захиаг орчуулж, латин,
сарацин хэл дээр хоёр хувь бичүүлж аваад буцах замдаа гарчээ. Тэд Алтан ордноос 1246 оны арваннэгдүгээр сарын 13-ны өдөр явжээ.

Гүюг хаанаас пап лам IV Инносентэд бичсэн захиа, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.asnad.org

Гүюг пап лам руу хоёр элч томилон явуулах төлөвлөгөөтэй байв. Ян ди
Пиано Карпинигийн тэмдэглэсэнчлэн, элч төлөөллөө илгээхийг хүсч Их
Хаанд хандахыг түүнд зөвлөсөн гэдэг. Гэвч уг францискийн бүлгэмийн
санваартан энэ талаар ноцтой тунгаан бодоод татарын элч төлөөлөгчдйиг Европ руу авч явахаасаа дипломат аргаар татгалзсан байна.
Юун түрүүнд тэрээр замын явцад тэд нар дараагийн дайралт довтолгоо
хийхэд хэрэгтэй мэдээлэл цуглуулах ба өөрсдийг нь тагнуулдах болно
хэмээн эмээж байв. Тэрээр мөн хэрэв тэд Баруун дахь эв түнжингүй байдлыг харвал дахин дайрч довтлох хүсэл тэдэнд улам ихээр төрөх болно
гэж бодож байв. Үүнээс гадна тэрээр – урьд нь тохиолдож байсанчлан –
европынхан тэдгээр элч төлөөлөгчдийн биед халдашгүй дархан байдлыг
үл хүндэтгэж, тэдний амийг хөнөөж магадгүй ба хэрэв тийм явдал гарвал
Монголчууд өс хонзон хайх болно гэдгийг сайн мэдэж байжээ.
Их хаан Гүюгийг христосын шашинд оруулах боломж бий хэмээн Ян
ди Пиано Карпини тэмдэглэсэн нь сонирхол татдаг. Уг Францискийн
бүлгэмийн санваартан түүнийг “аливаа асуудалд маш болгоомжтой
ханддаг, нөр их хурц ухаантай, маш буурь суурьтай, үйлдэл явдал нь
зөв” гэж хэлсэн байдаг. Түүнийг үл ялих шалтгааны улмаас инээх буюу
ямар нэгэн зүйлд хөнгөмсөг хандаж байхыг хэн ч хэзээ ч харж байгаагүй.
[...] Түүний албат иргэдэд харьяалагдаж байсан христосын шашинтай
хүмүүс түүнийг христосын шашин шүтдэг хүн болж чадна гэдэгт ихээхэн
итгэж явдаг гэдгээ бидэнд мөн хэлж байсан” хэмээн дурдсан байдаг.
Үүнийг гэрчлэх зүйл нь христосын шашинтнуудад – тодруулвал несториан шашинтнуудад чөлөөтэй мөргөл үйлдэх мөн шашин сурталчлах үйл
ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрдөг байсан явдал юм. Гэвч үүнээс огт өөр
байр суурь их хаанаас пап ламд бичсэн захидалд илэрхийлэгдсэн байдаг.
Тэрээр христосын шашныг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаад зогсоогүй
Монголын засаг захиргаанд бууж өгөхийг шаардсан байдаг. Учир нь Гүюг
хааны бичсэнчлэн, „Бурханы зарлигаар наран ургах зүгээс наран жаргах
зүг хүртэлх бүх улс гүрнүүд бидэнд өгөдсөн. Бурханы зарлигийг дагахгүй
байж яаж зүрхлэнэ вэ?” хэмээсэн байдаг (Гүюг хаанаас пап лам IV Инносентэд бичсэн захиа).

Хэд хоногийн дараа
хэлмэрчийн тусламжтайгаар
пап ламын илгээсэн захидлын
агуулгыг Гүюг хаан болон
түүнтэй хамт асар дотор
байсан дээд түшмэлүүдэд
танилцуулсан байна

Улаанбаатар хот дахь Монгол Улсын Түүхийн Музейд байдаг Хархорин хот дахь Хааны Ордны
загвар, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Гүюг хааны ордон дахь хүлээн авалт, зохиогч: Ала ад-дин Ата Малик ибн Мухаммед
Джувейни. Францын Үндэсний Номын Сан, Гар Бичмэлүүдийн Тасаг, олон нийтийн домэйн,
эх сурвалж: www.wikipedia.com
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Аянаас хийсэн гурван
тэмдэглэл: Жиованни
да Пиан дель Карпине,
Бенедикт Поляк, Ц. де
Бридиа нарын тэмдэглэл
Ян ди Пиано Карпинигийн хийсэн аян эргэлзээгүй пап лам IV Инносентийн Монголчууд руу илгээсэн дөрвөн элч төлөөллийн хамгийн сайн
баримтлагдаж үлдсэн нь юм. Энэ аяанаас хийгдсэн гурван ч тэмдэглэл
байдаг. Эхнийх нь Ян ди Пиано Карпинигийн өөрийнх нь бичсэн, хоёр
дахь нь түүний анд Бенедикт Полякийн хэлж бичүүлсэн, гурав дахь нь
Ц. де Бридиагийн бичсэн тэмдэглэлэлүүд байдаг.
Ян ди Пиано Карпинигийн үзгээр бичигдсэн „Монголчуудын Түүх” товч
буюу дэлгэрэнгүй гэсэн хоёр хэлбэрээр хадгалагдаж үлдсэн байдаг.
Товчилсон хэлбэр нь найман ботиос бүрдсэн байдаг ба санваартнуудын
буцах замдаа үзэж харсан зүйлс буюу магад тэд Монголын Их хааны буудаллаж байсан газар байх хугацаандаа хийсэн тэмдэглэлүүдэд тулгуурлан
бий болсон байх магадлалтай. Дэлгэрэнгүй хэлбэр нь уг аяны явцыг үнэн
зөвөөр өгүүлсэн ес дэхь ботиор өргөжүүлэгдсэн байдаг.
Зохиогчийн бичсэнээр Лион руу буцах замдаа санваартнууд удаа дараалан аян замынхаа талаар “Польш, Чех, Герман, Льеж мөн Кампани”
зэрэгт тайлагнаж байжээ. Мөн тэд Унгарт IV Бела хааны ордонд очсон
байх магадлалтай. Үүнийг Люксембург дэхь Үндэсний Номын Санд хадгалагдаж байдаг пап ламын элч төлөөлөгч нар унгарын хаан Татарууд
руу илгээсэн элч нартай уулзсан тухай мэдээллээр баяжуулагдсан
Карпинигийн гар тэмдэглэл нотолдог. Аянаас хийсэн бүрэн тайлан мэдээг Ян ди Пиано Карпини Лионд буцаж ирэн пап ламын дэргэд гурван
сар болохдоо бичсэн байж болзошгүй. Өмнө нь бичигдсэн найман боть
болох : Улс (I боть), түүний оршин суугчид (II боть), тэдгээрийн шашин
шүтлэг (III боть), зан заншил (IV боть), улсын түүх (V боть), зэр зэвсэг

ба дайн байлдаан явуулдаг аргууд (VI ном), байлдан дагуулсан улс
орнуудад тэдний ханддаг хандлага (VII боть) мөн тэдэнтэй байлдан
тэмцдэг арга барилууд (VIII боть) дээр тэрээр уг аяны тухай өгүүлсэн
IX ботийг нэмжээ. Уг францискийн бүлгэмийн санваартан өөрийн олж
ажигласан зүйлсийг оновчтойгоор, бусдад ойлгогдохуйц байдлаар,
хичээнгүйлэн эмхэлж цэгцлэн тэмдэглэсэн нь нэг ёсондоо IV Инносентийн хүсэлтээр бүтээгдсэн дипломат тайлан мэдээ юм.
Дээрх аянаас хийсэн хоёр дахь тэмдэглэл бол парисын ба венийн гэсэн
хоёр гар бичмэлээс олны танил болсон Бенедикт Полякийн “Тайлан
мэдээ” юм. Үүнээс гадна, түүний тэмдэглэлийн төгсгөлд орсон их хаан
Гүюгээс пап лам IV Инносентэд бичсэн захиа нь Пармаас гаралтай
Салимбенийн он тооллын бичигт мөн бие даан хадгалагдсан байдаг.
Бенедикт Полякийн ярьсныг нэр нь үл мэдэгдэх санваартан 1247 оны
намар элч төлөөлөл Лион руу буцах замд Колонид байхдаа бичиж
тэмдэглэжээ. Энэ бодит байдлыг колонийн бенедиктийн бүлгэмийн санваартнуудын сүмийн жил тутмын хэвлэлүүд дэхь бичээсүүд баталдаг:
„„[...] Пап ламын зүгээс Татарууд руу илгээсэн францискийн цөөнхийн
бүлгэмийн санваартнууд Татаруудын эзэн хаанаас пап ламд явуулсан
захиаг аван буцаж явсан. Тэдгээр францискийн цөөнхийн бүлгэмийн
санваартнуудын нэг нь байсан Польш гаралтай Бенедикт хэмээгч
Колониор дайрж явах замдаа өөрийн үзэж харж, сонссоны дагуу уг захидлын агуулга буюу маш их хүч хичээл зүтгэл зарцуулсан, эрсдэлтэй
хэцүү аялалынхаа явцыг бүтнээр нь урьд нь колонийн эрдэмтэн байсан, эрдэм номд гарамгай нэгэн даа ламд маш ойлгомжтойгоор ярьж
өгчээ” („Annales Sancti Pantaleonis Coloniensis”).

Ц. де Бридиагийн „„Татарын тэмдэглэл” гэсэн нэрээр олны танил
болсон „Татаруудын Түүх” нь 1965 онд олдсон гар бичмэлээс үүдэн
олны сонорт хүрсэн ба эдүгээ АНУ-ын Йелийн Их Сургуулийн номын
санд байдаг байна. Ийнхүү хадгалагдаж үлдсэн уг гар бичмэл нь 1440
оны үед үүсч бий болжээ. Уг тэмдэглэлийг зохиогч өөрөө тэрхүү аянд
оролцсон уу эсвэл Ян, Бенедикт нарын хэлсэнийг уг эхэд олон удаа
иш татан тэдний үзэж харсан зүйлсийг бичиж тэмдэглэсэн үү гэдэг нь
тодорхойгүй байдаг. Хэрэв тэрээр элч төлөөллийн бүрэлдэхүүнд байсан бол Волга мөрний эрэг дээр Бат хаанд саатуулагдаж, ингэснээрээ
Монголын эзэнт гүрний их хаанд бараалхсан санваартнуудын мэдээлэл
дээр тулгуурлахаас өөр аргагүй байсан байж болох юм. Ц. де Бридиагийн тэмдэглэл Польш ба Чех дэхь францискийн бүлгэмийн мужийн
тэргүүн Богуславын захиалгаар бүтээгдсэн. Энэ нь түүх, газар зүй болон угсаатны зүйн мэдээллүүд агуулсан цогц бүтээл юм. Европчуудын
мэдэхгүй уран зөгнөлт сэдвүүдийг зохиогч ихэд сонирхож байсан нь илт
ажиглагддаг. Түүний цэрэг дайны талаарх мэдлэг буюу Монголчуудтай
тулалдахад тохиромжтой арга барилын талаар тэнд оновчтой дурдсан
байдаг нь бас анхаарал татдаг.

Бенедикт Полякийн ярьсан зүйлийг нэр нь үл мэдэгдэх
санваартан 1247 оны намар элч төлөөлөл Лион руу буцах
замд Колонид байхдаа бичиж тэмдэглэжээ

Хааны ордонд юм уншиж байгаа францискийн бүлгэмийн санваартан, зураг чимэглэлтэй гар
бичмэл, XIII зууны сүүл үе, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: British Library Royal Collection, BL
Royal 3 D VII, f. 1.

Монголын түүх, Жиованни да Пиан дель Карпине, Оссолиньскичүүдийн нэрэмжит Үндэсний
Хэвлэлийн Газар, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.dbc.wroc.pl
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Монголчуудыг зорьсон
хожмын аянууд: Вильгельм
Рубрук, ах дүүс Поло
ба Марко Поло

V Инносентийн элч төлөөлөл нэг утгаараа Eвропын хаадад алс холын
Азийн улс орнууд руу очих замыг нь нээж өгсөн ба тэдэнтэй харилцаа
холбоо тогтоогоод зогсохгүй хамтын ажиллагаа явуулах боломжтой
гэдгийг харуулсан билээ. Ян ди Пиано Карпини болон Бенедикт Полякийн аянаас хойш хэдхэн жилийн дараа францискийн бүлгэмийн санваартан Фламандаас гаралтай өөр нэгэн санваартан Вильгельм Руб-рук
гэгч тухайн үед Монголчуудын их хаан байсан Мөнх хаанд бараалхан
очжээ. Энэ удаагийн аяныг санаачлагч нь Францын хаан Гэгээн IX
Людвик байв. Рубрукийн элч төлөөлөл Монголчуудыг шашны эргэлтэнд
оруулж, лалын шашинт Туркчүүдтэй хийх тэмцэлд хүчээ нийлүүлэх
боломжтой эсэхийг судалж мэдэх зорилготой байжээ. 1253-1255 онуудад Фламандийн санваартны хийсэн уг аяны үр дүнд Монголын эзэнт
гүрэн болон түүний оршин суугчид, тэдгээрийн ёс заншил мөн шашин
шүтлэгийн талаар маш нарийн тодорхойлж бичсэн байдаг. Рубрукийн
газар зүйн, нэн ялангуяа эртний үеэс эхлэн Хойд Тэнгисийн буланд
тооцогддог байсан Каспийн Тэнгисийн талаарх түүний ажиглалтууд нь
их чухал ач холбогдолтой байв. Вильгельм Рубрук 1253 оны тавдугаар
сарын 7-ны өдөр Констанитинополиос хөдөлсөн байдаг. Их хаанд бараалхахаар явах замдаа тэрээр Батын хүү Сартагийн ордонд зочилжээ
(1237-1242 онуудад Европт хийсэн Монголчуудын байлдан дагуулалын
үеэр Бат хаан гол удирдагч нь байсан). Уг айчлалын шалтгаан нь Сартагийг христосын шашны ёсоор усаар ариулан адислагдсан гэсэн цуу
яриа байсан ба энэ нь уг францискийн бүлгэмийн санваартанд түүний
зүгээс туслалцаа авах найдлага төрүүлж байжээ. Гэвч Рубрук энэ мэдээллийг батлаагүй ба уг удирдагч христосын шашинтнуудад нааштай
хандлагатай гэдгийг дурдсан байдаг. Бараг бүтэн жил үргэлжилсэн уг
аялалын эцэст, 1254 оны дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр францискийн
бүлгэмийн санваартан Хархорин хотод хүрч очжээ. Тэрээр Монголын
Эзэнт Гүрний нийслэл хотын талаар бичсэн анхны Европ хүн юм.

Зорьсон газраа 1266 оны өвөл очжээ. Их хаан Хубилай улсынхаа
нийс-лэлийг Хархориноос Ханбалиг буюу өнөөдрийн Бээжин хот руу
нүүлгэсэн учир ах дүүс Поло нар тэнд зочилсон байж магадгүй юм. Тэд
Европ руу пап ламд бичсэн захидлыг аван Хубилай хааны элч болон
буцаж иржээ. IV Клеменс таалал төгссөн учраас тэдний элч төлөөлөл
Католикийн шашны шинэ толгойлогчоор Х Григорийг сонгох хүртэл
буюу 1271 оныг хүртэл хүлээх болжээ. Тэд пап ламын бичсэн захиаг
аван, энэ удаад Николлогийн хүү Марко Полог дагуулан Ази руу дахин
замд гарчээ. Тэдний гайхамшигтай аян нилээд хэдэн жил үргэлжилсэн
юм. Тэд өнөөдрийн Армени, Ирак, Иран мөн Афганистаны газар нутгуудаар дамжин явжээ. Ийнхүү аялахдаа тэд Памирын уулс, Такла-Макан
цөл, мөн Их Талыг даван туулжээ. Их хааны ордонд тэд 1275 онд ирсэн
ба тэндээ арван долоон жилийг өнгөрүүлжээ.
Эцэг, үеэл ах хоёрын хамт их хааны ордонд очсон Марко Поло эзэн
хааны итгэлийг олж чадсан ба түүний үүрэг даалгавраар эзэнт гүрний
газар нутгуудаар аялдаг байжээ. Аялалын явцад түүний бичсэн тэмдэглэлүүд нь түүний “Орчлонгийн элдэв сонин” номных нь үндэс болжээ.
Уг бүтээл нь Пизагаас гаралтай италийн зохиолч Рустикеллогийн санаачилгаар бий болсон. Монголчуудын байлдан дагуулсан буюу тэдний
хараан дор байсан олон улс орнуудын тухай уг номонд өгүүлсэн байдаг
ба Япон, Ява (Жава) арал гэх мэт газрууд европын эх сурвалжуудад
ийнхүү анх удаагаа дурдагдсан байдаг. Нэгэн аялалын явцад Марко
Поло Цейлоноор дайран Энэтхэгт очиж, дараа нь мөн Сокотра, Занзибар арал дээр очсон байдаг. Энэ аялалын явцад тэрээр далайд усан
онгоцоор аялах туршлага суусан нь хожим хойно нь Хөхөчин гүнжийг
Левант руу, өөрөөр хэлвэл өнөөдрийн Иран руу хүргэж өгөх хэцүү
даалгаврыг биелүүлэх боломж бий болгосон. Энэ үйл явдал нь Марко
Пологийн тэмдэглэл үнэн гэдгийг гэрчлэх нотолгоо болж болох учраас
их чухал ач холбогдолтой юм. Учир нь энэ нь Юань гүрний он тооллын
бичгүүдэд тэмдэглэгдсэн түүхтэй нийцэж байдаг. Маркогийн аянд гарахаар түүний эцэг Николло, үеэл ах Маттео хоёр 1292 онд Хятадаас
гарчээ. Даалгавараа биелүүлсэний дараа тэд Европ руу буцах замдаа
гарсан байна. Уг зам нь Иран, Турк, Константинополиор дайран өнгөрч,
1295 онд Венецэдээ иржээ. Марко Пологийн амьдралын түүх шуугиан
дэгдээм зүйлсээр дүүрэн байдаг ба түүний хийсэн аялал жинхэнэ
болсон явдал мөн эсэгт хүмүүс эргэлзсэн байдлаар ханддаг. Хубилай
хааны эзэнт гүрний он тооллын бичгүүдэд түүний нэр байдаггүй нь
эргэлзээ төрүүлдэг. Гэвч судлаачид монгол, хятадын эх сурвалжуудад
бичигдсэн үйл явдлууд “Орчлонгийн элдэв сонин” номонд гардаг түүхтэй нийцдэгийг нэгэнт нотолсон билээ.

Хубилай хаан ах дүүс Поло нарт алтаар хийсэн “төмөр захиа” гардуулж өгч байгаа нь. wg MS fr
2810 f. 3v. 1410-1412 онуудын үеийн зураг, Үндэсний Номын Сан (Парис), олон нийтийн домэйн

Францискийн бүлгэмийн чех гаралтай италийн санваартан Одорико Порденоне Суматрд
хийсэн шашны аяны явцад (1317 оноос хойш). wg MS Fr 2810, fol. 104, 1410 -1412 онуудын үед,
Үндэсний Номын Сан (Парис), олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Арваад жилийн дараа эзэнт гүрний төвд Дорно зүгт
ашиг сонирхлоо урьд байгаагүй зоримогоор өргөжүүлэн
тэлж байсан Венецийн худалдаачид, Николло ба Маттео
Поло нар мөн очжээ
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Арваад жилийн дараа эзэнт гүрний төвд Дорно зүгт ашиг сонирхлоо
урьд байгаагүй зоримогоор өргөжүүлэн тэлж байсан Венецийн худалдаачид, Николло ба Маттео Поло нар мөн очжээ. Эхэн үедээ тэд Константинопольд, дараа нь Крымд худалдааны пүүс ажиллуулдаг байв.
Тэндээсээ тэд зүүн зүг рүү чиглэн эхлээд Волга мөрний эрэг дээрх
Сарай руу Алтан Ордыг захирч байсан Бэрх хааны ордонг зорин явав.
Татаруудын дотоодын дайны улмаас тэд Константинополь руу шууд
буцаж явж болоогүй ба өнөөдрийн Казахстан, Узбекистан, Туркменистан руу хүргэсэн тойруу замыг сонгохоос өөр аргагүй болжээ. Бухар
дахь улс төрийн тайван бус байдал тэдний төлөвлөгөөг дахин ээдрээтэй болгосон ба тэд уг хотод гурван жил хүлээхээс өөр аргагүй болoв.
Тэндээсээ тэд Хүлэгү хааны элчийн хамт Мөнх хааны өв залгамжлагч
Хубилай хааны ордoн руу явжээ.

Ах дүүс Никколо ба Маттео Поло нар 1271 онд пап лам Х Григорийд Хубилай хааны бичсэн
захиаг гардуулан өгч байгаа нь, нэр нь үл мэдэгдэх зохиогч, „Le livre des Merveilles du
Monde”, (XV зуун), олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Тухайн үзэсгэлэн нь Польш Улсын Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Яамнаас олгосон 948/P-DUN/2017 тоот тэтгэмжээр санхүүжүүлэгдсэн болно.
POLISH

CHAPTER

ODDZIAŁ POLSKI

Несториан шашинт Раббан
Саума – Ил хан улсаас Европ
руу илгээсэн онцгой элч
Их Хааны төрт улсын эв нэгдэл аажмаар задарч, Ойрх Дорнодод Монголчуудын хийсэн гарамгай аян дайныг египтийн Мамлюкууд зогсоосон
явдал нь зөвхөн европын эзэд хаадтай хамтарсан тохиодолд Левантад
үргэлжлүүлэн байлдах боломжтой гэдгийг тэдэнд харуулав. Чингис
хааны үр удмынхны хоорондох хагарал аажимдаа газар авч эхэлсэн.
XIII зууны хоёрдугаар хагаст хаан ширээ Их хааны отгон хүү Тулуйн үр
хүүхдүүдэд шилжсэн. Тэдгээр нь Мөнх (1251-1259), мөн Хятадад Юань
гүрнийг байгуулсан (1279-1368) түүний дүү Хубилай (1260-1294) нар
байсан. Ойрх Дорнодын нутаг дэвсгэр дээрх эзэнт гүрний aрмийн удирдагч нь Ил хаант улс хэмээн нэрлэгддэг, Хүлэгүгийн улсыг байгуулагч
(1256-1335) тэдний дүү Хүлэгү (1253-1265) байсан. Тэрээр Их Хааны
ширээг эзэгнэгч ах нарынхаа удирдлагыг үргэлж хүлээн зөвшөөрдөг
байсан ба тэдний хамт Чингис хааны бусад үр садтай тэмцдэг байв.
Улсыг захирч байсан монгол удмын энэхүү хамгийн отгон хаад нь
хрис-тосын шашинтай ойр байсан. Тулуйн эхнэр буюу дээр дурдсан
гурван ах дүүсийн эх Сорхагтани Бэхи (1252 онд таалал төгссөн), мөн
Хүлэгүгийн их хатан Докуз (1265 онд таалал төгссөн) несториан шашинтай Хэрэйд овгоос гаралтай хүмүүс байсан. Эдгээр христосын шашинтай хатдууд өөрсдийнхөө харьяа нутгийн Үнэн алдартны шашинтнуудад түшиг тулгуур нь болдог байсан ба хэдийгээр тэдгээрийн аль
нь ч эхийнхээ шашныг дагаагүй боловч сүсэгтнүүдэд найрсаг ханддаг
байв. Чухам тиймээс Хубилайн албат, христосын шашинтай, уйгарын
санваартан Раббан Саумад (1245-1317) Ил хан улсын Иран руу Хятадын мөргөлчнөөр, дараа нь тэндэхийн монголын эзэн хааны Европт
илгээсэн албан ёсны элч төлөөлөгчөөр явах боломж олдсон байдаг.
Хубилайн нийслэл хот Ханбалигт (өнөөдрийн Бээжинд) несториан
шашинт Шебаны ганц хүү Раббан Саума амьдардаг байв. Тэрээр
санваартан болохоор суралцаж байсан ба эцэг эх хоёр нь анхандаа
дургүйцэж байсан хэдий ч тэр санваартан болжээ. Дараа нь тэрээр
гэрээсээ явж нийслэлээс холгүй эзгүй цөл газарт очиж амьдрах болов.
Яваандаа тэр бурханы номтой, их шүтлэгтэй, нэртэй санваартан болсон тул түүнээс суралцахаар хүсэгчдээр хүрээлүүлжээ. Тэдний нэг нь
болох Кошанг (өнөөгийн хятадын Өвөр Монголын Ордос хот) хотоос
гаралтай даа ламын хүү Маркос гэдэг Уйгар залуу байв. 1278 oны
үед Раббан Саума, Маркос хоёр Иерусалимд очиж мөргөл үйлдэхээр
шийджээ. Ханбалигт буудалласныхаа дараа тэд Кошанг руу явж, тэнд
эрх барьж байсан Хубилай хааны хүргэн хүү нар тэдэнд замд хэрэглэх
зүйлсийг нь бэлтгэн базааж өгөн, өгөөмрөөр ханджээ. Дараа нь тэд
Тангад, Лоулань, Кашгар, Талас хотууд мөн (Чингис хааны гурав дахь
хүүгийн нэрээр нэрлэгдсэн) Цагадайн улсын нутаг дэвсгэрээр дайран
өнгөрч Хүлэгүгийн улсын эрхшээлд аль хэдийнээ орчихоод байсан
Хорасанд очжээ. Түүний дараа тэд Зүүний несториан шашны тэргүүн
католикос I Mар Дена (1265-1281) буюу Ил хан улсын нийслэлд байдаг
Азербайджаны нутаг дэвсгэр дээрх Марагиг зорин явав. Дайн байлдааны тайван бус байдлын улмаас уг санваартнууд мөргөл үйлдэхээр
зорьсон газартаа хүрэх боломжгүй байв. Иймд тэд Арбелийн (өнөөгийн
Эрбиль) доохно суурьшин амьдрахаар шийдсэн ба Их Хааны нийслэл
хотоос ирсэн хүмүүст Хүлэгүгийнхний эрхшээл доорх сүсэгтэн олны
байдлыг сайжруулах итгэл найдварыг олж харсан католикос I Mар
Дена тэднийг санаанд оромгүй, маш сайхнаар хүлээн авчээ. Тэрээр
өөрийн байр суурийг хуулийн дагуу албан ёсоор бэхжүүлэх зорилгоор
тэднийг Илхан Абакид (1265-1282) айлчилж ирэхийг хүсчээ. Хоёр санваартны аль аль нь Монголчуудын ёс заншил, хэлийг нь мэдэх учир
даалгаварыг хялбархан биелүүлжээ. Тэднийг буцаж ирхэд нь I Maр
Дена Maркосыг умард Хятадын метрополитан буюу шашны тэргүүнээр
сонгож, түүнд Джабалла хэмээх шашны нэр олгосон ба Раббан Саумаг
Азийн зүүн бүсийн өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч-пресвитерээр томилжээ. Хоёр санваартнууд аль аль нь тухайн шийдвэрийг хүлээж аваа-гүй боловч энэ нь ямар ч тус болоогүй учир тэд буцах замдаа гарах
бэлтгэлээ хийж байжээ. Тэр үеэр Багдадад I Мaр Дена таалал төгссөн

ба түүний өв залгамжлагчаар чухамхүү Джабаллагийн нэр дэвшигджээ.
Cириак хэл, мөн шашны зан үйлийг мэдэхгүй хэмээн тэрээр чадлынхаа хэрээр өөрийгөө хаацайлж байсан ч, несториан шашны холбооны
гишүүд монгол хэл төгс эзэмшсэн, эрх баригчдын нийгмийн давхаргаа-ны зан үйлийг сайн мэддэг удирдагч хэрэгтэй хэмээн учирлан гуйсны
эцэст Джабалла хүлээн зөвшөөрчээ. Үүнийг нь нутаг усны бүх сүсэгтэн
олнууд баяртайгаар хүлээн авсан бөгөөд III Джабалла шинэ католикос
бoлсныг Абаки албан ёсоор өргөмжилжээ. Тамгын газрын даргаар нь
түүний багш, салшгүй дотнын анд Раббан Саума болжээ.
Аргун (1284-1291) хаан ширээнд суусны дараа (тэрээр христосын шашинт эмэгтэйн хүү байсан ба иймдээ ч уг шашныг шүтдэг хүмүүст ая
талтай ханддаг байсан) тэр Eвропын эзэд хаад руу элч төлөөлөл илгээ-сэн боловч түүнд хариу ирүүлээгүй. Тиймээс тэрээр III Джабаллатай
шашны шинэ аянд хэнийг явуулах нь зүйтэй вэ хэмээн зөвшилцжээөн.
Католикос Джабалла Раббaр Саумаг илгээхийг санал болгосон ба Ил
хан түүнийг элчээр илгээхийг зөвшөөрчээ. Aргун өөрийн элчдээ бизантийн эзэн хаан, мөн Франц,Английн хаадад хандсан захиануудыг
явуулсан ба түүнд алт, хүлэг морьд, зарц нараасаа өгчээ. 1287 оны
эхээр уг аян Марагигаас Требизон (өнөөдрийн Трабзон) руу гарч, тэндээсээ тэнгисээр дамжин Константинопольд хүрч очсон байна. Тэнд II
Aндроник Палеолог хаан (1272-1328) тэднийг халуун дотноор хүлээн
авч ихээхэн хэмжээний бэлэг өгчээ. Дарaа нь Раббан Саума нөхдийнхөө
хамт Италийн зүг явав. Тэд Европ тивд ирэн зургадугаар сард Неапольд
очин, дараа нь Ром руу явжээ. Тэр жилийн хавар пап лам IV Онори
таалал төгссөн ба Раббан Саумаг Мөнхийн Хотод очиход шинэ пап лам
сонгогдоогүй байв. Пап лам сонгогдохыг хүлээлгүйгээр тэрээр цаашаа
Апеннины хойгийн хойд хэсэг рүү явж, Тоскани, Генуя, Ломбардаар дайран Францад очжээ. Тэр жилдээ багтаж Aргуны элч Францад хүрэлцэн
ирсэн ба түүнийг Сайхан IV Филип (1285-1314) хаан хүлээн авч, улмаар
Ариун Газрыг буцааж авах зорилгоор Мамлюкуудтай хийх тэмцэлд нь
туслахаар амлаад, өөрийн элчээ Ил хан руу илгээв. Дараа нь Раббан
Саума Гасконийг зорин явж, тэнд Английн хаан Эдвардтай (1272-1307)
уулзжээ. Уг хаан өөрийн улс доторх ээдрээтэй хүнд байдлын улмаас
Монголчуудтай холбоо байгуулахаас татгалзсан байдаг. Ром хотоор
дамжин буцаж явахдаа Раббан Саума шинээр сонгогдсон пап лам IV
Николайтай (1288-1292) уулзжээ.

Чухам тиймээс Хубилайн
албат, христосын
шашинтай, уйгарын
санваартан Раббан
Саумад (1245-1317) Ил хан
улсын Иран руу Хятадын
мөргөлчнөөр, дараа нь
тэндэхийн монголын
эзэн хааны Европт
илгээсэн албан ёсны элч
төлөөлөгчөөр явах боломж
олдсон байна.

Католикийн шашны сүмийн тэргүүнтэй хийсэн ярилцлага маш найрсаг
уур амьсгал дор болж өнгөрчээ. Пап лам III Джаббалад титэм, бөгж мөн
Aргунад зориулж олон тооны бэлэг сэлт явуулжээ. 1288 онд Раббан Саума дахин Мараги руу буцаж ирсэн ба ийнхүү аянаа дуусгажээ .Түүний
аян улс төрийн ямар ч үр дүнд хүргээгүй хэдий ч, Зүүний католик шашны
талаар асар их хэмжээний мэдээллийг Европт хүргэж чадсан байдаг.
Раббан Саума 1294 oны нэгдүгээр сард таалал төгсчээ. Харин III Джабалла лалын шашинд улам бүр автагдаж байсан Ил хан улсад өөрийг
нь даган бишрэгчид шахалт хавчилганд өртөхийг харсаар, насан өндөр
болтлоо амьдарсан бөлгөө. Удалгүй Ил хааны улс нь өөрөө уналтанд
орсон байдаг билээ.

Несториан шашны санваартан Раббан Саумагийн Хятадаас Европ руу аяласан аяллын зам, 1278 - 1288.

Ил хан улсын эзэн Хүлэгү ба түүний несториан шашинт эхнэр Докут хатан, зохиогч Рашид АдДин „Дэлхийн Түүх”, XIV зуун, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.com

Ил хан Аргунаас Францын хаан Сайхан IV Филипт монгол бичгээр бичиж илгээсэн захидал
(нэг хэсэг нь), 1289 он, олон нийтийн домэйн, эх сурвалж: www.wikipedia.pl

Зохиогчийн эрх: The Explorers Club – Polish Chapter
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График дүрслэл дээрх эхийг бэлтгэсэн: Рүжа Пашковска, Михал Адамяк, Рышард Грыгел, Роберт Шыяновски
Шинжлэх ухааны зөвөлгөө өгсөн: профессор доктор Ежы Стшэлчык, доктор Ежы Калишук
Тухайн үзэсгэлэн нь Польш Улсын Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Яамнаас олгосон 948/P-DUN/2017 тоот тэтгэмжээр санхүүжүүлэгдсэн болно.
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Бенедикт Полякийн
мөрөөр хийсэн анхны аян
3.06-2.09.2004

XIII зууны дундуур пап ламын илгээсэн элч төлөөлөгч нар болох Жиованни да Пиан дель Карпине,
Бенедикт Поляк хоёрын гаргасан замыг шинээр сэргээн , дахин туулах зорилго бүхий аян 2004 онд
Польшийн Вроцлав хотоос замд гарсан билээ. Уг аяллыг польшийн аялагч Робэрт Шыяновски санаачлан
зохион байгуулсан юм. Түүний гол зорилго нь францискийн бүлгэмийн дээрх хоёр санваартны хийсэн ер
бусын аяны талаар, нэн ялангуяа олны танил бус польшийн анхны аялагч Бенедикт Полякийн талаарх
мэдээллийг нийтэд түгээх, мөн түүний мөрөөр аялал хийхэд оршиж байв.
Уг аянтай холбоотой судалгаа шинжилгээг олон эх сурвалжид, юун
түрүүнд професор Ежы Стшэлчык мөн санваартан професор Франчишэк
Рошиньски гэх зэргийн нэр хүндтэй хүмүүсийн бичиж туурвисан буюу
мэдэгдэж байгаа бүхий л баримт тэмдэглэл дээр тулгуурлан явуулсан
болно. Хэдэн жилийн турш бэлтгэлээ базаасны дараа, 2004 оны зун нийт
таван хүний бүрэлдэхүүнтэй аялалын баг одоогоос долоон зуун тавь
орчим жилийн өмнө анх гаргагдсан замаар явав. Аяны замыг тодорхой
сэргээн, өнөөдрийн Украин, Оросын Холбооны Улс, Казахстан, Монголын
нутаг дэвсгэрүүд дээрх эртний татаруудын замаар явах боломжтой цорын
ганц тээврийн хэрэгсэл болох тусгайлан бэлтгэсэн хээрийн замд унах зориулалттай машинуудаар туулав. Роберт Шыяновски өөрийн тэмдэглэлд
дурссанчлан, хамгийн их сохирхолтой, бодож үзүүштэй зүйлс XIII зууны
мэдээ мэдээллийг орчин цагийн бодит байдалтай харьцуулж үзэхэд гарч
ирж байв гэжээ:
Карпинигийн Монголын Түүх [Historia Mongalorum], Бенедикт Полякийн тайлан мэдээ эсвэл Ц. де Бридиагийн Татаруудын Түүх [Historia
Tartarorum]-ийг тэдгээр элч төлөөлөгч нарын явж байсан, магад тэд
суугаад тэмдэглэлээ хөтөлж байсан газруудад уншиж, хадгалагдаж
үлдсэн дурсгалт газруудаар орж үзэж, зарим газраараа огт өөрчлөгдөөгүй байгаль орчин, юун түрүүнд эцэг өвгөдийг нь францискийн бүлгэмийн санваартнууд тийнхүү гарамгай дүрслэн харуулсан орчин цагийн
Монголчуудын амьдралын хэв маягийг ажиглаж чадсан явдал нь дундад
зууны үеийн зохиолч туурвигчдын ертөнцийг харах үзлийг илүү гүн

гүнзгий ойлгох боломжийг олгож байснаас гадна, гарсан өөрчлөлтүүд
болон ийм олон зуун жилийн хугацаа өнгөрсөн боловч Монголчуудын
ёс суртахуун, тэдгээрийн зан заншил, тэр байтугай эдүгээ тэдний
хэрэглэдэг хэрэгслүүдийн бүтцэд хэчнээн олон зүйл хуучин хэвээрээ
хадгалагдаж үлдсэн нь гайхал төрүүлж байв. Майханд, машин дотор,
заримдаа гэрт юмуу гадаа, газарт доороо юу ч дэвсэлгүйгээр унтан,
элдвийн адал явдал, хэцүү бэрхшээлүүдийг даван туулж хээр гадаа
өнгөрүүлсэн бүтэн 3 сарын аялалаас олсон туршлага(оросын Халимагт гарсан машины осол, Бага Енисейд нэг машинаа живүүлсэн г.м.)
Бенедикт ба Жиованни нарт тэртээ олон зуун жилийн өмнө тулгарч
байсан хүч чадал, арга эв шаардсан нөхцлүүд, мөн тэдэнд төрж байсан
сэтгэгдлийг өчүүхэн ч болов ойлгоход тус дөхөмтэй байв.
Бенедикт Полякийн мөрөөр хийсэн анхны аян мөн үүнтэй холбогдуулж
Роберт Шыяновскигийн явуулсан судалгаа нь нэн түрүүнд дундад
зууны үеийн тэрхүү аялал хэрхэн өрнөснийг яг нарийн тодорхойлохтой
холбоотой маргаантай асуудлуудыг тайлбарлахад дөхүү болгосон
олон ажиглалтанд хүргэсэн төдийгүй пап ламын элч төлөөлөгч нарын
туулсан замын уртыг бодитойгоор дүгнэх боломж олгосон юм. Үүний
үр дүнд өнөөг хүртэл хаана байдаг нь мэдэгддэггүй байсан XIII зууны
тэмдэглэлүүдэд дурдагдсан (Данилов, Сырдарьягийн эхэнд байдаг
Шавар Хот гэх зэрэг) хэд хэдэн газрын байршлыг олж тодорхойлох
боломж олдсон. Уг экспедицийн үр дүнг Польш даяар зохион байгуулагдсан олон тооны үзэсгэлэнгүүдэд танилцуулсан ба одоог хүртэл та-

Бенедикт Полякийн мөрөөр хийсэн аялалын зам. 2004 оны 6 дугаар сарын 3-наас 9-р сарын 2-ны өдрүүд, нийт туулсан замын урт – ойролцоогоор 26 мянган километр. Европ руу буцаж явсан Жиованни,
Бенедикт нарын туулсан зам Монголын эзэн хааныг зорин Дорно зүгт хийсэн тэдний аялалын замтай таарч байсан. 2004 оны аялалынхан Оросоор дамжин буцаж ирсэн болно.

нилцуулсаар байгаа. Хэдийгээр олон хотуудад дурсгалын самбарууд,
Бенедикт Полякийн нэрээр нэрлэгдсэн гудамжнууд бий болж, номын
сангуудад уг сэдвээр хэд хэдэн ном гарсан ба тэр ч байтугай Лукаш
Вежбицкигийн „Бенедикт, Ян хоёрын ер бусын аялал” нэртэй хүүхдийн
ном гарсан хэдий ч, тэдгээрийн дутуу үнэлэгдсэн аян, уг аянд оролцсон
хүмүүс түүхэнд өөрсдийн эзлэх ёстой байр сууриа нэхэн шаардсаар
байгаа билээ. Ийм ч учраас тэдний тухай түүхийг цаг үргэлжид өгүүлэх
нь зүйтэй юм.
Роберт Шыяновскигийн аян замын тэмдэглэлээс:
Санваартнуудын тэмдэглэлийг уншиж суухад тэртээ олон жилийн
өмнө бичигдсэн зүйлс гэнэт нүдний минь өмнө үзэгдэх мэт санагддаг
байв. Юм ингэтлээ өөрчлөгдөхгүй байна гэж байх уу даа? Эсвэл энэ нь
зөвхөн нэг удаагийн санамсаргүй тохиолдол юмуу би ингэтлээ сүрхий
дүрслэн бодоод байна уу? Санваартны өмсгөлийг аялалын хувцасны
оронд өмстөл цаг агаарын янз бүрийн нөхцөлд их тохиромжтой эд
ажээ. Заримдаа би бас энэ өмсгөлийг өмсчихөөд Бенедикт, Жиованни
нарын дүрслэн бичсэн газруудаар алхангаа, өөрийгөө Бенедикт мэтээр
төсөөлөн бодно. Карпине гэрэл зургийн аппараттай байсан бол ч ...?

Монголын өндөрлөг газар – аадар бороо цутгасан хөндийг туулж яваа нь. Бенедикт ба Жиованни
нар яг үүгээр, Булган голын хөндийгөөр Монголд орж ирсэн байж болзошгүй юм. „Дараагаар
нь бид Татарууд хэмээн нэрлэгддэг Монголчуудын нутагт хүрч ирэв. Энэ улсаар, бидний
бодож байгаачлан, морио чилээн байж гурван долоо хоног явсан бөгөөд гэгээн Мария
Магдаленагийн өдөр одоогийн хаан Гүюг дээр хүрэлцэн ирсэн билээ.”…(дундад зууны
үеийн тэмдэглэлийн хэсэг). Гэрэл зургийг: Роберт Шыяновски.

Хэдэн жилийн турш бэлтгэлээ базаасны дараа, 2004
оны зун нийт таван хүний бүрэлдэхүүнтэй аяллын баг
одоогоос долоон зуун тавь орчим жилийн өмнө анх
гаргагдсан замаар явав

Монгол Улс, эртний Каракомум буюу Хархорины ойр хавьд – Роберт Шыяновски, Алтан Ордод
зочилж байгаа Бенедикт Поляк болж байгаа нь. „Үнэнийг хэлэхэд бид түүнийг хараагүй
(Хархорин хотыг), гэвч бид Монголчуудын хааны хамгийн том ордон болох Алтан
ордын доохно байхдаа түүнээс дөнгөж тал өдрийн зайнд байсан.”… (дундад зууны үеийн
тэмдэглэлийн хэсэг). Гэрэл зургийг: Роберт Шыяновски.
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Зохион бүтээсэн: Мариуш Жюлковски
График дүрслэл дээрх эхийг бэлтгэсэн: Рүжа Пашковска, Михал Адамяк, Рышард Грыгел, Роберт Шыяновски
Шинжлэх ухааны зөвөлгөө өгсөн: профессор доктор Ежы Стшэлчык, доктор Ежы Калишук
Тухайн үзэсгэлэн нь Польш Улсын Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Яамнаас олгосон 948/P-DUN/2017 тоот тэтгэмжээр санхүүжүүлэгдсэн болно.
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