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Алмалық епископы 

Бургундтық Ришарға 

арналады. 

 

Шіркеунің тарихы – 

ешқашан аяқталмайтын саяхаттың 

тірі журналы 

(Жохан Пауыл II, Рим Папасы) 

 

АЛҒЫСӨЗ 

Соңғы уақытта Қазақстан тарихына деген шынайы қызығушылық артып 

келеді. Бұл біз үшін де мемлекетіміз тарихының бұрын оқылмаған көптеген 

беттерін ашады, ал олар  кейде өте елеулі және қызықты оқиғаларға толы. 

Қазақстан Республикасы мен Ватикан арасындағы дипломатиялық қарым-

қатынас орнатылуы, әсіресе Өзара ынтымақтастық туралы халықаралық 

келісімнің 1  жасалуы тарихи және мәдени игіліктерімен өзара алмасуға 

мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының тарихында да, 

Католиктік Шіркеуінің тарихында да кейбір олқылықтарды толтыруға тамаша 

мүмкіндік береді. Мыңжылдықтай бұрын болған тарихи оқиғаларға жарық 

түсіретін көптеген жаңа ақпараттарды ортағасырлық Рим Папаларының Ұлы 

хандармен, сондай-ақ қазіргі Қазақстан мен Орта Азия аумағында болған 

мемлекеттердің басқа да билеушілерімен дипломатиялық хат алмасуы бар 

бірқатар құжаттарды зерделеуі әкеледі. 

Осы очерк жазған кезде автор қолданған негізгі көздер Авиньон 

департаменттік мұрағаттары болып табылады. Онда Папалар Авиньонда 

баспаналарын тапқан кездегі олардың куриясының құжаттары сақталады. Дәл 

сол уақытта Киелі Тақ пен Шығыс арасындағы дипломатиялық қатынастар 

өздерінің апогейіне жетті. Бұл Қазақстан мен Орта Азия аумағындағы латын 

миссияларының маңыздылығын куәландырады. 

Екінші құнды дерек көзі Ватиканның құпия мұрағаттары болып табылады. 

Киелі Тақтың кардинал-мұрағатшысы Серджио Пагано автордың қолын оларға 

жеткізді. 

Орта ғасырлардың екінші жартысының құжаттары мен жазба мұраларын 

зерттеуі 1991 жылы еркіндігін алып, өзінің одан әрі дамуы үшін үлкен 

перспективаға және Қазақстан мәдени және рухани дамуына өз үлесін қосуын 

жалғастыруға 2  жаңа мүмкіндігіне ие болған Католиктік Шіркеуі сырттан 

әкелілген бөтен бір құбылыс емес екінінді түсінуге бізге көмектеседі. Шіркеу 



Орта ғасырларда дамып өркендеген мәдени және рухани қатынастарды тек 

жалғастырып жаңартады. 

Осы еңбектің негізгі бөлігі ортағасырлық папалық құжаттары баяндайтын 

оқиғалардың түсініктемесін ұсынады. Олардың көпшілігінің көшірмелеріне 

Қарағанды қаласының Жоғары епархиалды рухани семинария ие. 

 

Қазақстан мен Орта Азиядағы христиандық тамырлары 

Орта Азиядағы несториандардың ерте орта ғасырлардың миссиялары немесе 

XIII-XIV ғасырлардағы кейінгі католиктік миссиялары туралы сөйлер алдында, 

орта азиялық христиандықтың ежелгі тамырлары туралы айту қажет. 

Ортағасырлық тарихшы Беруни Абу-Райханның куәсі бойынша, алғашқы 

христиандар III ғасырдың басында солтүстік Хорасанның орталығы болып 

табылатын көне Маргиананың астанасы Мерведе пайда болды. 3  Қазіргі 

археологиялық деректер Мервтің батыс бөлігіндегі алғашқы христиандық 

ғимараттардың Мәсіх туылуы кейін II ғасырдың соңында салынғаның мүмкін 

екенін көрсетеді. Сондай-ақ Мерв түбісінде де III-IV ғғ. даталанған шіркеулік 

діни құрылыстар орналасқан болатын.4 

ІІІ ғасырға таман христиандық Согда мен Бактрияға жетеді. ІІІ ғасырдың 

екінші жартысында Сасанилер елдеріндегі (Иран) саяси және діни көңіл-күйлер 

христиандардың Орта Азияның түкпіріне қарай жылжуларына түрткі болды. 

Бұл қозғалудың себебі зороастриялық абызы Картир бастаған барлық басқа 

діндегі адамдарға қарсы қуғындар болды. Қуғынға ұшырағандардың ішінде 

христиандар да болды. Зороастриялық қуғындардың күшеюі Варахраан II (276-

293) патшалығы кезеңіне тура түсті. Нарс патшасы (293-302) билігіне келген 

кейін басқа діндегі адамдарға қатысты ахуалы шыдамырақ болып қалды. 

334 ж. христиандардың Мервадағы жағдайы айтарлықтай нығаяды, өйткені 

епископ кафедрасы ұйымдастырылады. Епархиалды құрылымның пайда болуы 

мәсіхшілердің ықтимал үлкен санын ғана емес, сонымен қатар Мерв Шіркеуі 

өміріндегі мүлдем жаңа белдені де куәландырады, өйткені дәл епископ 

христиандық қауымның өмірлік қаракетінің ортасы, басшысы және кепілі 

болған. II-III ғғ. аумақтық емес, Шіркеунің қауымдық-әкімшілік ұйымы болып 

табылған епархиясында епископ қасиетті және бақташы өкіметінің бүкіл 

толықтығына ие болған.5 Христиандар III-VI ғғ. аралығында жерленген Мерв 

некрополі де қауымның өте белсенді өмір әрекетінің маңызды куәгері болып 

табылады. Ежелгі Шіркеу үшін христиандық жерлеу орындарының (мысалы, 

Рим катакомбаларың) қандай үлкен маңызы бар болғанын естерімізге түсірсек 

те жетеді: өйткені көздері тірісінде Киелі Рухтың ғибадатханалары болған 

марқұм сенушілердің баянсыз сүйектері ерекше құрметтеуне бөленінген. 

Сонымен қатар, азапталушылықтың орына келіп, жиі жалғыс миссионерлік 



күші бола жатқан монахтық та Орта Азия жазықтарында өзінің іздерін 

қалдырады. Тап сол Мервте IV ғ. аяғында – V ғ. басында осындай ғимараттар 

үшін әдеттегіден тыс сопақ пішінді бір мелқит монастырын (Гяурқаланың 

солтүстік-шығыс бұрышында) табамыз. Сол кездегі археологиялық 

олжаларында басты христиан бейнелемесі кірес болып табылады. VI-VII ғғ. 

несториандық керулердің ерекше әртүрлілігі көзге түседі. Орта Азия үшін одан 

әрі ерекше христиан таңбасы – Мәсіхті Яһуда буынынан шыққан Арыстан 

ретінде көрсететін арыстан (Жохан жазған Аяны, 5, 5). 6  Христиан таңбасы 

ретінде арыстанның таралуы Орта Азия аймақтарындағы әулие інжілші 

Марқаны ерекше құрметтеуімен байланысты екені белгілі. Мысалы, несториан 

литургиялық мәтіндерінің арасында әулиелер Аддай мен Мари (Тадей мен 

Мәриям) атақты ежелгі анафорасы ерекше орын алады. Бұл IV ғ. бұрын 

шығарылған евхаристік дұғасын риуаят бойынша елшілер Иерусалимнен 

Шығысқа келгенде орнатқан. Несториандар (тіпті 1552 жылы Рим Шіркеуімен 

біріктірілген олардың бөлігі, яғни халдей христиандар), біраз өзгертілген түрде 

болса да, оны бүгінге дейін Құдайға құлшылық еткенде пайдаланады. 

Несториандардан 1009 жылы шомылдыру қабылдаған керейт хандарының бірі 

Марғұз яғни Марқа деген атын өзіне алды. 

V ғ. басы Мерв тарихында ғибадатханалар мен монастырларға ие болған 

шын епископтық митрополия қалануымен белгіленген. Дәл осы кезеңінде 

несториандықтың туындауы болып шықты. Осы ағымның өкілдері Орта Азия, 

Моңғолия, Солтүстік Қытай және Цейлонның ең алыс және беймәлім 

түкпірлеріне дейін Мәсіх атына сенімді білдіріп жүріп, христиан 

миссияларының ең берілген серіктестері болып табылды. Шығысқа соншама 

ынталы қозғалуға итермелейтін себептер қандай болған? Әрине, бұл 

себептердің бірі несториандықтың шіркеулік ұйым ретінде пайда болуының 

фактісі болған. Сондықтан оның па туындауының тарихы туралы бірнеше сөз 

айту тиіс. 

 

Несториандық туындауы. Епископ Несторий 

Костантин кейіндегі Шіркеу, 7  яғни IV-V ғғ. христиандық, құғындар 

кездеріне қарағанда сонағұрлым орталықтандырылған ұйымдастыруымен 

сипатталған. Аса дамыған христиан қауымдарының арасында Рим 

империясының аса маңызды қалалары және сонымен қатар орасан зор 

әкімшілік орталықтары болып табылатын Рим, Антиохия және көп ұзамай 

Александрияның апостол Тақтары ең беделді деп саналады. Кейінірек Рим 

барлық апостол кафедраларына приматын өзіне қалдырады. Шығыс 

христиандары өздері көпшілікті құрастырған қалаларына көбірек саяси мән 

береді де императорлық астанасы Константинополь кафедрасының екінші 

орынын мойындайды. Иерусалим апостолдық кафедрасы, ғаламат рухани 



жарқырауына қарамастан, ондай саяси беделге ешқашан да ие болмайды. 

Шіркеудің алғашқы үш әмбебап жиылыстар заманында итермеленген 

таластар мен жікке бөлінулеріне қарамастан, сол кездегі Шіркеу берік және 

үйлесімді ұйымдастырылған болып көрінді. Рим империясының аумағында бес 

патриархаттар (пентархия) пайда болды, олардың төртеуі апостолдық 

кафедралар (Рим, Александрия, Антиохия және Иерусалим) болды. Олар жерді 

жандандыратын және ұрықтандыратын жұмақтың төрт өзенімен 

салыстырылған болатын. Константинополь кафедрасы да Жохан жазған Інжілі 

(12, 22) бойынша гректерді Исамен бірінші боп таныстырған апостол Алғашқы-

шақырылған Әндірден шыққан жоғары жетесіне кейде талаптанған.8 

Несториан ағымының туындауы Александрия мен Антиохияның екі 

теологиялық мектептері арасында V ғ. басталған христологиялық таластың сәл 

өкінішті нәтижесі болды. 431 жылы Эфесте император Феодосий Үшінші 

әмбебап жиылысты шақырып жинады. Епископтардың жиналысы Мәсіхтің 

Құдай мен адам жаратылысы және Theothokos, яғни Пәк Қыз Мәриямға «Құдай 

туушы» деген атағын қолдану туралы догмалық мәселелерді анықтауды мақсат 

етті. 

Маңыздылығы кем емес екінші мақсаты Александрия епископының Кирилл 

Константинополь кафедрасының басшысы епископ Несториймен татуласу 

мәселесі болып табылған. Сириядан шыққан Несторий Антиохия теологиялық 

мектебінің ұстанушы мен тәрбиеленуші және атақты Мопсуестиялық 

Феодордың шәкірті болған. Жоғарыда айтылғандай, Үшінші әмбебап 

жиылыстың қорытындылары қайғылы болып шықты. Профессор М.Э. Поснов 

жазғандай, Несторий шын мәнінде еретикалық наным-сенімінің емес, өзінің 

теологиялық тілінің дәлсіздігінің құрбаны болып табылды. 9  Бұны Несторий 

еңбектерінің, әсіресе Дамасктық Гераклит кітабінің кейінгі (ХХ ғ. басында) 

зерттеуі де растайды. Несторий өзінің шығармасына тыйым салынудан алдын-

ала қорқып, жаңағы Гераклит лақап атпен өзіне салынған айыптарды теріске 

шығаруға тырысады. 

Константинополь епископы еретик деп жарияланды және тақтан түсірілді. 

Пікірталас Шығыс христиандардың ілімінің мәселелерді шешуге емес, жеке 

қарым-қатынасты анықтауға бейім болғадықтан, оны одан әрі жалғастырғысы 

келместен, бұрынғы Константинополь архиепископы өз қалауы бойынша 

Антиохия жанындағы әулие Евтрепий атындағы монастырына сый-құрметпен 

жіберілді. 

Тақтан түсірілген Несторий, Мысырға кетіп, кейбір достар арқылы 

Константинополь сарайына жүгінуге тырысқан. Жолдауларында ол 

архиепископ Флавиан мен Папа Ұлы Лев І ілімімен келіскеніне өкіріктеп, жаңа 

жиылыс шақырылуын қалаған. 

Эфес жиылыстың теологиялық дауының күрделі сипаты Шығыс 



христиандардың түсінбеушілігін тудырды да, оларды басқаратын Антиохия 

Патриархы Жохан сансыз көп отарымен бірге тақтан түсірілген Несторийді 

жақтап шықты.10 Осылайша жікке бөлінуі пайда болды. 

435 жылы императордың ашуы қартаң епископтың басына қайта түсті. 

Феодосий II барлық Несторийдің шығармаларын жағып жіберуге, ал оның өзін 

Мысырдың шалғайдағы шұраттарының біріне айдап шығаруға бұйрық берді. V 

ғ. ортасында бұрынғы Константинополь архиепископы сол шұратта қайтыс 

болған. 

 

Қазақстан мен Орта Азия аумағындағы алғашқы 

христиан миссиялары 

Несториандардың таралуы 

Империяның шегінде несториандықты жою мақсатымен шығарылған 

императорлық жарлықтар епископ Несторийдің ұстанушылары мен 

ізбасарларына қатысты төтенше қатаң шараларды қолданған. Несторияндықтың 

соңғы тірегі болатын Эфес теологиялық мектебін император Зенон 489 жылы 

жабты. Империяның аумағында қудаланған несториандар Персияға, одан кейін 

Арабияға, Орта Азияға, Ост-Үндістан мен Қытайға қашып кетті.11 Орта Азияда 

олар, барлық қалған христиандар – грек мен латындар – сияқты, «Yelikowen 

Kiao», яғни Інжіл діні деп аталады, бұл сөйлемінде «Yelikowen» – «euangelion» 

(«Інжіл») грек сөзінің моңғол транслитерациясы болып табылады.12 

530 ж. бастап қашқан несториандардың негізгі баспанасы Селевкия-

Ктезифон болған. Онда олар Сасанилер жебешіліктерін пайдаланып, олардың 

патриархтардың резиденциясы орналасқан. Одан кейін, VIII ғ. арабтар жаулап 

алғаннан кейін, мұндай орынға Бағдад айналған (ХІІІ ғ. несториандар 

патриархының басшылығында 25 митрополия мен 150 епископ болды!). Осы 

митрополиялардың бірі Согдианның ежелгі астанасы Марқанда (Самарқанда) 

құрылды. 13  Проф. Ю.Ф. Буряков несториан литургиялық мәтіндердің 

сириялықтан Согди тіліне аудармаларының болған екенін білдіреді. 

635-804 жж. аралығындағы кезеңі несториандық және тиісінше 

несториандық миссиялары үшін ең берекелі дәуірі болатын. Иешуяб (Исхоябх) 

II (628-644) және Тімоте (780-819) патриархтардың понтификаттары әкімшілік 

және литургиялық өмірдің жақсы ұйымдастырылуымен (Аддай мен Мари 

литургиясы бар шығыссириялық жорасының құрылуымен) ғана емес, сонымен 

қатар әсерлі миссионерлік қызметімен де ерекшеленеді. VII ғ. екінші 

жартысында Мерв митрополиті Ілияс түріктерді Мәсіх жолына беттетуіне 

қатысқан сияқты. Тіпті түркі қағанының оның көптеген әскерлерімен бірге 

христиандыққа аударуын осы епископқа есептеледі. 14  Патриарх Тімоте, өз 

кезегінде, түркі қағанымен белсенді жазысып жүрді және Орта Азияға 

миссионер Сулбхешаны жіберді. Шу аңғарында VII ғасырдың ортасы мен VIII 

ғасырдың басының аралығында түркі қағанының астанасы Суябта15 кең шіркеу 



(35 х 15 м) орналасқан болатын. 

VII-VIII ғғ. аралығында Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу қалаларында 

несториандық кеңінен таралады. Кейінірек, ІХ ғ., бұл Қарлұқ 

митрополиясының құрылуына жеткізді. Христиан шіркеулері Тараз бен 

Миркиде әрекет етеді.16 Іле аңғарындағы Қаялықта (Қойлықта) христиандар өз 

ғибатаханасына ие болатын. VIII ғ. ұйғырлар христиан жолына түсті. 

Жоғарыда айтылғандай, 1009 жылы Марғұз (Марқа) христиан есімін алған 

ханы басшылығымен ең байтақ моңғолтілді этникалық топтардың бірі – 

керейттер несториандық миссионерлерінің қолынан шомылдыруды 

қабылдайды.17 Керейттер Қазақстанның шығыс бөлігінде қоныстанып, олардың 

оңтүстік шекарасы Балқаш көлін, шығыс – Зайсан көлін кесіп өткен, ал 

солтүстікте олардың жерлері Ресейдің қазіргі оңтүстігіне дейін жайылған. 

Сонымен қатар несториандық ағымы оңғұттар, шігілдер және ғұздар арасында 

таралады, сондай-ақ Қашғар мен Навакет несториан митрополиясы құрылады.18 

Құдіретті билеушілердің сарайларында несториандық жиі табысты болатын. 

Моңғол императорларының отбастарында, бәлкім, керейт тегінен шыққан 

көптеген асыл әйелдер христиандар болды. Мысалы, керейт Уаң ханның 

қарындасы Соргагтани Беки несториан болды. Шыңғысханның кіші ұлы 

Төленің әйелі болып, ол екі Ұлы хандарды – Мұңке мен Құбылай – және өз 

уақытында Иранды жаулап алған ильхан Хулагуды туды.19 Шыңғысханның үш 

немересі христиандыққа көрсеткен қызығушылықтары мен көңілдері дәл осы 

шешелерінің сенімі едәуір дәрежеде анықтағаны мүмкін (төменде егжей-

тегжейлі айтылатын Мұңкенің 1255 ж. шомылдыру қабылдағанын айтпағанда). 

Ең тамаша хан министрлері көбінесе ұйғыр немесе керейт несториандары 

болған.20 

Гийом де Рубрук та христиан ауылдары мен әулие Матай сүйектерін 

сақтаған Ыстықкөл жағасындағы монастырь туралы хабарлайды. 

 

Солтүстік Қытай аумағындағы миссиялар 

635 ж., Танг әулетінен шыққан Тай-Тсунг императорының патшалығы 

кезінде, Қытай аумағына христиандық ресми түрде кірді. Бірінші миссионерлер 

шыққан тектері парсы несториан монахтар болған. Кейінірек олардың 

жетекшісі Алопен Солтүстік Қытайда өзі құрған Шіркеунің бірінші епископы 

болды. Миссионерлер патриарх Иешуяб II басқаратын Селевкия-Ктезифон 

шығыс патриархатына жатқан. Ең қызықты тарихи ескерткіштердің бірі 781 

жылы 7 қаңтарында митрополит Адам (қытайша Чин-Чин) Сианфуда тұрғызған 

стела болып табылады. 

Алопеннің өзі және оның жақын ортасы көптеген жазба ескерткіштерді 

қалдырды, олардың арасында «Мәсіх туралы сутра» деген қытай тіліндегі ең 

көне несториан туындысын табамыз.21 Бізге шығарманың тек екі бөлігі ғана 

жетті, олардың біріншісі Теодицеяға түсінік береді, ал екіншісі Мәсіхтің 

жердегі өмірі туралы әңгімелейді. Мүмкін, Мәсіхтің өлуі мен қайта тірілуі 

туралы баяндайтын үшінші бөлігі де болған. Сутра тиісті терминологияны 



қолдана отырып, буддистік дүниетанымның канонына сәйкес жазылған. Ол екі 

мәдениеттің қорытуының тамаша үлгісі болып табылады да несториандарды 

ерекшелендіретін миссионерлік қабылетін куәландырады. Міне, Мәсіхтің тәнге 

сіңуі туралы баяндайтын қысқа үзінді: 

89. Сонда Аспан Мырзасы Мо-Йен (Мәриям) есімді Қызға Нәзік Желді (Киелі 

Рухты) жіберді; Нәзік Жел Аспан Мырзаның жарлығы бойынша Мо-Йен 

құрсағына өтіп кірген соң, Мо-Йен бірден жүкті болды; былай болды, себебі 

Аспан Мырзасы өзінің Киелі Рухын күйеусіз ұрықтанған Қызға көмектесуге 

жіберді.22 

 

Несториан Шіркеуінің зауалы 

Несториан Шіркеуі 841-846 жж. мұсылмандар мен манихейлердің 

шабуылдарына ұшырап, оның зауал кезеңі басталады. Таралуы мен әсері 

айтарлықтай басылады. Миссиялары жергілікті халықтардың дәстүрлері мен 

ділдерінде іздерін қалдырғанын білсек те, Араб жазушысы Әл-Китаб-Фирист 

жүз жыл өткен соң Қытай аумағында несторианның іс жүзінде жоғалуын 

айтады.23 Ал нағыз құлдырауы ХІІІ ғ. соңы – ХIV ғ. басының аралығында өз 

жолында барлығын жойған Темірланның жортуылдары кезінде орын алды. 

 

XIII-XIV ҒАСЫРЛАРДА ШЫҒЫСҚА БАҒЫТТАЛҒАН 

КАТОЛИКТІК МИССИЯЛАРЫ 

Соңғы уақытқа дейін Орта ғасыр деп қазір атайтынымыз адамзат тарихының 

он ғасырға жуық (Рим 476 ж. құлауынан бастап Константинополь 1453 ж. 

құлауына дейін) дәуіріне тіпті тарихи ғылымы да тиісті түрде жарық 

түсірмепті. Орта ғасыр деп аталатын кезеңіне гуманитарлық пәндердің өсіп 

келе жатқан назары көптеген қызықты жай-жапсарларды паш етті. Соның 

ішінде Қазақстан мен Орта Азия тарихының маңызды белдесін, атап айтқанда, 

Еуропа тарихында да, Қазақстандағы христиандықтың тарихында да іздерін 

қалдырған ХIII-ХIV ғғ. католик миссиялары дәуірін зерттеуге бізге мүмкіндік 

берді. Қазір біз әлемді керемет үйлесім ретінде ұғынып ойлаған таңғаларлық 

заманды жаңадан ашамыз. Бұл үйлесім, адам күнәсімен жараланған болса да, 

Жаратушының қолтаңбасын өзінің ішінде сақтап, Оның данышпандық 

жаратылысы болып қалды. Батысеуропалық немесе, сол уақытта аталғандай, 

латын 24  кеш орта ғасырлық менталитетіне ие әрбір адам Ұлы Сағатшы 

жүргізген және сақтайтын зор сағат механизмінің қозғалуына қатысатын 

ажырамас бөлігі, элементі болып табылатынын түсінеді. 

«Пресбүтердің жұмысы – Құдайға дұға ету, – деп ХІІІ ғ. ақындарының бірі 

жазады, – рыцарьдың – әділдікті орнату, диқандың – барлығына нан өндіру. 

Сондықтан, әркім өз ісін орындап, бәрі де үйлесімде өмір сүреді».25 Әркім де өз 

орнына, өз ерекше рөліне ие болып, оны ұстанады. Христиандық Еуропаның 

ортағасырлық феодалдық қоғамы – әркім де өзінің күнелтуіне басқа адам қажет 

екенін мойындайтын алмасу мен өзара қызмет ету қоғамы. 



Орта ғасырлар – бұл тек қана роман базиликалар мен біртұтас бүтіндік 

ретінде бүкіл Ғаламды, яғни макрокосмосты, және ізгіліктері мен 

кемістіктерімен қоса адам тұлғасының микрокосмосын аллегориялықша 

қамтып көрсететін готикалық кафедралық шіркеулердің гүлденуі ғана емес. 

Орта ғасырлар – бұл биік дәрежесінде өмір сүру және өлу өнері. Өткенді ұғына 

отырып, бұны сезінетін болсақ, сенімге толы адамдар, олар монахтар, көпестер 

немесе рыцарь-кірескерлер болса да, шіркеулік әнұрандарды немесе, аялдау 

уақытта, трубадурлардың романтикалық әндерін айтып және Отандарына 

ешқашан да оралмайтындарын біліп, Мәсіх үшін ап-алыстағы Шығысқа қарай 

қалай барып кеткендерін жақсырақ түсінеміз. 

Соңғы Орта ғасырлардың, яғни әр алуан және оқиғаларына бай дәуірдің 

христиандық үшін миссионерлер, ең алдымен монахтар, бір таяқ пен дорбамен 

(кейде шығыс әміршілеріне арналған бай сыйлықтармен) қаруланған, бұрын 

танымаған халықтарға құтқаруны әкелуге ұмтылумен рухтандырылып, алыс 

жолға аттана жатқан кезеңінің ХІІІ-XIV ғғ. аралығы ортағасырлық 

миссиялардың шыңына айналды. 

 

Шығысққа католик миссиялардың келгенінің алдындағы жағдайлары 

Латын жаулаушылары Иерусалимді айырылып қалған 1187 ж. 26  және IV 

Латеран жиылыс орын алған 1215 ж. аралығында өрістетілген тарихи-саяси 

оқиғалардың тізбегі Азия елдеріне Латын Батысының миссионерлік 

қызығушылығын тудырды. Осы бастамаларға ықпал еткен барлық себептердің 

арасында екеуін атап айта аламыз. 

Біріншіден, Латын Иерусалим патшалығы құлауынан кейін, әсіресе 

мәсіхшілер Тәңір қабырынан айырылғаннан кейін, христиан Батысы Азиядан 

келген қажылармен тікелей байланыстан да айырылды. Алайда, сұлтан Салах 

әд-Дин 27  Үшінші кірес жорығынан кейін Сирияда, Финикияда және 

Палестинада латын христиандардың болуын елемей, тіпті мұны әбден төзірек 

жағдай деп қабылдайды. Оның үстіне ол батыс өркениетінің өкілдеріне, 

көпестерге де, монахтарға да, Азияның есігін ашады. 

Мұсылман әлемінің кірескерге қарсы күресінің жетекшісі дәл Салах әд-

Диннің болып шыққанына қарамастан, оның христиан әлеміне қатысты 

осындай ықыласы мен төзімділігі мүлде де кездейсоқ емес болатын. Сол 

заманынан қалған жазба ескерткіштердің соңғы тарихи деректері бүгінгі күнге 

дейін шешілмеген кейбір тарихи сырларға жарық түсіреді. «Граф де Понтьенің 

қызы» деген ХІІІ ғ. бір романтикалық аңызында әр түрлі өмірлік бел-

белестерден кейін сұлтандардың біріне күйеуге мәжбүрлі шыққан графтың 

қызы туралы әңгімелейді. Оның қызына Салах әд-Диннің анасы болуды 

жазыпты болған.28 Бұл әңгіменің тарихи дәлдігінің дәрежесі туралы пікір айту 

қиын, бірақ Салах әд-Диннің өзгеше жүріс-тұрысына басқа түсініктеменін таба 

алмаймыз, ойткені осыған сияқты оқиғалардың бетбұрысын керейт Уаң ханның 

қарындасы несториан Соргагтани Беки тағдырының хиқаясынан білеміз.29 

Сұлтан Салах әд-Диннің есімі батыс христиандары үшін аңызға айналды. Ол 



Ескендір Зұлқарнайын мен Цезарь сияқты ежелгі ұлы қолбасшылармен бір 

қатарына қойылған болатын, ал Данте Алигьери «Құдайлық комедиясында»30 

Мәсіхті тануға мүмкіндіктері болмаған таза және асыл жандар тұра жатқан 

тозақтағы орнына оны орналастырады: 

118. Көгеріп тұрған шөптің финифтіде / Көздердің алдына айбынды 

елестер шықты, / Олырды көре жатқанымнан жүрегім шаттанады. 

127. Цезарьдің қызы, Коллатиннің жұбайы, / Гракхтардың анасы және 

Катонның әйелі; / Әрегірек Салах әд-Динді байқадым. 

Бірақ Шығысқа деген қызығушылықтың өсуі себептеріне қайтайық. Оған 

ұмтылудың екінші себебі ХІІІ ғ. латын колониялары, өткен жүзжылдығымен 

салыстырғанда, батыс Еуропа мемлекеттеріне үсті-үстіне тәуелді бола кетеді. 

Колониялар соңғылардың жігерлі қолдауын тұрақты түрде қажетсінеді. Рим 

Папаларының легаттары арқылы Батыс Еуропа мен Шығыс арасындағы 

дипломатиялық қарым-қатынастардың дамуына қатысуы ХІІ ғ. белсенді болса 

да, енді одан әрі тұрақтырақ бола кетеді де іс жүзінде қағидаға айналады. 

 

Қайыршылайтын ордендердің рөлі 

Қайыршылайтын монах ордендердің туындауы Орта ғасырдағы шығыс 

миссияларының басталуын белгілейді. Оларды миссионерлік ордендеріне 

айналуға ештеңе міндеттемегеніне қарамастан, олардың ерекше қасиеттері 

(уағыздау таланттары, жер мүлкін иеленуден бас тартуы), сондай-ақ 

миссионерлік үміттері бар дәуірі сенімсіздерді христиандыққа аударуға 

жалынды ықылас тудырды. Сондықтан Францискан орденнің Жарғысы оның 

екінші редакциясы («Regula Bullata») уақытынан бері осы мақсат үшін қажетті 

ережелерді белгілегені кездейсоқ емес: 

(1) Cарациндарға немесе басқа да кәпірлерге барғысы келген бауырлар 

алдымен өз провинциялық министрлерінен рұқсат сұрасын. (2) Ал министрлер 

осындай миссияға қабілетті деп санайтындардан басқа ешкімге сондай 

рұқсат бермесін. (3) Министрлердің мойынсұну анттарына сүйініп, оларды 

Папа мырзадан осы бауырластықтың басшысы, қамқоршысы және ұстазы 

болатын киелі Рим Шіркеуі кардиналдарының біреуін сұрауларына 

міндеттеймін, (4) оның арқасында біз, осы киелі Шіркеудің табандарына 

жығылып, католик сенімін қатты сақтайық та (Кол. 1, 23 сал.), кедейлік пен 

момындықты және Тәңіріміз Иса Мәсіхтің киелі Інжілін ұстануға берген 

уәделерімізді орындайық31 (1223 ж. 29 қарашасында Гонорий III «Solet annuere» 

булласы арқылы бекіткен Кіші бауырлар жарғысының XII тарауы). 

Дұрысын айтқанда, 1217 ж. Киелі Жердің францискан провинциясының 

құрылуы францискандар миссияларын тудырған ең маңызды оқиғасы болды.32 

Осының бәрі кейінірек «Tartaria Aquilonaris» («Солтүстік Тартария») 

аталған аумақтары мен «Partes Orientales» («Шығыс елдері») деген Қара 

теңіздің оңтүстік жағадағы елдеріне қарай ұмтылатын жаңа миссионерлік 

бағдарға жағдай жасады. 



 

Моңғолдардың ашылымы 

1221-1222 жылдар батыс христиандықтың көз жетерінде моңғолдардың 

алғашқы көрінуімен ерекшеленді. Бұл Бесінші кірес жорығы кезінде (1218-1221 

жж.) болды. Басында олардың келуі энтузиазммен қабылданды, өйткені олар 

Мәсіхке табынуға келген болжағыш патшалардың біреуінің мұрагері және 

апостол Фома қолынан епископ санын қабылдаған аңызға айналған пресбүтер 

Жохан басқаратын христиандар деп саналатын. Мұндай пікірдің негізі Орта 

Азияның кейбір христиан халықтары, мысалы, Қазақстан аумағында тұратын 

және мәсіхші хан басқаратын керейттер туралы үзінділік мағлұмат болуы 

мүмкін. Қалай болса да Шығысқа қатысты көптеген ортағасырлық тарихи 

құжаттары бойынша пресбүтер Жохан тұлғасында христиан білеушілер ең 

алдымен сарациналармен Киелі Жер үшін күресуде ықтимал одақтасты көрді. 

Әулие Людовик патша миссионерлік саяхатына кете жатқан францискан Гийом 

де Рубрукқа берген дипломатиялық миссияның негізгі міндеті, белгісіз 

халықтарды христиандыққа аударудан басқа, аңызды христиан әміршімен саяси 

келісім жасау болатынды есімізге алайық. 

Бірақ моңғолдар Ресейді, Грузияны және Арменияны жаулап алғанда 

Еуропалық билеушілердің үміттері бос болып шықты. Одан әрі, «ұлы жиынмен 

және қалың әскермен», «бұлт сияқты жерді қаптау үшін» қозғалатын тайпалар 

«Tartares», яғни «тартардан» шыққандар деп аталды. Өз жолдарында бәрін 

қиратып жүрген осы тайпаларды көргенде Еуропаның зәресі әбден ұшқан. Бәрі 

Құдай халқына қайғыны болжайтын Езекиел сөздерін бір-біріне қайталап 

жүрген.33 Жұрт ақырзаманды және Жоханның Уаһи кітабындағы «Ал мың жыл 

өткеннен кейін шайтан зынданынан босатылып. дүниенің төрт бұрышындағы 

халықтарға – Гог пен Магогқа барады да оларды алдап, шайқасқа жинауға 

ұмтылады. Олар теңіз жағалауындағы құм қиыршықтарындай сансыз көп 

болады» деген сөздерді ойланып жүрген 34 

Барлық жерде және барлығына ажал мен жұтті себіп әкелетін үп-үлкен бір 

қара бұлт сияқты Еуропаға келе жатқан соғысқұмар тайпалар Ескендір 

Зұлқарнайын салған ұлы қорғанды бұзған Гог пен Магогтың халқылары деп 

саналатын. 

 

Шыңғысхан 

Шыңғысхан, яғни Ғаламның ханы деген атын қабылдаған батыл Темүжін 

1206 жылы моңғол руларын түрлі моңғол этникалық топтарының өзін-өзі 

таныту үшін күресінде тудырған «Ехе монгол улуста» – «Ұлы моңғол 

мемлекетінде» біріктірді. Соғыстан жаратылған мемлекетке тек үздіксіз соғыс 

арқылы өз тыныс-тіршілігін тіреп дамытуды  жазыпты болған. 

Ханбалықты (қазіргі Пекин) жаулап алып, 1216 жылы моңғолдар батысқа 

қарай жатқан аумақтарына шабуыл жасай бастайды. Ауғанстанды кесіп өтіп, 

Шыңғысхан Үндістанға жақындады. Екі жылдан кейін Корея да моңғолдардың 



вассалы деп өзін мойындау мәжбүр болды. Мәуереннаһр, Бұхара және 

Самарқанд жауланып алынды. Тағы да екі жылдан кейін Парсы елі құрып 

кетеді. 1221 жылы Кабул құлады. Ресейді моңғолдар 1222 жылы жаулап алды. 

Сол уақытта Шыңғысханның әскерін шын мәнінде де сансыз деп атауға 

болатын: Қытайға және Батысқа шабуыл жасаған жорықтарына 129 мың адам 

қатысты. Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алғанда тек моңғолдар ғана 

шамамен 111 мың болған, ал вассалдар әскерлерімен бірге кұштері 150 мыңға 

жеткен болатын.35 

Си-Ся аталатын таңғұттар мемлекетіне жорық кезінде Шыңғысхан өз өлімін 

тапқаннан кейін, Украинадан бастап Қытайға дейін созылған және бүкіл 

Қазақстан аумағын қамтийтін ұлы империясы төрт бөлікке ыдырап кетті. 

Шыңғысханның мұрагерлері империяны өзара бөлеседі: Өгедейге Батыс 

Моңғолия мен Тарбағатай және, бәлкім, Алтай қалады. Шыңғысханның тек 

үшінші ұлы болса да, 1229 ж. ұлы ханның атағын нақ ол мұра етеді. 

Шыңғысханның ұлы Төле қалған Моңғолияны, ал Шағатай – Оңтүстік 

Алтайдан бастап Амударияға дейін және ұйғыр мемлекетінен бастап Бұхараға 

дейін жайылатын жерлерді алды. Қаза тапқан Жошы ханның ұлысына Ертістен 

батысқа қарай барлық иеліктері кірді. Олардың батыс шекарасы іс жүзінде жоқ 

болған: бұл тек әскери жорықтардың нәтижесімен ғана байланысты болған. 

Жошы ұлысының білеушісі көп ұзамай Шыңғыс ханның немересі Бату хан 

болды.36 1235 жылы Моңғол мемлекетінің астанасы Қарақорум құрылды. 

Батыстқа қарай әскери экспансиясы көп ұзамай 1241 жылы Польша мен 

Венгрияны жаулап алуына моңғолдарды жеткізді. Бұл Батыс Еуропа 

әміршілерінің шапшаң және өте абыржыған реакцияны тудырды. Папалық тақ 

оларға қосылып, жетекшілік еткен: өйткені құлаған мемлекеттердің екеуі де 

католиктік болған. Бірдеңе істеу қажет болды. 

 

Бастамалар. «Cum hora undecima» – миссионерлік булласы 

Моңғол жаулаушыларына қарсы жаңа кірес жорығын үгіттеген Папа 

Григорий IX кезінен бастап, Католиктік Шіркеуінің Шығыс елдеріндегі 

миссионерлік қызметіне қатысты Қасиетті Тақ құжаттарының топтамасы жарық 

көреді. Григорий IX «Cum hora undecima» («Ал он бір сағатта») деген 

сөздерімен басталатын булласын жариялайды. Бұл булла миссионерлік 

жолдаулардың (жиірек дәл сондай атымен) топтамасының басын салды. Булла 

доминикан Гийом де Монферраттың ислам елдерінің біріне шығуына 

байланысты жарияланды. 37  «Cum hora undecima» деген булланың аты да 

кездейсоқ емес, өйткені Матайның Інжілдегі «он бірінші сағаттың 

жұмыскерлері» туралы нақылын (20, 1-16) еске салады. Осылайша моңғолдар 

арасында миссионерлік қызметінің бастауы символдық маңызына ие болды. 

Біріншіден, бұл дәуірдің эсхатологиялық көңіл-күйлеріне сай болған. Осы 

көңіл-күйлеріне сәйкес моңғолдар ақырзаманды болжайтын құртушы 

халықтардың библиялық бейнелерімен теңдестірілген. 

Екіншіден, бұл «апокалиптикалық катаклизм» алдында Мәсіхті білмейтін 



барлық халықтарға Оны уағыздау қажеттігіне байланыстырған болатын. 

Сондықтан Апостолдық Тақ сол кездегі миссионерлердің қызметін Інжіл 

нақылындағы қожайын жүзімдігіне (яғни Құдай Шіркеуіне) басқалардың 

барлығыннан кейін («он бір сағатта») жұмыс істеуге шақырып, оларға 

басқалармен бірдей сыйақын төлеген жұмыскерлермен салыстырады. Папалық 

құжаттарда миссионерлер «operarii undecimae horae» – «он бірінші сағаттың 

жұмыскерлері» деп жиі аталады. 

 

Иннокентий IV қайғысы және Лиондағы XIII Әмбебап жиылысы 

Папа Иннокентий IV 1245 жылғы 3 қаңтарында «Dei virtus» деген қысқа 

жолдауын жариялайды. Онда ол бүкіл христиан әлеміне нағыз қауіпке айналған 

моңғол шапқыншылығынан Еуропаны құтқару мәселесін көтереді. Бұл мәселе, 

басқалардың қатарында, сол жылдың маусым айында әмбебап жиылысының 

талқылауына ұсынылды. 38  Екі айдан кейін Иннокентий IV дипломатиялық 

сипаттағы кейбір іс-қимылдары арқылы Батыс Еуропаны осы қауіп-қатерден 

құтқаруға тырысып, жауынгер халықпен татуласуға талпынады. Ол 1245 жылғы 

5 наурызында бейбітшілік келісімге көндіретін «Dei Patris immensa» жолдауын 

«тартар патшасы мен халқына» жіберуге шешім қабылдайды. Онда католиктік 

сенімнің мазмұндалуы және шомылдыру қабылдауға шақыруы ұсынылады. 

Кейінірек, 12 наурызда, «Cum non solum homines» деген тағы бір булла 

жіберіледі. Алайда бейбітшілік келісімді жасауға екі талпыныс та табыспен 

аяқталған жоқ. 

Дәл осы уақытта Папа Шығысқа кететін францискан бауырларына кейбір 

артықшылықтарды беретін «Cum hora undecima» деген келесі булланы жазады 

(1245 ж. 21 наурызында). 

Ақырында, 1245 жылғы маусымында XIII Әмбебап жиылысы шақырылды. 

Жиылысты шақырудың басты себебі болған және Мәсіхтің жарақаттарына 

ұқсайтын «бес қайғылардың» екеуін Папа Иннокентий IV Шығыс мәселелеріне 

тікелей байланысты екенін деп айтады. Бірінші Папаның «қайғысы» 

Иерусалимді жаулап алған, Тәңір мазарын күйреткен және көптеген 

христиандарды жойған сарациндер, ал екінші «қайғысының» себебі Польша, 

Ресей, Венгрия және басқа да христиан жерлерін жаулап алған Tartares 

болатын. 

Жиылыстың алдында христиандыққа төнген қауіпке жалпы күштерімен 

қарсы тұру үшін Иннокентий IV Шығыс Шіркеулерінің иерархтарын Рим 

Шіркеуімен біріктіру мақсатында оларды шақыруға талпынып көрді. Дәл сол 

уақытта моңғол шапқыншылығынан қорғануға қажет болатын қиын кезең 

келгеніне барлықтарының көңілдерін аударды. 1245 ж. 25 наурызында  Папа 

шабармандары арқылы «бұлғардар, валактар, хазарлар, славяндар, сербтер, 

аландар, зиктер, готтар, иверлер, грузиндер, армяндар, нубилер, несториандар 

елдеріндегі барлық патриархтарына, архиепископтарына және 

епископтарына, сондай ақ Шығыстағы басқа да христиандарға» жеткізілуі 

тиіс «Cum simus super» жолдауын жібереді. Жолдау, Киелі Кітабының 



мәтіндеріне сүйеніп, Рим приматын растайды және христиандар арасындағы 

бөліністің кесірінен шыққан Папаның азабын білдіреді. 

Лионнан Папа төрт елшілерді – екі доминикан және екі францискан – 

жіберді. Олардың дипломатиялық миссияның мақсаты, бір жағынан, 

христиандарды біріктіруге әрекет ету, ал екінші жағынан, моңғолдардың жаңа 

шапқыншылығын болдырмау болатын. Бұл елшілер христиан және мұсылман 

жерлеріне жіберілді: францискан Арагондық Доминик Арменияға, сол орденнің 

басқа өкілі Джованни Плано Карпини – Ресейге, доминикан Кремондық 

Асцелин – моңғолдардың өздеріне, ал екінші доминикан Андре де Лонжюмо – 

Сирияның мұсылман билеушілеріне барып, сириялық және халдей 

Шіркеулерінің басшылары мен төрелеріне Папа жолдауын беруге тиісті болған.  

Иннокентий IV шығыс иерархтардың қадір-қасиетін тіпті түсірмеуге ниетін 

білдіріп, бастапқы бірлікке қайта оралуына оларды шақырды. Бұл себебімен 

Папа Әмбебап жилысты жинауға да дайын болды. Рим Шіркеуінің осындай 

ынтасы тез арада шығыс Шіркеулердің иерархтарының үлкен құрметі мен 

лайықты тануын ақтады. 

 

Джованни де План Карпино. Шығыспен танысу 

Джованни де План Карпиноның саяхаты ерекше назар аударуға тұрарлық. 

Ержүрек францискан моңғол шапқыншылығына қарсы Ресеймен одағын жасасу 

туралы келіссөздерді жүргізу үшін 60 жаста Лионнан жырақ кетті (1245 ж. 16 

сәуірінде). Бірақ моңғолдарды өз көзімен көргісі келіп, Джованни 1246 ж. 3 

ақпанында моңғол билеушілерімен тікелей кездесуге шешім қабылдады. Екі 

айдан кейін ол Қыпшақ аумағында Батумен кездесті (1245 ж. 4 сәуірінде). Бату 

өз кезегінде батыл елшісін Қаракорумның қасында орналасқан Ұлы Ханның 

ордасына жіберді. Ұлы ханның сарайында өткезген үш жарым айдың ішінде 

Джованни де План Карпино аңызды моңғолдармен жақын танысудың қана емес, 

Күйіктің Моңғол империясының жаңа әміршіне сайлануына арналған 

салтанаттарына қатысудың ерекше құрметке бөленді.39 Еуропаға Джованни де 

План Карпино тек 1247 жылдың күзінде оралы. Осы дипломатиялық 

саяхатының тек саяси көңіл-күйін ғана емес, сонымен қатар бүкіл батыс 

христиандығының тағдырына деген қамқорлығын көрсететін Рим Папасының 

сарайында берген есебі өте қызықты: 

Тартарларға (tartares – моңғолдар) және Шығыстың басқа да 

халықтарына бару жөніндегі тапсырмасын Апостол Тағынан алып, Әмірші 

Папа мен қадірменді кардиналдардың ерігін біле отырып, біз алдымен тікелей 

тартарларға баруды шештік, өйткені олар Құдай Шіркеуіне көп ұзамай қауіп 

төндіретінен қорыққанбыз...  Христиандарға қызмет етейік деп, өздерімізді 

аямадық. Адамдардың күнәларының кесірінен бұрын болғандай, шабуылшылар 

мәсіхшілерді таянышсыз баспасын деп және христиан халқына үлкен қырғын 

жасамасын деп, біз тартардың ерік-жігері мен ниеттерін білгеннен сон, бұны 



христиандарға аштық. 

Сондықтан, Cіздің даналығыңызды көбейте отырып, Сіздің пайдаңызға 

жазғанымыз барлық нәрсеге берік сенуіңіз керек, өйткені біз, өздеріміз саяхат 

жасап, олардың арасында бір жыл және төрт айдан астам өмір сүріп, бұны 

өз көздерімізбен көрдік те сенімге лайықты тұтқындалған христиандардан 

естедік.40 

Бұл саяхаттың салдары христиан Еуропаға жұбаныш әкелмеді. 

Шапқыншылықты болдырмауын қалаған Рим Папасы Күйік ханның жолдауын 

алғаннан кейін шиеленіс күшейе қалды. Жолдау аудармашылардың көбінесе 

құзырсыз болғанын көрсетті. Сондықтан христиан дінін қабылдауға 

шақыруларды дала әміршілері жиі теріс түсінген. Олардың ойларынша 

«христиан» деген сөзі діни тиістілігін емес, одан гөрі ұлттық тиістілігін 

білдіретін болған. Олар үшін христианға айналу Еуропа билеушілеріне, әсіресе 

олардың арасындағы ең күшті болып табылғандар Франция патшасы мен 

Папаға бодан болуына тең болған. Күйік ханның жолдауында былай делінетін: 

Мәңгілік Аспанның күшімен, бүкіл ұлы халықтың Дүниелік Ханы. 

Біздің жарлығымыз. 

Міне ұлы Папаға жіберілген жарлығымыз: білсін және түсінсін. Керел 

елінде ақылдасқаннан кейін, сендер бізге сендердің елшілеріңнен естігеніміз 

бағыну туралы өтініштеріңді жолдадыңдар. 

Егер сендер өз сөздеріңе сәйкес әрекет естесендер, Сен, Ұлы Папа болып 

табылатын, патшалармен бірге, барлығын өз құрметтерің бізге білдіруге 

келіңдер де, йастың жарықтарын естисіңдер. 

Екіншіден, егер мен шомылдыру қабылдасам, бұл жақсы болар еді деп 

айттыңдар. Сен мені хабардар етіп, маған өтініш жібердің. Бұл өтінішіңді 

біз түсінбей қалдық… 

Құдайдың күшімен күн шығысынан батысына дейін бізге барлық иеліктер 

берілді. Құдай талабынан болмаса, біреу мұны қалай істей алса екен? Сөйтіп 

қазір сендер шынайы жүрекпен: «Сіздердің вассалдарыңызға айналамыз; 

сіздерге күшімізді береміз» деп айтуға тиістіңдер. Ал сен өзің патшалардың 

басында болып, барлықтарын бірге, біреулерің қалдырмай, бізге қызмет пен 

құрмет көрсету үшін келіңдер. Сонда сендер бодан болатындарыңды 

мойындаймыз. Ал егер сендер Құдайдың бұйрығын орындамасаңдар және 

біздің жарлықтарымызға қарсы тұрсаңдар, сендерді біздің жауларымыз деп 

көретін боламыз.41 

Лион жиылыстың 17-ші канонында Папа моңғолдардың шабуылының әрбір 

әрекеті туралы оны ескертуді талап етеді. Ал ол өзі осы мақсатқа қажетті 

барлық қаражатты жинауға көмектеседі.42 

 



Францискан Гийом де Рубруктың миссионерлік саяхаты (1253-1255 жж.) 

1252 жылдың соңы мен 1253 жылдың басының аралығында маңызды 

оқиғалардың бірі фламанддық францискан Гийом де Рубруктың Орта Азияға 

дипломатиялық және миссионерлік саяхаты. Оның «Людовикке, аса мәртебелі 

және ең христиандық Әміршіне, Құдай рақымы арқылы франктердің 

патшасына» жолданған есебі әлі күнге дейін сол замандағы Азия 

халықтарының қағидалары мен әдет-ғұрыптары туралы мәліметтерді қамтитын 

бірегей тарихи куәлік болып табылады. 

Екі жылдың ішінде миссионер Константинопольден дала империясының 

астанасы Қарақорумға дейін біресе жаяу, көбінесе атқа мініп, он алты мың 

километр жүріп өтті. Де Рубруктың жолы көбінше қазіргі Қазақстан аумағы 

арқылы созылған болатын. Есебінде халықтар мен жерлердің сипаттамаларын 

жиі кездестіреміз. Ол Тараздан солтүстікке 90 километр жерде орналасқан 

ортағасырлық Кинжат қаласы, Алатау ұлы жотасы, қазіргі Талды-Қорғаннан 20 

километр жерде орналасқан Екі Орғыз ауылы туралы баяндайды. 

Француз патшасы әулие Людовик христиан деп саналатын аңызды  орта 

азиялық әміршіне 1253 жылы жіберген саяхатшылар бұл аумағының ең 

жүрегіне кірді. Осы алыс саяхатының нәтижесі Ұлы хан Мұңкемен кездесу 

болды. 

1253 жылғы 1 маусымында Солдайадан (Қырым) Орта Азияға кетіп шыққан 

шағын топ бес адамнан тұрды: Гийом де Рубруктың өзі, содан кейін оның 

серіктесі Кремондық Бартоломей (ол да францискандық монах), дін қызметкер 

Госсет, Хомодей деген аудармашы (Homodei – лат.: «Құдай адамы») және 

Константинопольде сатып алынған құл Николай. Кейінірек оларға тағы да екі 

адам қосылды. Бұл екеуі арбаларды жүргізіп, өгіздер мен жылқыларға қарап 

жүрді. Саяхатшылардың иеліктерінде өздері сатып алған төрт жабық арба мен 

Солдайа билеушілері сыйлаған екі ашық арба болды. 43  Гийом де Рубрук 

серіктестерімен бірге бір ордадан екінші ордаға ең қатал жағдайларда өте 

жатқан. Құдайдың қарапайым қызметкерлері ретінде өздерін таныстырған және 

әйгілі лауазымдары жоқ бұл елшілер моңғолдар көздері алдында өте оғаш 

болып көрінді. 

Каракорумға келіп, де Рубрук кірес жорықтары кезінде тұтқынға алынғандар 

христиандарға деген қамқорлық жасайды. Олардың арасында бірнеше француз, 

мадияр, неміс және бір ағылшын болған. Фламандық францискан Жошы мен 

Мұңке хандардың тегінен шыққан Шыңғысхан шөбересі Сартақ ханды 

христиан дінінің мәселелерінде ағартуға тырысады. Дәл осы екі сарай олардың 

негізгі қызметтерінің өрісіне айналды. 

Дала әміршілерімен алғашқы кездесулерге монах Гийом ерекше 

салтанаттылық береді. Ең таңдаулы пресбүтерлік киімдерін киіп, алдында әкеле 

жатқан үлкен кіреспен және латын григориан әнұрандар сүйемелдемесімен 



шығып, барлық хан саяшыларын таңғалдыратын. 

Көбінесе Мәсіх Кіресінің жеңісіне арналған бұл дұғаларға Рубрук бар жанын 

салып, аса зор маңыз береді. Католиктік Шіркеуінің қасиетті әндерінен ең 

маңғаздарын, өз сәулеттерімен және айбындылықтарымен тілдік және мәдени 

кедергілерді жоятындарын таңдайды. Бұл «А solis ortus cardine» («Күн 

көтерілісінен») таңертеңгі әнұраны, «Salve Regina» («Атағын шықсын, 

Патшайым») Құдай анасына жолданған антифон және «Vexilla regis» («Патша 

тулары») деген Тәңір Кіресінің зор жеңісіне арналған Азап аптаның кешкі 

әнұраны. 

Осы соңғы жыр, шүбәсіз, Рубрук үшін бүкіл христиан әлемі күтетін үмітті 

бейнелеген. Кіресте, бұл Кірес пен оның ақиқатын қабылдауында ол негізгі 

«remedium contra tartares» («тартарларға амалын») көре жатқан.44 Оған қоса 

әнұранның соңғы жолдарында мазасыз жағдайда болған, бірақ миссионерлік 

табысқа үміт жоғалтпаған христиан әлемінің күйін бейнелейтін белгілі бір сөз 

ойыны болды: 

 

Vexilla regis prodeunt, 

Fulget crucis mysterium, 

Quo carne carnis conditor 

Suspensus est patibulo… 

 

Beata, cuius bracchiis 

Saecli pependit pretium; 

Statera face est corporis 

Praedam tulitque tartari. 

Патша  тулары желбіреп тұр, 

Кірес құпиясы ңұрын шашып тұр, 

Тән Жаратушысының тәні 

Кіреске асылды… 

 

Баталы ағаш, иіндерінде 

Дүниенің құны ілініп, 

Ол тәннің таразына айналды, 

Тозақтың олжасын тартып алды. 

 

Төртінші шумақтың соңғы сөздері құрбанды тозақтан (tartar) жұлатын әлде 

оны моңғолдардан (tartares) босататын Кірес күшін білдіреді. Сартакқа келетін 

болсақ, оның христиандыққа деген ықыласы туралы қауесеттер сол заманда 

кеңінен таралған болатын. Әрине, хан өз тарабынан оны жасыруға тырысты, 

өйткені христиандықты қабылдау француз бодандығын мойындауы, демек өз 

жамағатын сатылуы ретінде бағалануы мүмкін болатын. Бірақ 1254 жылдың 

ортасында Бату ханның ұлы христиандыққа біржолата кірді. Сол кезде 

Ананьиде тұратын Рим Папасына бұл туралы хабарды армян дін қызметкер 

Жохан әкелді. Сартақ христиандықты қабылдағанын мұсылман тарихшы 

Гужгани де атап өтті.45 

Иннокентий IV қуанышын 1254 жылғы 29 тамызында жазылған және дәл 

сол Жохан арқылы Сартакқа бірден жіберілген жолдауында көп ұзамай 



білдірді.46 

Одан бұрын 1253 жылғы 23 шілдесінде алыс миссияларға аттанатын әулие 

Доминик орденінің миссионерлеріне берілген әдеттегі артықшылықтарды 

жаңарта отырып, ерекше інжілшілердің қамқорлығына мұқтаж болған елдердің 

тізіміне моңғолдарды (тартарларды), Ұлы Мажарстанда (яғни қазіргі 

Башқұртстанда) қоныстанатын мадиярларды және моңғолдардың тұтқында 

бола жатқан христиандарды қосады.47 

Оның әулие Людовикке жіберілген хаттарының Күйік ханның Рим 

Папасына жіберілген хаттарынан сипаттары жағынан айырмашылықтары аз 

болғанына қарамастан, Мұңке хан да Армения патшасы Хетум I-дің нандыруы 

ықпалымен ақырында христиандықты қабылдайды. 1255 ж. патша сапары 

кезінде оның саяшылардың арасында болған армян епископы ханды 

шомылдырды.48 

 

Құбылай ханның билігі (1260-1295). Венециандық көпестер Маффео мен 

Николо Поло моңғол империясының бетімен саяхаты (1261-1269) 

Кейде миссионерлер тек монахтар ғана болмады. Кезінде бұл рөлді азиялық 

сауда жолдарын тамаша білетін және көптеген шет тілдерін меңгеретін 

көпестер де атқарды. Жиі олар шетел билеушілерге әкелген алғашқы сыйлар 

Азияда онсыз да тым көп болатын бай маталар мен асыл тастар болған емес. 

Мұнке ағасының орнына келген және оның үстіне Қытайдың императоры 

болып кеткен ұлы Құбылайға Маффео мен Николо Поло деген біреулер 

тізерлеп берген алғашқы сыйлары Інжіл мен кірес болды. 

Солдайадан (қазіргі Қырымдағы Судак қ.) шығып, венециандық көпестер 

алдымен Увекке (қазіргі Сарытауға жақын маңда), содан кейін Бұхараға келді. 

Бұл қалада бірнеше жыл өткен соң қазіргі Өзбекстанның аумағында билеген 

Барақпен кездесті. 

Құбылай ханмен көпестердің кездесуі әсіресе ғажайып болды. Латын 

Шығысынан49 қайтып, олар Акрада кездестірген Папа легаты Тедальдо (немесе 

Тебальдо) Висконтине Мұңке ханның мұрагері, оның інісі Құбылай христиан 

дініне үлкен қызығушылық көрсететінді хабарлады. Сондай ақ олардың 

хабарлауынша хан «Апостолға (Рим Папасына) жеті өнерге мүлдем үйренген 

жүздеген христиандық сенімізге жетік жіберсін деп айтуға» сұрады. «Бұл 

кісілер пұтқа табынушылар мен басқа жөндерді де ұстанатын адамдармен 

айтусыға, сондай ақ Мәсіхтің заның ең үстем, ал қалғандардың жаман және 

қате екенін ақылдың күшімен дәлелдеуге ікемді болуға тиіс. Егер олар мұны 

істесе, онда ол бүкіл өз билігімен бірге Шіркеудің вассалы болады. Одан басқа 

ол Иерусалимдегі Тәңіріміз мазарында жанып жатқан шамнан зәйтүн майын 

оған әкелуді сұрады. Өзіңіз естегеңіздей, Ұлы Мырзадан Апостолға жіберілген 



үш елшіден тұрған (бір татар бароны мен екі бауырлар – мессир Николо Поло 

мен мессир Маффео Поло) елшіліктің мақсаты дәл мұндай болған».50 

Осы уақытта Еуропа дипломатиясы белгілі табыстарға жетеді: 1264 ж., 

Урбан IV понтификаты кезінде, Парсы елінің монғол билеушісі иль-хан Хулагу 

христиандарға одақтастықты ұсынады. Оның христиандарға көрсеткен ігі 

ниетінің ықтимал себебі әйелінің, Рашид-ад-диннің мәліметтеріне сәйкес, тегі 

керейт христиан болғандығы мүмкін. 

Университет деңгейінде де жаңа көкжиектер ашылуда. Негіздері мен 

мәдениеттері жағынан өзге халықтардың қатар өмір сүруінің жаңа 

шынайылығын философиялық және теологиялық тұрғыдан тану, түсіну, талдау 

қажет болды. «Моңғолоцентризммен» бетпе-бет соқтығыса жатқан 

«евроцентризм» айрықша жүйе ретінде бұдан бұлай өзін адалдамауда. 

Схоластикалық ойының ұшы, теологияның тірегі және Аристотельдің 

мирасқоры әулие Фома Аквинат 1265-1268 жж. пұтқа табынушылық пен 

исламға қатысты христиан сенімінің теологиялық және философиялық 

мазмұндауы болып табылатын «Summa contra gentiles» («Пұтқа табынушыларға 

қарсы қосындысын») редакциялайды. 51 1274 ж. танымал францискан Раймон 

Лулль Мирамарда ерекше мекенді– шынында бір интеллектуалды 

лингвистикалық орталығын негіздейді. Онда әулие Франциск орденінің он үш 

бауырластар мұсылмандарды Мәсіх жолға салу мақсатымен араб тілі мен 

мәдениетін меңгереді.52 1292 ж. Раймон Лулль «Tractatus de modo convertendi 

infideles» («Имансыздарды жолға түсіру тәсілі туралы трактат») деген еңбекті 

құрастырады. Сондай-ақ Парижде, Римде, Испанияда, Генуяда және Венецияда 

(бұл қалалар моңғолдармен ерекше тығыз қарым-қатынастарды үзбей жүрген), 

Пруссияда, Мажарстанда, Каффада, Арменияда және Тавруста ұйымдастыруда 

болған оқу орындарында миссионерлерді тілге үйретуге кеңес береді.53 

Дәл сол кезеңде өте маңызды, бірақ аз зерттелген бес францискандың 

миссиясы (1267 немесе 1279 ж. – моңғол мен Юлиан жыл сайуларын 

салыстыруға байланысты) моңғолдарға шығып кетеді. Миссионерлердің үшеуі 

Болонья, Тусция және Марка Анкона провинцияларындағы ең ірі теологтар 

және дәріскерлер болды: бауырлар Герард де Прато, Пармдық Антоний және 

Әулие Агатаның Жохан. Олармен бірге аттары белгісіз екі бауырластар 

(дереккөздерде «discreti» деп аталатын) жүрді. Олардың мақсаты Құбылайға бір 

жолдауны жеткізу болып табылды. Бұл жазба христиан доктринасының 

элементтерін мазмұндай отырып, Құбылайды шомылдыру қабылдауымен 

құттықтайды (айтлыған шомылдыру шынында ешқашан да орын алмаған). 

Салынған күштеріне қарамастан, бұл миссия хандардың алдарында табысқа 

жете алмады. 

Жоғарыда аталған папалық легат Тедальдо Висконти Папа Климент IV 

қайтыс болғаннан кейін 1271 ж. Григорий Х есімін алып папалық таққа 



көтерілінді. Ол жоғарыда аталған Николо Полоның жас ұлы Марконы папалық 

елші ретінде моңғол империясына ертіп аппаруға әкесі мен ағасын, яғни 

Маффео Полоны жібереді. Олармен бірге Триполидік Гийом мен Вицендік 

Николай жүреді. Қытайда өткізген өте ұзақ кезінде (1274-1295 жж.) Маффео 

мен Марко Поло бұл елдің оңтүстік жағында жеті жүз мыңнан астам (!) өздерін 

христииандар деп аталатын жанұяларды табады. Осы қытай мәсіхшілер 

манихейлер (бұл ағымның элементтері Фу-Киен провинциясында XVII ғасырға 

дейін қалып сақталатын) немесе несториандар тарамларының біреуінің 

қалдығы болған сияқты.54 

Құбылай, «франктердің дінін» қалай ұнатса да, алайда, оның артын ала 

болған моңғол императорларының барлық әулеті де сияқты, Тибет буддизмін 

қабылдайды. Қаракорумды тастап, ол бұдан былай Ханбалықта (қазіргі Пекин) 

тұрақталады. 

 

Папа Николай III және Қазақстан мен Орта Азия аумағында шіркеулік 

құрылымдарын ұйымдастырудың алғашқы талпыныстары 

1278 ж. Қазақстан мен Орта Азия аумағында шіркеулік құрылымдарын 

ұйымдастырудың Қасиетті Тақтың алғашқы талпыныстарымен әйгілі болды. 

Атап айтқанда Николай III-не Қыпшақта епархиалды ұйымды құруына ойы 

келген. Бұл мәселе әдеттегіден тыс болатын, өйткені бұдан бұрын христиан 

емес билеушілердің иеліктері үшін епископтар тағайындалған жоқ. Мұндай ой 

францискандар жасаған көптеген үндеулерінен кейін туды. 

Николай III моңғолдарды христиан жолына түсіру және Шығыс 

Шіркеулерімен бірігу миссиясын Герард де Прато (OFM) мен оның 

бауырластарына сеніп тапсырады. Ол бауырластарды «өздерімен бірге береке 

мен Апостол тағымен бірлігінде болып тұратын католик епископ немесе 

архиепископты алуға шақырады. Оның атағы арқылы епископтық қызметі 

қажет болатын барлығына табыстылығын қосады». Мүмкін, Рим Шіркеуімен 

бірлікке келтірілген шығыс иерархтарының бірі бұл функцияны орындай алар 

еді.55 Бірақ, өкінішке орай, 1253 мен 1307 жж. арасында христиан тақсырлары 

басқаратын Шығыстағы мемлекеттерінің шеттерінде негізделе алатын 

кафедраға бірде-бір епископ қойылмаған. 

Шіркеу ұйымдарының құрылуы сәл өзгеше жолмен – ең алдымен Жібек 

жолы бойында монах мекендерін ашу арқылы жүзеге асырылды. 

Францискандар орденінің генералы Бонаграция аса көп бауырластарын «Ad 

partes infidelium Aquilonares» («имансыздардың Аквилон елдеріне») жібереді.56 

Сауда жолдарының бойында францискандар резиденцияларының саны өріс 

алды. 

1286 ж. бастап Сарайда (қазіргі Волгоград аумағында орналасқан болатын) 



францискандар мекендерінің, сондай-ақ Астраханда, Ақсарайда (бұл қала 

кейінірек 1390 ж. францискандар хроникаларында аталады),57 Үргеніште және 

Шағатай Ұлысының астанасы Алмалықта (Армалех), Қытайға апаратын сауда 

жолының бойында басқа да миссионерлік нүктелерінің пайда болуы байқалады. 

Шамамен 1292 ж. миссионерлік нүктелердің дамуы Францискандар 

орденінің екі орасан зор шіркеулік-әкімшілік округ-викариаттар құрылуына 

әкелді: Сарай мен Хазар екі облыс-кустодияларды қамтитын Tartaria 

Aquilonaris (Солтүстік Моңғолия) және Константинополь, Трапезунд, Тебриз 

үш кустодиялары бар Tartaria Orientalis (Шығыс Моңғолия). 1320-1330 жж. 

Tartaria Aquilonaris-тен бөлінген және Қиыр Шығыс пен Жоғарғы Азияның 

аумақтарын қамтыған үшінші Қытай деген викариат ұйымдастырылады. 

Құбылай мен Қайду (Түркістан билеушісі) арасында 1287 ж. қатыгез соғыс 

басталғаннан кейін империя аумағындағы моңғолдар мен барлық басқа 

халықтарды христан жолына түсіруі мүмкін болатын кезеңі аяқталды. Қыпшақ 

аумағында билеп жүрген әулеті, Сартақ кезінде христиандыққа бейімділігін 

көрсетсе де, ежелгі моңғол нанымдарына адал қалды. 

Алайда, Қыпшақ аумағында тұрған францискандар бәлкім Берке мұрагері 

Мөңке Темір ханнан (1267-1280 жж.) артықша құқықтарды алды. Осы 

құқықтарды сосын оның мұрагерлері Тоқта (1291-1312 жж.) және Өзбек (1314 

ж. 30 наурызы) жаңартқан. Барлық «sacerdotes latini qui suo more fratres minores 

vocantur»58 әскери қызметінен, көлік арбалар салықтарынан және әр түрлі басқа 

салықтардан босатылған болатын. Мұның бәрі Шыңғысхан шығарған жалпыға 

ортақ заңнамаға сәйкес келді. Хандар католиктік ғибадатханалар мен 

қоңырауханаларды қорғауға міндеттелді. Жоғарыда аталған құжат бүкіл 

империя аумағындағы миссионерлердің тұрақты және реттелген жағдайын 

қамтамасыз етті.59 

 

Миссионерлер-дипломаттар 

Папа Николай IV (басқару жылдары: 1288-1292) миссиялардың өсуіне жан-

жақтан жәрдемдесті және өз ізашарларының желісін жалғастырды. 1288 ж. 3 

қыркүйегінде ол кіші бауырластарына арналған «Cum hora undecima» 

сериясының келесі булланы шығарады.60 Бұл буллада Папа тағы да орденнің 

миссиясының жемісті болуына қажет көптеген айрықша құқықтарды береді. 

1291 ж. 13 тамызында бір аттас жолдауы шығады. Онда Николай V екі 

францисканға, папалық пенитенциарий Гийом де Кьери мен лектор Матео де 

Киети, «Partes Tartaricae»-дегі әртүрлі ордендердің жағдайларын зерттеуін сеніп 

тапсырады. Папалар бұл бауырластарға барлық қажетті айрықша құқықтар мен 

өкілеттіктерді береді. 61  Осы легаттар арқылы парсы Ілханына жіберілген 

Папаның жолдауларында христиандықты қабылдауға жаңа шақыру, сондай-ақ 



ұлдарының бірі Харбанде шомылдыруымен құттықтау болды. Болашақ 

Олджайду ханға шомылдыру қабылдағанда Рим Папасы құрметіне Николай 

деген ат қойылған. 

Азия білеушілерімен тікелей байланыс жасау үшін миссионерлерге кейде 

дипломат, яғни елшілердің немесе папалық легаттардың құқықтары арнайы 

берілген. Дипломатиялық мәртебе оларға үлкен қауіпсіздікті де 

қамсыздандырған (дегенмен, әрқашан да емес). 

1289 ж. Азияға шыққан Джованни де Монтекорвино мұндай елші-

миссионерлердің біреуі болған. 1289 ж. 7 шілдесінде Николай IV «Disponente 

summi regis arbitrio» деген жолдауын Эфиопиядағы яковиттердің екі патриархы 

пен архиепискобына жібереді. 15 шілде күні дәл сол хат несториан 

патриархтарына, Грузия мен Арменияның патриархтарына, сондай-ақ 

яковиттердің барлық архиепископтарына, епископтарына және басқа да 

прелаттарына жіберілді. Папа оларды Джованни де Монтекорвино мен оның 

серіктерін ізгі қабылдауды сұра отырып, осы өтінішке Рим Шіркеуі сенімінің 

мазмұндамасын қосты.62 

Дәл осындай өтініш пен христиан дінін қабылдауға шақырумен понтифик 

бірнеше жолдауларын моңғол білеушілеріне: Ұлы хан Құбылайға (13 шілде 

күні), Қайдуға (дәл сол күні) және хорасандық эмир Арғунға (15 шілде күні) 

жібереді.63 

Едәуір соңырақ, 1320-1330 жж., дәл осылайша, Папа легаттың өкілеттігін 

Одорик де Порденонеге, содан кейін XIV ғ. ортасында – Джованни де 

Мариньолиге де береді. Франциск Перуджино мен он сегіз басқа 

доминикандарға жіберілген (бәлкім, 1299 ж. 10 сәуірінде) булласында 

Бонифаций VIII олардың барлығын ат-атымен «nuntii nostri», яғни «біздің 

елшілеріміз» (барлық мұндай жағдайларда лайықты артықшылықтармен) деп 

атайды.64 

 

Джованни да Монтекорвино эпопеясі. Азия апостолы. 

XIII-XIV ғғ. ең үлкен миссионерлер-дипломаттардың және сол кездегі ең 

көрнекті тұлғаларының бірі бауырлас Джованни де Монтекорвино болып 

табылатын. Ол 1247 ж. Италияның оңтүстігіндегі Монте-Корвино қаласында 

дүниеге келді. Оның жастық шағы туралы мағлұматтары дерлік жоқ, бірақ 

әулие Франциск орденіне кірер алдында бауырлас Джованнинің сарбаз, сотшы 

және император Фридрихтің дәрігері болғанын (Джованни де Мариньоли 

мәліметтері бойынша) білеміз. Биографияшылар оны «аса ғалым және дана 

бауырлас», сондай-ақ өзіне қатал  және қатты адам деп сипаттайды.65 

1289 ж. шілде айында Рим куриясының резиденциясы орналасқан болатын 

Риетиден шығып, бауырлас Джованни Азияға кетті. Николай IV оны Шығыс, 



яғни яковит, эфиоп, несториан, грузин және армян автономды Шіркеулерінің 

иерархтарына ілеспе хаттарымен жіберді. Осы хаттарында Папа оларды 

Монтекорвино мен барлық францискандарға ізгілік етуін сұрады да, жоғарыда 

айтылғандай, бұл өтінішке Рим Шіркеуі сенімінің мазмұндамасын қосты. 

Джованни де Монтекорвино біраз уақыт Тебризде қалып, миссионерлік 

қызметімен онда айналысады. Бұл қаладан ол 1291 ж. екі серіктесімен шығады. 

Моңғол империясының астанасына батыл францискан жалғыз өзі келеді. 

Бауырлас Джованни ұлы хандардың елордасына Ханбалыққа 1293 ж. 

соңында жетеді. Миссияның басы ерекше жарқын болған емес, өйткені 1294 ж. 

18 ақпанында христиандарға ігі ниеттілігін көрсеткен Құбылай қайтыс болды, 

ал ол құрған Юань әулеті Тибет буддизміне бетін біржолата бұрды. Сонымен 

қатар, Джованни, жоғарыда атап айтқанымыздай, императорлық астанадағы 

жалғыз латын дін қызметшісі болған. 

 

Онгут патшалығындағы католиктік 

Кейбір кедергілерге қарамастан, бауырлас Монтекорвино Онгут 

патшалығында католик христиандығын ойдағыдай ұйымдастырады. 

Еуропалықтар Тендук деп аталатын аумағында (Пекиннен солтүстікке қарай 

қазіргі Моңғолия мен Маньчжурия өңірлерінің тиісті бөлігі) билік асырған 

онгут әміршінің тілектестігіне қолын жеткізеді. Бұрын осы әміршіні 

несториандар шомылдырғанда, ол Георгий деген христиан атын алды. Түрік 

айтылыста, бұл Кёргиз-Қырғыз деп айтылды. Сөйтіп бұл ханның есімі 

ақырында қырғыздардың этникалық топтарының атауы бола кетіп, олардан 

әулие Георгийдің елін қылды. 

Монтекорвино ықпалымен Қырғыз католиктік сенімге жүгініп, сонымен 

қатар төменгі шіркеулік арнауларын (ordines minores) бөлу туралы өтініш 

жасады. Джованни де Монтекорвино жол-жөнекей Тендукқа келгенде немесе 

Қырғыздың өзі Ханбалыққа соққанда, әмірші, қасиетті киімдерді киіп, 

Джованни Месса қылғанда оған қызмет көрсеткен. Монтекорвиноның өзі 

есебінде жазғандай, Қырғыз хан «Киелі Үштік Құдайымыз және Папа мырза 

құрметтеріне патшалық ұлылығына тұрарлық әдемі шіркеуді салып, осы римдік 

шіркеуне менің есімім қойды».66 

1260 ж. Берке бастаған және 1340 ж. Өзбек хан тұжырымды жүзеге асырған 

кейбір хандардың, атап айтқанда илхандар, Парсы елі (қазіргі Иран) 

билеушілері мен барлық парсы моңғолдардың (1295 ж.) және Қыпшақ 

хандарының (Алтын Орда) исламға жүгінгендіктен 1294 ж. саяси қатынастарда 

елеулі өзгерістер пайда болды. 

Джованни де Монтекорвиноның қызметі үшін негізгі кедергілердің бірі 

несториан дінінің әртүрлі қарсылықтары мен қастықтары болды. Қырғыз 



ханның 1296 ж. дүниеге келген ұл баласына қарап, Монтекорвино Шіркеудің 

одан әрі дамуына үлкен үміт артып отырған болатыны мүмкін. Оны 

шомылдырған Монтекорвиноның құрметіне балаға Жохан деген есім қойылған. 

Бірақ, өкінішке орай, 1298 ж. Қырғыз Шағатай қолынан қаза тапты. Бұл оқиға 

жалынды миссионердің тамаша бастамасын да қырылуына апарды, өйткені қаза 

тапқаның бауырластары, несториандар болғандықтан, католик сеніміне жаңа 

ғана жүгінгендерді діндерінен безулеріне мәжбүр етті. 

 

Бауырлас Джованнинің Ханбалықтағы әрекеті 

Тендуктен шығып, Монтекорвино Ханбалыққа оралды. Мұнда ол қайтадан 

несториан тіміскіліктеріне ұшырады. Бірақ асыл монах императордың 

көздерінде өте жақсы өзін көрсетті. Бұл оған белсенді апостолдықпен 

айналысуға мүмкіндік берді. 

1298-1299 жж. бауырлас Джованни императорлық елордада шіркеуді 

орнатып, қала тұрғындарына уағыздайды. Ол тіпті францискандық мекенді 

құрады да, өтеп алған құлдарды онда орналастырады. Джованни оларды латын 

тіліне, григориан әндеріне және литургиялық салтанаттарына үйрететін. 

Мекенде барлығымен 7-11 жас аралығындағы 40-қа жуық ер балалар тұрды. 

Христиан дінінің ақиқаттарына үйретілген, олар шомылдыруны қабылдап, тіпті 

төмен клерикалды атақтарды (лекторлар, аколиттер және т.б.) алған болатын. 

1305 ж. қарай Монтекорвино бревиарийдің екі данасының толық 

транскрипциясын, сондай-ақ Забур кітабы мен әнұрандардың отыз көшірмесін 

аяқтайды. Толық жалғыздығына қарамастан, тек 1305 ж. 8 қаңтары мен 1306 ж. 

13 қаңтары арасында Джованни де Монтекорвино Ханбалықта төрт жүз адам 

шомылдырды.67 

Джованнидің Батыстан ешқандай жаңалық алмағанына да он жыл болды. Өз 

хатында осы уақыт бойы тәубе рәсімін ете алмағанына зарланады. Оның 

өтініштеріне жауап ретінде 1308 ж. Кельн францискан провинциясынан 

бауырлас Германиялық Арнольд келді. 

Барлығымен миссионерлік қызметінің он екі жыл бойы Монтекорвино алты 

мыңға жуық адамды шомылдырды. 

 

Ханбалық архиепархиясын ұйымдастыруы 

Монтекорвино миссиясының болып көрмеген өрісін біліп, басқаруны 

асырған Папа Климент V 1307 ж. Ханбалық (Cambaliensis) архиепископтығы 

мен Моңғол империясының аумағындағы шіркеулік провинциясын құрады. Бұл 

бүкіл Шіркеудің тарихында ерекше құбылыс болып шықты, себебі мұндай 

шешімдер әдетінде елдің билеушісі католик сеніміне жүгінгеннен кейін 

қабылданған болатын. Ал Папа Климент V моңғол императорларының иман 



келтіруін алдын алғандай болатын. Өкінішке орай, осы жаңа шіркеулік 

құрылымын негіздейтін булланың мәтініне ие емеспіз, бірақ біздің иелігімізде 

1307 ж. 23 шілдесінің «Rex regum», «Salvator noster» буллаларының мәтіндері 

бар.68 Аталған буллалар Кіші бауырлас францискандар орденінен алты монахты 

Ханбалық архиепархиясы епископ-суфрагандарына (көмекшілеріне) 

тағайындайды. Осы тағайындауының мақсаты Джованни де Монтекорвиноға 

епископ атағын бөлуі болып табылған. Папа алты епископты неге 

тағайындағанын аңғару қиын емес: сол кезде саяхаттар онша қауіпсіз болған 

емес, ал епископ хиротониясын жасау үшін кем дегенде үш архиерей қажет. 

Сонымен қатар, Папа Климент V Моңғол империясы астанасына елшілерінен 

барлығы жете алмайтынын білді. Жаңа тағайындалған епископтар тізімінде 

келесі кісілер болды: 

- Ханбалыққа жүргенде Үндістанда қайтыс болған Николай де Бантра; 

- моңғол астанасына жүргенде Үндістанда ол да қаза тапқан Ульрих 

Сойфридсторф; 

- Гийом де Вилланова Моңғол империясына баратын туралы бұйрықты 1308 

ж. 1 мамырында алды.69  Бірақ 1318 ж. ол қайтадан Авиньонда көрініп, көп 

ұзамай 1323 ж. Савона епархиясының кафедрасына ауыстырылды. 

- Перуздық Андрей, Герард Альбунини және Перегрино де Кастелло 

Ханбалыққа келіп, 1313 ж. Джованни де Монтекорвиноның епископтық 

хиротониясын жасады. Бауырлас Джованни архиепископтың барлық 

өкілеттіліктері мен артықшылықтарына ие болды. 

Сый-құрметке бөленген архиепископ Джованни 81 жасында өзінің жемісті 

еңбегін аяқтап, 1330 ж. маңында қайтыс болды. 

Католиктік құрылымдар XV ғасырда да аман сақталды. Мин әулетін (1378-

1644 жж.) орнатқан моңғолдарды қытайлықтар қуып жіберген кейін, Қытай 

тұйықтау болып, христиандық бұл елде жоғалып кетті. Апостол Тағы 1690 ж. 

Пекин епархиясын құрған кезде, Ханбалықтың ежелгі архиепископтық туралы 

мәселе тіпті қойылмаған да. Ол туралы іс жүзінде естелік те қалмады. 

Географияның жеткіліксіз білімі де осыған белгілі үлесін қосты. 

 

Епископтар-миссионерлер. Миссионерлік епископтықтың дамуы. 

Парсы елін христиандыққа келтіру деген үмітімен бірге парсылардың 

христиандарға ігі ниеттілігі де жоғалады. Шомылдырылған және Николай IV 

құрметіне Николай деп аталған Олджайду да ислам қабылдайды. Дегенмен, 

Олджайду мәсіхшілерге Киелі Жердегі сарациндарға қарсы күресте көмек 

көрсетуге уәде етеді. 1308 ж. 1 наурызында Климент V «Olgetucan, regi 

Tartarorum» хатын жіберіп, оны христиан сеніміне қайтып оралуға шақырады.70 

Екі жылдан кейін (1310 ж. 20 желтоқсанында) тағы бір хиротония Кафа 



(Феодосия) кафедрасы үшін жасалды. Осы генуялықтар колониясының бірінші 

епископы Каталондық Иероним болды (1318 ж. 26 ақпанында). «Dominio 

Tartarorum» – «Моңғол иеліктері» үшін Климент V Флоренциялық Петрді де 

епископ атағына көтерді. 1311 ж. 19 ақпанында Тома мен Иероним деген тағы 

екі миссионерлік епископтың хиротониясы жасалды.71 

Жохан XXII бұйрығы бойынша 1318 ж. кейінірек айтылатын Сұлтан 

провинциясының құрылуы Шығысқа тағы бір католик архиепископ пен алты 

епископты берді. Миссионерлік епархиялардың саны ақырында едәуір – отыз 

бір болып шықты. Алмалық епархиясы (1328 ж. алдында), одан кейін Үргеніш 

(1340 ж. алдында, «Organte prope regionem Millestorce», Әмудария жағасында, 

Арал теңізінің жақында) пайда болады. «Еpiscopus Оrgathensis» деп аталатын 

францискан Матай туралы 1340 ж. ескертілуді таба аламыз. Кейінірек, 1393 ж., 

бұл кафедраға тағы бір епископ – Гийом – көтерілді.72 

 

Папа Жохан XXII (1316-1334 жж.) және ортағасырлық миссиялардың 

жоғарғы шегі 

Жохан XXII (бұқара өмірінде Жак д’Осса) оның алдында қызмет атқарған 

Климент V-мен қатар миссионерлік тұрғыдан ең белсенді Папаларының бірі 

болған. Шығу тегі бойынша тек етікшінің ұлы болса да, оның теологиялық, ал 

оған қоса заңгерлік білімдері өз уақытында Неаполитан королы Анжулық 

Роберттің тәрбиешісі мен кеңесшісі, ал кейін Авиньонның епископы болуына 

мүмкіндігін оған берді. 

Климент V қайтыс болғаннан кейін Авиньон жанындағы шет аймақтық 

Карпентра қаласында күрделі жағдайларда өткен конклавта Жак д’Осса Папаға 

сайланды. 72 жасқа келген қартайған Авиньон епископы тек бір «уақытша 

фигура» болуына белгіленген болатын. Дегенмен, Жохан XXII Шіркеуді 90 

жасына дейін басқарып, өшпес іздерін тарихта қалдырды. 

Өз қызметін дәстүрлі және, әдеттегідей, табысы жоқ христиандықты 

қабылдауға шақырулардан (1318 ж. 28 наурызының Өзбек ханына хаты) 73 

бастап, Жохан XXII Шығыстағы христиан өмірін батылырақ шіркеу-әкімшілік 

ұйымдастыруына кіріседі. Қырымдағы Генуяның ежелгі колониясы Каффада 

әулие Агнесса шіркеуі 1318 ж. кафедралық собордың дәрежесіне көтеріліп, 

Каталондық Иероним деген өзінің алғашқы епискобына ие болады. 

1320 ж. бастап Каффада кем дегенде екі францискандық мекен мен көптеген 

латын миссионерлік нүктелер бар. XV ғ. Қырымның оңтүстігінде көптеген 

қауымдары (loca) мен францискандық мекендердің пайда болуын айта аламыз. 

Каффадан басқа оларды Солдайяда (Согдаяда), Цимбалода (Балакавада) және 

Қарасуда табуға мүмкін болатын. 74  1320 ж. бастап олардың Мордовияға 

(Украина мен қазіргі Ресейдің оңтүстік-шығысы) және башқұрт еліне (қазіргі 



Башқұртстан), Юкак пен Велерге (Бұлғармен бірдей болуы мүмкін) апаратын 

жол бойында пайда болуын байқалады. 75  Дәл сол кезеңде (1320-1330 жж.) 

жоғарыда аталған Қытай викариаты, яғни Қиыр Шығыстағы және жоғарғы 

Азиядағы францискандардың шіркеулік-әкімшілік округі негізделеді. 

 

Әулие Доминик ордені 

Миссионерлік рухы әулие Доминик орденін де итермеші болды. 1312 ж. 

доминикандардың магистрі Ландордық Беренгарий монастырь мекендердің 

приорлары мен провинциалдардың арасында алдын ала сауалнаманы өткізді. 

Сауалнаманың мақсаты миссияларға тағайындалған, осы мұратқа қажет барлық 

қасиеттеріне ие, өз еркімен оған ұмтылатын бауырластар туралы сұрау 

болатын.76 Ландордық Беренгарий «пұтқа табынушылар арасында Мәсіх үшін 

кезеген бауырластар қоғамын» («Societas fratrum peregrinantium propter 

Christum inter gentes») басқару жүйесі туралы айтатын айнала жолдауын 

жариялайды. 

Миссионерлік ынтаның екінші үлкен қадамы 1318 ж. 1 сәуірінде «Redemptor 

noster» булла арқылы хабарланған бүтін бір Сұлтание шіркеулік 

провинциясының құрылуы болды. «Societas fratrum peregrinantium» деген 

кезеген доминикан бауырластығының мүшесі Перузалық Франкон 

архиепископқа тағайындалды. 77  Оның бағынышта бірден алты епископ-

суффраган (екеу Францияның оңтүстігінен шыққан) тағайындалды: 

- Смирнада Гийом Адам орын тепкен. Дегенмен тарихшылар (мысалы, Жан 

Ришар) бұл қаланың Моңғол империясына жататын болғанына қатты 

күмәнданады. 

- Авиньон (1297) мен Монпельеде (1302) теологияны оқыған Монпельелік 

Жеро Кальве 78  Дехикеранның (қазіргі Әзірбайжан аумағында) алғашқы 

епискобы болды және 1329 ж. Тебризде өлді. 

Сондай-ақ: 

- Болоньяда туған Бартоломео да Поджио Мараға қаласының кафедрасына 

ие болды (қазіргі Әзірбайжан аумағында). 

- Сиенада туған Бартоломео Абальяти Тебриз епархиясын алды (ол да 

қазіргі Әзірбайжан). 

- Пьяченциялық Бернардин (ол, бәлкім, бір титулдық кафедрасына ие жай 

ғана епископ-көмекші болған сияқты). 

- Бернар Море қазіргі Сухуми жанындағы Себастополис қаласының, яғни 

Абхазиядағы көне Диоскурияның епискобы болды. 

1320 ж. Кафа мен Танада (Дондағы Ростовмен шамамен теңдестірілген) 

доминикан мекендері болды. Сондай-ақ басқа да үш доминикан резиденция 



болғаның туралы білеміз. 

Шығу тегі мадияр бауырлас Иоханка 1320 ж. Башқұрт еліндегі (қазіргі 

Башқұртстан) бауырластарының өмірі мен қызметінің сипаттамасын әулие 

Доминик орденінің бас министріне жіберді. Башқұрт әміршілері, Сарайдағы 

францискандармен кездескенде, миссионерлерді жіберуді сұрады. 1321 ж. 

бауыр Иоханканың миссионерлік қызметі айтқысыз табысқа жетті: ол «dominus 

totius Baschardiae» – барлық Башқұртстанның билеушіні аты Эстокис иманға 

келтіре алды. 1323 ж. Иоханка Рим Шіркеуінің кардиналдары мен 

прелаталарына және францискандардың бас капитулына жолдау жазды. Хат 

жаңа миссионерлерді шақырып, бір неміс монахтың үлкен табысы туралы 

баяндады. Бұл монах, бір моңғол тайпаның соңынан олардың киімдерінде 

әрқайда да еріп, барлық жанұяларын шомылдыра алды.79 

1333 ж. Венеция мен Алтын Орданың арасында шарт жасалды. Ол құман 

тілінен Танада тұратын шығу тегі поляк доминикан аударды. Бұл шарттың 

мәтіні уағыздаушы бауырластар деп жиі аталатын доминикандар жергілікті 

халықтар арасында өздерін аямай өте белсенді апостолдық қызметтерін іске 

асырған болатындарын тағы да растайды. 

Доминикандар ордені бас капитулының шешіміне сәйкес Societas fratrum 

peregrinantium 1363 ж. таратылды, бірақ кейін, 1375 ж. 28 қаңтарында, 

Григорий XI оны қалпына қайта келтірді. 

 

«Codex Cumanicus» 

Миссионерлер арасында тілдік кедергілерді өту үшін үлкен жұмыс 

жүргізілуде. 1330 (1294) ж. францискандар «Codex Cumanicus» деп аталатын 

бірегей сөздікті жасады. Бұл «ad honorem Dei et Iohannis evangelistae» – «Құдай 

және Жохан Інжілші даңқтарына» құрастырылған еңбектің ішінде әліппе мен 

тақырыптар бойынша сыныпталған латын-парсы-түркі сөздігі (110 бет) 

болатын. Еңбекте қолданылатын Алтын Орда кезінде әдеби қыпшақ тілінің 

негізіне айналған түркі тілінің құман-қыпшақ диалекті болған. 80  «Codex 

Cumanicus-тың» 161 бетті екінші бөлімінде мақал-мәтелдер мен Иса Мәсіх 

және Құдай Ана туралы әңгімелер келтірілген. Осы бірегей жинағында орын 

тапқан қыпшақ мәдениетінің көптеген сөйлемдері мен мақал-мәтелдері бүгінге 

дейін қазіргі қазақ фольклоры мен тілінде де сақталған.81 

Еуропа үшін жасалған шығыс елдерін сипаттайтын жолсілтемелер пайда 

болады. Мысалы 1330-1340 жж. жасалған және Тебриз епискобы Джованни де 

Кори (1329) авторлығына иемделген «Livre de l 'Estat du grant caan» – «Ұлы хан 

мемлекетінің кітабы». 

Бауырлас Джованни Елемозина «Liber historiarum» жариялайды. Кітап 

көшпенділер өміріне бейімделген уағыздауының үлкен жетістігі туралы 



баяндайды. Бұл бейімделулер Моңғол империясының солтүстігін інжілдеуінің 

ең ерекше элементі болды. Миссионерлер киіз үйлерде тұрып, тасымал 

алтарлармен көшпелілердің арбаларында жүріп, оларға құпияшылдықтарды 

бөлетін. Екінші қызықты нәрсе Джованни де Монтекорвино бұрын 

қолданылған әдіс болатын: монахтар құлдарды өтеп алатын, ал олар 

христиандыққа жүгініп, сенімдегі бауырларына немесе орденнің монахтарына 

айналатын. Осылай миссионерлерде катехистер мен аудармашылар пайда 

болды (Жан Ришар қара).82 

 

Пасхалий де Виттория. Дала азапталушылары. 

Испандық Пасхалий де Виттория таңғаларлық тарихи кейіпкерлердің 

қатарына кіреді: олар туралы білетініміз аз болса да, өздерінің ерекше 

әсерлілектерінің арқасында олар біздің естерімізде өшпес іздерін қалдырды. Өз 

есептемесінде Биссиния епискобы бауырлас Джованни де Мариньоли 

Пасхалийді (?) былай деп сипаттайды: «Бауырлас Испандық Пасхалий 

пайғамбар болды; ол ашық аспанды көрді және өзі мен серіктестерінің азап 

шегулерін, сарайлық талқандағыш моңғолдарға – тасқынды, Алмалыққа 

олардың азаптанушылығы үшін – қиратылуын, императорына олардың азап 

шегуден кейін үшінші күні – өлтірілуін, сондай-ақ басқа да көптеген даңқты іс-

әрекеттерді болжады».83 

Пасхалий Испанияда туды. Оның жас жылдары туралы ештеңе білмейміз. 

Біз тек білетініміз: шамамен 1333 ж. ол Гонсальве Трестарна деген жолдасымен 

бірге отанынан шығып, Пападан шығыс саяхатқа батасын сұрау үшін 

Авиньонға барды. Бір жыл өткеннен кейін ол Венеция кемежайынан жүзіп кетті. 

Үп-үлкен теңіз саяхатын жасап, Адриатикалық, Жерорта, Қара және Азов 

теңіздерінен өтіп, бауырлас де Виттория Танаға, ал одан кейін Сарайға жетті 

(1335 ж.). Онда ол миссионерлік қызметін сәттілігімен қамтама ету үшін бір 

жыл бойы құман тілі мен ұйғыр әдебиетін оқып шыққан. 

Ал Гонсальве өз жолын Ургенчке дейін жалғастырып, 1338 ж. Еуропаға 

оралды. Папа оған Қытай викариатына кейбір кітаптарды: часословтарды, 

шіркеулік іліміне арналған оқу құралдарды, грамматика жинақтарын жеткізуге 

тапсырма береді.84 

 

Ханбалық митрополиясы құрамындағы Алмалық епархиялары. 

Шығыстағы католиктік миссиялардың таусылуы. 

Солтүстік Түркістанға келер болсақ, 1328 ж. бұрын сауда жолдарының 

қиылысында орналасқан Шағатай ұлысының астанасы болған Алмалықта 

(Армалекте) епархия құрылды. Қазір бұл қаланың жұқанасы шығыс 

Қазақстандағы Алматы облысы Памфилов ауданы Хоргос ауылының 



аумағында Жаркент маңында жатыр. Өкінішке орай, қазіргі Қазақстан 

аумағында осы епархияның құрылу күнін дәлірек анықтау қиын. Бірақ 1328 ж. 

Павия жанында оның алғашқы епискобы Карлино де Грассистің қайтыс 

болғанын білеміз. 1338 ж. бастап оның мирасқоры 1339 (немесе 1342) ж. азап 

шегіп қаза тапқан Бургундық Ришар болған екен. 

Джованни де Монтекорвино шамамен 1330 ж. қайтыс болғаннан кейін 

Жохан XXII 1333 ж. 18 қыркүйегінде жаңа епискобына бір Николай деген 

францисканды тағайындады. Папа жаңа архиепископқа жақсы ықылас пен 

бойсұну көрсетіп оны қабылдау деген өтініші бар жолдауларын Ханбалық 

қаласының тұрғындары мен діншілеріне, сондай-ақ суфрагандық епархияларға 

жіберді. 85  Бір айрықша жолдау Ұлы ханға жіберілген болатын (1333 ж. 1 

қазанында). Бұл жолдауында Папа архиепископ Николай мен оның барлық 

серіктеріне қатысты мейірбандық туралы сұрады. 86  Айтпақшы, алан 

билеушілері өздері де архиепископ Джованни мирасқорын жіберуін сұрап 

бірлескен өтінішті жазды (1336 ж. 11 шілдесінде). Бұл жолдуына Құбылай 

әулетінен шыққан соңғы Ұлы хан Тоғон Темір де өз хаттарын қосты.87 

Жаңа архиепископ Николай 1336 ж. Алмалыққа да барып, Шағатай 

Тармашірін ханның (Chansi) қонағы болып жатты. Билеушінің ықыласын 

пайдалана отырып, Алмалықтың кафедралды шіркеуінің тұрғызуды барынша 

көтермеледі де, тіпті онда Бургундық Ришарды епископ ретінде және бірнеше 

бауырластары мен аудармашысын қалдырды. 

Ресми тағайындалуын Бургундық Ришар 1338 ж. Киелі Тақтан алды. 

Сонымен бірге Папа Жохан XXII Шағатай ханына «Laeti rumores» хатын 

жіберді. Бұл хатында ол ханның империясының аумағында тұратын 

христиандарға игі ниеттілігі, ал ерекше түрде Ханбалық архиепискобы Николай 

мен францискандарға деген мейірімділігі үшін шексіз алғыс білдірді. Дәл сол 

күні тағы бір хат, «Letanter de vobis», христиан дінін қабылдаған «ұлы төре 

Хансинің жақында жүрген Карасмон мен Йохананға» жіберілді. Алмалықта 

«Құдайдың атының даңқына өте әдемі шіркеу тұрғызылғанын» («ad laudem 

divini nominis satis pulchra ecclesia est constructa») атап өтіп, Папа «жетілген 

еркек» («vir optimus») деп ұсынылған бұл қаланың францискан епискобы 

Бургундық Ришардың олардың қамына сеніп тапсырды.88 

Алмалықтағы францискандық мекені оған игі ниеттілігін көрсетіп жүрген 

ханның өлімі дейін гүлденіп дамылатын. Хан қайтыс болғаннан кейін Шағатай 

мен Үгедей қала үшін таласуды бастады (1338-1342 аралығында төрт хан бір-

біріні ауыстырды). Алғашқы мирасқорлардың бірі Али Сұлтан, дәруіш 

болғандықтан, монастырды бұзып тастады. Епископ Бургундық Ришар, үш 

бауырластар (Франциск, Пасхалий де Виттория және орденнің провинциалы 

Раймон Рафи), үш конвер бауырластар (провансалдық Пьер Мартель, 

итальяндық Анкондық Лауренцио және, бәлкім, оңтүстік Қытайдан шыққан 



Индус деген архиепископ Николайдың аудармашысы), сондай-ақ генуялық 

көпес Гиллельмо де Модена осы құғынның құрбандары болып қаза тапты. 

Қалған христиандар (бәлкім, жаңа ғана католіктік сенімін қабылдаған немесе 

жергілікті халдей христиандықтың мүшелері) Мәсіхтен тайды. Францискан 

орденінің хроникалары бұл азап шегушілік туралы былай деп баяндайды: 

«Ал бауырлас Джованни (де Мариньоли) басқа бауырластарымен бірге өз 

елшілігін орындады. Алмалыққа жақындағанда императордың 89  қайтыс 

болғаның туралы тағы да естеді. Бұл император кіші бауырластарды қатты 

сыйлайтын. Оны обыр мен асқазан ауруынан сауықтырған бауырлас 

Александриялық Францискті ол «әкем» деп атайтын және өз ұлын оған 

тәрбиеленуіне, ал одан кейін шомылдырылуына беріп жіберді. Бауырлас 

Джованни сонымен қатар Али Сұлтан деген бір монах-сарацин император 

болып кеткені туралы жаңалықты естеді. Анау, христиандарға өз 

зұлымдығын көрсетіп, ызғарлы жарлығы арқылы католиктік сенімінен тайып 

сарациндерге айналысы келмейтін барлық христиандарды өлтіруге бұйрық 

берді. Онда Алмалық мекенінде болған барлық бауырластар, атап айтқанда: 

императордың аталған әкесі Александриялық Франциск, Бургундық Ришар, 

епископ, Раймон Руфи, провинциал, Викториялық Пасхалий, пресбүтерлер; 

сондай-ақ александриялық Лаврентий және прованстық Петр Мартелли, 

қайтыс болған император қарамақтарына берген шіркеуді тұрғызған бұқара 

бауырластар. 

Ал сенуден таюдің бір сөзін оларды айтқызу үшін олар барынша сыналған 

болатын. Сенімде жеңілмейтіндер, одан таюды қаламайтындар, ол үшін өлуге 

де дайын бұл кісілерді сарациндар тобырдың нақұрыстығына талатты. 

Жұрт әулие бауырластардың дене мүшелерін қылыштармен шаншты да 

жаралады, ал олар Мәсіхке деген сенімдерін тоқтаусыз білдіргенінен 

сарациндер оларға қатты ызаланды да оларды семсерлермен соғып қатал 

өлтірді. Осылайша олар Құдайға өз жандарын тапсырды. 

Сондай-ақ, Ханбалық епискобының аудармашысы және Моденадалық Гийом, 

генуялық көпес, азаптарын шегіп қаза тапты. Сол жерде болған барлық басқа 

христиандар өлімнен қорқып діннен безді де сарациндарға айналды. 

Бауырластардың мекені қиратылды, кітаптар және қалғандары өртелді. 

Киелі бауырластардың қанымен боялған император Али Сұлтан біраз уақыт 

өткен соң масқара ажал тапты, ал оның бүкіл мүлігі өртеніп кетті. Сөйтіп 

кінәсінің үлкендігі бойынша жарақаттары да болды».90 

 

Тоғылық Темір ханның исламға жүгінгеннен кейін Алмалық мекені әрі 

қарай бар болдыма, Бургундық Ришардың орнына бір жалғастырушы келдіме, 

бұны білмейміз.91 Зайтон (Фу-Киен провинциясындағы Тсюань-чжоу) епискобы 

Флорентиялық Джакомо да 1362 ж. Шағатай ұлысын кесіп өткенде азап шегіп 



қаза тапқанын ғана білеміз.92 

Кейінірек Шығыс католиктері Авиньоннан, ал одан кейін Римнен жаңа 

епископтарды жіберуді қоймай сұрады. Бірақ қиын саяхаттар, оба індеті, 

Шығыстағы соғыстар, ал ең алдымен Батыс Шіркеуінің бөлінуі жер 

шетіндеріне дейін Мәсіхтің атын апарып жүрген миссионерлердің үміті, сенімі 

және сүйіспеншілігі мәпелеп өсірген тамаша бастамаларды жалғастыруға 

мүмкіндік бермеді. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖӘНЕ ОРТА АЗИЯДАҒЫ 

ХРИСТИАНДЫҚ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ КЕСТЕСІ 

 

(толығырақ «Из истории культов Средней Азии, 

Христианство», Ташкент, 1994 ж., қара). 

 

Ғ. Қазақстан Қырғызстан Түрікменстан Өзбекстан 

II   Археологиялық мә-

ліметтері бойынша 

ІІ ғ. Маргиана мен 

Солтүстік Хорасан 

астанасы Мерв қа-

ланың батыс ма-

ңында (қазіргі Бай-

рамали қ. Аумағын-

да) алғашқы шірке-

улік құрылыстар 

пайда болуы мүм-

кін. 

 

ІІІ   Мервдегі христиан 

қорымы (III-IV ғғ. 

көму орны). 

 

IV  

 

 

 

 

 

 IV ғ. соңы – V ғ. 

басы: сопақ пішінді 

мелькит монастыры 

(Мерв, Гяурқала-

ның солтүстік-шы-

ғыс бұрышы), көп-

теген христиан әб-

зелдер, христиан 

бейнелемесінің топ-

IV-VI ғғ.: христиан 

бейнелемесі бар Ба-

тыс Соғдының мо-

неталары (көбінесе 

кірестермен), ала-

барқын тастан жа-

салған тең қабырға-

лы екі есе кірестің 

суреті бар моншақ-

V   



тамасы: кірестер, 

арыстан ж.б. 

алқа, Қанқа қаласы. 

VI Бәлкім христиан 

бейнелемесі бар 

Шалқар өзенінде 

табылған монетасы. 

Шамамен VI ғ. ба-

сы: қазіргі Қытай 

шекарасынан 20 км. 

Таш-Рабат шатақа-

лындағы Қара-Қо-

юн өзенінің саласы 

жағасында орналас-

қан Таш-Рабат мо-

настыры. Аңыздар-

дың біреуі Римден 

келіп мұнда тұрған 

миссионерлік қауы-

мы туралы баяндай-

ды. 

Бәлкім несториан 

болған Хароба-Ко-

шук шіркеуі. Ма-

рый облысы, Мерв-

тен солтүстікке қа-

рай 15 км. Едәуір 

үлкен ғимарат: 51 х 

13 м., Түрікмен-

стандағы жалғыз 

мұндай архитектура 

ескерткіші. 

Акдепеде табылған 

мөрлердің бедерін-

дегі несториан кі-

рестердің суреттері. 

VI-VII ғғ.: әулие 

Минаның ампуласы 

– Мысырда жасал-

ған және Самарқан-

да табылған әулие-

нің өзінің, кірестер-

дің және түйелердің 

суреттері бар екі 

құлақты керамика-

лық дүңгір. 

VI ғ. соңы – VIII ғ. 

басы: тең қабырға-

лы кірестің сүреті 

бар Уструшана 

әміршілері афшин-

дердің монеталары. 

VII VII-VIII ғғ.: неф-

рит кіресі (Красная 

Речка көне қала ор-

ны, Науакент қала-

сымен сал.), хрис-

тиан бейнелемесі 

бар Отырар монета-

лары. 

VII ғ. ортасы – 

VIII ғ. басы: түркі 

қағандардың аста-

насы Суяб (кейіні-

рек – Ордакент) 

аумағындағы Ақбе-

шім көне қала ор-

нында (Шу аңғары) 

табылған шіркеу. 

VII ғ. ортасы: Аф-

расиаб көне қала 

орнында (қазіргі 

Самарқан аумағы) 

табылған түркі 

әміршілердің кірес 

суреттері бар мыс 

монеталары. 

VII ғ. соңы – VIII ғ. 

басы: Миздахқан 

(Хорезм) қорымын-

дағы сүйек қойма-

сында кірес сурет-

тері. 

VII-IХ ғғ.: «Ізгі ха-

барлау», «Зәйтүн 

майын әкеле 

жатқан әйелдер», 

«Мәриям-ның 

Елізабетке кел-

гені», «Мәсіх туы-

луы», «Иса шомыл-

дырылуы», «Мәсіх 

керілуі» деген Жаңа 

Өсиет оқиғалары-

ның бадырайып 

тұрған суреттері 

бар шомбал қола-

дан жасалған кади-

ло (Самарқан жа-



нындағы Ургут). 

VIII 789 ж.: «Қыз Иал-

Анч» деген несто-

риан сириялық эпи-

тафиясы бар қайрақ 

(құлпытас), Красно-

реченское көне қала 

орны. 

VIII-IХ ғғ.: Красная 

Речка көне қала ор-

нының шығыс бөлі-

міндегі қайрақтар-

дың арасында «Ге-

оргий – темірші» 

деген жазуы бар 

шаршы кірпіш, сон-

дай-ақ қоладан, сү-

йектен және неф-

риттен жасалған 

бірнеше ішкі кірес-

тер. 

  Афрасиабта табыл-

ған қоладан жасал-

ған ішкі кірес. Бұл 

бәлкім Сириядан 

әкелінген бұйымы-

ның Хорезм право-

славтық епархиясы-

ның сенушісіне 

тие-сілі болатыны 

мүм-кін. 

VIII-IХ ғғ.: Тайқар-

ға мініп отырған 

Мәсіхтің мүсіншесі 

– Ташкенттегі хрис-

тиан көрінде жасы-

рылған көмбеде та-

былған. 

IX IХ-Х ғғ.: Ортаға-

сырлық Шараб қа-

ласы орнында 

(Төрткөлтобе) та-

былған кірес пен 

көгершін түрдегі 

христиан бейнеме-

лері бар кішкентай 

тас ступасы (Шым-

кент мұражайы). 

Кірес суреті бар 

балшық сауыты 

(Таразда табылған 

сауыт құлағының 

сынығы). 

IХ ғ. – ХI ғ. басы: 
Касмычи көне қала 

орнында табылған 

«епископ Ширфан» 

деген жазбасы бар  
хум (шарап сауы-

ты). 

IХ-Х ғғ.: Григорьев 

және Аников табақ-

тары (Санкт-Петер-

бург мемлекеттік 

Эрмитажы). 

Григорьев табағы –

«Аспанға 

көтерілу», «Зәйтүн 

майын әке-ле 

жатқан әйел», 

«Мәсіх керілуі», 

«Даниял арыстан-

дар орында», «Пе-

тірдің таюы», «Тә-

ңір мазарының ал-

дындағы күзеті» де-

ген алтындалған 

фонға ойып салын-

ған христиан сурет-

тері бар күміс пате-

на. 

Ыстықкөлде табыл-

ған күйіктас ваза: 

көк әшекейде са-

лынған 12 апостол 

суреттері. 

   

Х 909 ж.: несториан 

қайрағы, Красноре-

ченское көне қала 

орны. 

Х-Х ғғ.: Кірестер 

бар Степнинский 

Ақтөбесі көне қала 

орынның шарап кә-

сіпорыны (Шу аңға-

 Самарқаннан оң-

түс-тігіне қарай ор-

наласқан Ургуттегі 

Шавдор тауында 

тұрған Вазкерд де-

ген христиан ауы-

лындағы несториан 

шіркеуі. 

Ескі Термездегі 



ры). христиан ғибатха-

наларының жара-

сымдылығы (40 х 

20 м.); XIII ғ. моң-

ғол Газа ханның ис-

ламға жүгенгеннен 

кейін (1295 ж.) қи-

ратылды. 

XI  

 

 

 

 

 

 

 

  XI ғ.: «Т» әрібі ны-

санында кірес тү-

ріндегі «Иса мен 

Мәриям» деген 

араб жазуы бар 

Худжандта табыл-

ған табақ. 

XI ғ. екінші жар-

тысы: Самарқан-

нан 20 км. Дөрмен 

деген төңірегінде 

орналасқан Соғ-

дындағы несториан 

көму жері. 

ХІ-ХІІ ғғ.: Әнди-

жанда табылған кі-

рестер суреттері 

бар сауыттың қақ-

пағы. 

ХІІ    

ХІІІ     

XIV  1323 г.: армян епис-

кобы Жохан бұл 

молада жерленгені 

туралы дәлелдейтін 

сириялық пен ар-

мян тіліндегі жазуы 

бар Пішпектін қа-

сында табылған 

қайрақ. 

  

 

 

 

                                                
1  Қазақстан Республикасы мен Киелі Тақ арасындағы халықаралық келісіміне сыртқы істер министрі 

Қасым-Жомарт Тоқаев және Ватикан мемлекеттік хатшысы кардинал Анжело Содано 1998 ж. 24 қыркүйегінде 

қолдарын қойды. 
2 Аталған келісімнің 12 бабын қара. 
3 Қазіргі Байрамалы (Түрікменстан) маңындағы Мерв (парс. Мурагаш, лат. Антиохия Маргиана) қаласы 

біздің заманымызға дейін І мыңжылдықтың ортасында құрылды. ХІ-XII ғғ. Мерв селжұқтардың астанасына 

айналып, ерекше өркендеуіне жетті. 
4 «Из истории культов Средней Азии. Христианство», Ташкент, 1994 ж. қара. 
5 Поснов М.Э., «История христианской Церкви», Брюссель, 1994 ж., 118 б. қара. 
6  Аян 5,5: «Міне Яһуда руынан, Дәуіт тамырынан шыққан арыстан жеңіске жетті! Ол сол жеті мөрді 

сындырып, осы кітапты аша алады». 
7  Христиандарға діни сенім бостандығы сыйлаған және оларды құғындауыны аяқталған император 



                                                                                                                                                            
Константиннің Милан жарлығы кейін Шіркеу жайлы болып отыр. 

8 Далмас Ирене-Анри (OP), «Les liturgies d’Orient», «Fayard», Париж, 1959 ж. қара. 
9 Поснов М.Э., «История христианской Церкви», 389 б. 
10 Тап сонда, 390 б. қара. 
11 Тап сонда, 403 б. қара. 
12 Аллегра Дж.-М., “La Sutra del Messia”, “Rivista Biblica Italiana”, “Paicleia-Brescia” баспасы, 2 т., 165 және 

келесі бб. 
13 Соғды, Согдиана (Сугут) – қазіргі Тәжікстан және Өзбекстан республикалары аймақтарындағы Зеравшан 

және Қашқадария өзендерінің алабында орналасқан ежелгі тарихи аймақ. Ежелгі және орта ғасырлық 

Шығыстың мәдени өмірінде Соғды өте маңызды рөл атқарған. 
14 «Из истории культов Средней Азии. Христианство», 14 б. 
15 Суяб (кейінірек Ордукент) – Шу аңғарындағы Ақбешім көне қала орны. 
16 «Из истории культов Средней Азии. Христианство», 96-97 бб. 
17 Көптеген тарихшылар пресбүтер Жохан туралы аңыздың негізіне дәл осы оқиға айналған деп санайды. 

Аталған аңызына сәйкес пресбүтер Жохан Мәсіх туылғанда Онымен бастарын иіп сәлемдесуге келген және 

апостол Тома қолынан епископ атағын алған патша-бақсылардың біреуінің ұрпағына жатқан орта азиялық 

әмірші болған. 
18  Навакет әлде Науакент – Қазақстан аумағында Тараздан солтүстікке қарай орналасқан үлкен 

қалалардың біреуі. Красная Речка археологиялық қала орнымен бірдейленеді. 
19 «Из истории культов Средней Азии. Христианство» жинағында 97 б. К.М. Байпаков мақаласын қара. 
20  Капплер К.К. және Р., «Guillaume de Rubrouck – Voyage dans l’Empyre Mongol» ішінде, «Imprimerie 

National» баспасы, Париж, 1997 ж., 68-70 бб. 
21 Аллегра Дж.-М., “La Sutra del Messia”, 2 т., 165 және келесі бб. қара. 
22 Тап сонда, 182 б. 
23 Тап сонда, 165 және келесі бб. қара. 
24  Латын мәдениетіне тиістілігінен гөрі латын христиандығына тиістілігі туралы айтылған, өйткені 

«латындар» арасында біз фламандықтарды, германдықтарды және ағылшын-сакстарды табамыз. 
25 «Le Moyen-Age», «Olympe» баспасы, 1996 ж., 16 б. 
26 Дегенмен киелі жерлер латындар қолдарында 1229-1244 жж. қайта болады. 
27 Салах әд-Дин (Саладин), 1138-1193 жж., 1175 ж. бастап Мысырдың сұлтаны. 
28 «Saladin», «Croisades et Pèlerinages», Робер Лафонның баспасы, Париж, 1997 ж., 417 б. 
29 Тап сонда. 
30 Даниэль-Роп, «L’Eglise de la Cathedrale et de la Croisade», «Fayard», Париж, 1952 ж., 569 б. 
31  Кіші бауырластар францискандар жарғысының XII тарауының түпнұсқа мәтінін келтіреміз: «(1) 

Quicumque fratrum divina insperatione voluerint ire inter saracenos et alios infideles petant inde licentiam a suis 

ministris provincialibus. (2) Ministri vero nullis eundi licentiam tribuan, nisi eis quos viderint esse idoneos ad 

mittendum. (3) Ad haec per obedientiam iniungo ministris, ut petant a domino papa unum de sanctae Romanae 
Ecclesiae cardinalibus, qui sit gubernator, protector et corrector istius fraternitatis, (4) ut semper subditi et subiecti 

pedibus eiusdem sanctae Ecclesiae stabiles in fide catholica (cfr. Col 1,23) pauperitatem et humilitatem et sanctum 

evangelium Domini nostri Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus» – әулие Ассиздік Франциск, 

«Сочинения», Конвенттік кіші бауырластар францискандардың баспасы, Мәскеу, 1995 ж. 
32 Ронкалья М., “St Francis of Assisi and the Middle East”, «Le Caire», 1957 ж., 31, 58 бб. 
33 Ез 38, 14-16: «Сондықтан, пендем, Гогқа хабарымды жеткізіп былай де: Жаратушы Тәңір мынаны айтады: 

Өзім таңдап алған халқым Исраил аман-есен тұрып жатқан кезде сен соны байқайтын боласың. Солтүстіктің 

шалғай түкпіріндегі өз орныңнан артыңнан ерген көптеген халықпен: үлкен атты әскермен, қалың қолмен 

аттанасың. Сонда сен халқым Исраилге қарсы жер бетін жабатын бұлт сияқты болып келесің. Кейінгі күндері 

Мен сені, ей, Гог, таңдаулы еліме қарсы аттандырып, Өзімнің киелі де қастерлі екенімді халықтардың көзінше 

дәлелдеймін. Содан халықтар Менің кім екенімді біліп, мойындайтын болады». 
34 Аян 20,7. 
35 «История Казахстана», Алматы, 1997 ж., 2 т., 282-283 бб. қара. 
36 «История Востока» («Восток в Средние века»), Мәскеу, 1999 ж., 375-384 бб. қара. 
37 «Fontes», Pontificia commisio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis папалық коммисияның жинағы, 

3 т., «Acta Honorii III et Gregorii IX», “Tautu” баспасы, 1950 ж., 210 т. қара. 
38 Манси, «Sacrorum Conciliorum nova et amplia collectio», 13 т., 608 б. қара. 
39 Ұлы хан Күйік тек екі жыл ғана (1246-1248 жж.) биледі. 
40 «Guillaume de Rubrouck – Voyage dans l’Empyre Mongol», 41 б. 
41 «Guillaume de Rubrouck – Voyage dans l’Empyre Mongol» 42-43 бб. 
42 Лион жиылыстың 17 канонының толық мәтінін келтіреміз: «Christianae religionis cultum longius latiusque 

per orbem terrarum diffundi super omnia cupientes, inaetimabilis doloris telo transfodimur, si quando aliqui sic nostro 

in hac parte obviant desiderio, affectu contrario et effectu, quod ipsum cultum delere penitus de terrae superficie omni 

studio totaque potentia moliuntur. Sane Tartarorum gens impia, christianum populum subiugare sibi, vel potius 

perimere, appetens, collectis iamdudum suarum viribus nationum, Poloniam, Rusciam, Hungariam, aliasque 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                                            
christianorum regiones ingressa, sic in eas depopulatrix insaevit, ut gladio eius nec aetati parcente nec sexui, sed in 

omnes indifferenter crudelitate horribili debacchante, inaudito ipsas exterminio devastarit, ac aliorum regna continuato 
progressu illa sibi, eodem in vagina otiari gladio nesciente, incessabili persecutione substernit; ut subsequenter in robore 

foriores exercitus invadens, suam plenius in ipso possit saevitatem exercere, sicque orbato, quod absit, fidelibus orbe, 

fides exhorbitet, dum sublatos sibi ipsius gentis feritate cultores. Ne igitur tam detestanda gentis eiusdem intentio 

proficere valeat, sed deficiat auctore Deo potius, et contrario concludatur eventu: ab universis christicolis attennta est 

consideratione pensandum, et procurandum studio diligendi, ut sic illius impediatur processus, quod nequeat ad ipsos 

ulterius quantumcumque potenti armato brachio pertransire. Ideoque sacro suadente consilio universitatem vestra 

monemus, rogamus et hortamur, attente mandantes, quatenus viam at aditus , unde in terram nostram gens posset 

ingredi, sollertissime perscrutantes, illos fossatis vel muris, seu aliis aedificiis, prout expedire videritis, taliter 

praemunire curetis, adventus: ut, ea vobis fidelium destinante succursum, contra conatus et insultus gentis ipsius tuti 

esse, adiutore Domino valeatis. Nos enim in tam necessariis et utilibus expensis, quas ob id feceritis, contribuemus 

magnifice, ac ab omnibus christianorum regionibus, cum per hoc occuratur communibus periculis, proportionaliter 

contribui faciemus, et nihilominus super his aliis christifidelibus, per quorum partes habere posset aditum gens praedicta, 
litteras praesentibus similes destinamus», С.-Ж. Эфель мен У. Леклер, «Histoire des Conciles», V т., 2 бөл., 

«Letouzey et Ane» баспасы, Париж, 1913 ж. 
43 «Guillaume de Rubrouck – Voyage dans l’Empyre Mongol», 19 б. қара. 
44 лат.: «Моңғолдарға қарсы дәрі (амалы)». 
45 Ришар Ж., «La papauté et les missions d’Orient au Moyen-Age», 77 б. сал. 
46 Бергер Э., «Registres d’Innocent IV, «Registres et lettres des Papes du XIII siecle» серияда, «Bibliohtéque des 

Ecoles Francaises d’Athenes et de Rome», Париж, 1891, 8315 т. сал. 
47 Тап сонда, 7753 т. 
48 «Sinica Franciscana», I, 217, 280, 299, 305 бб. 
49 «Латын Шығысы» дегенінде мысалы Қырым (Венецияның отары) әлде Иерусалим Латын Патшалығы 

сияқты Шығыстағы батыс еуропалық отардар тұспалданады. 
50 Марко Поло, «La description du monde», «Le Livre de Poche» баспасы, Париж, 1997 ж., VII тарау. 
51 «Saint Thomas d’Aquin. Summa Contra Gentiles», L. I-IV, «Leonine» баспасы, Лион, 1957 ж. 
52 Сугранье де Франш Р., «Raymond Lulle, docteur des missions, avec une choix des textes traduits et annotes», 

1954 ж., 29-34 бб. 
53 Тап сонда, 134-135 бб. 
54 Марко Поло, “The Description of the world”, «Moule et Pelliot», Лондон, 1938 ж., 53-54 бб. 
55 «Fontes», V, 2, «Acta ab Innocentio V ad Benedictum XI», Ф.М. Делорм мен А.Л. Тоту баспасы, 1954 ж., № 

25 сал. 
56  Мариано де Флоренс, «Compendium Chronicorum Fratrum Minorum, dans Archivum franciscanum 

historicum», II, Кваракки, 1908 және кейінгі, 456 б. 
57 «Archivium franciscanum historicum», IV, Кваракки, 1908 және кейінгі, 556-557 бб. сал. 
58 лат.: «Өздерінің ғұрыптары бойынша кіші бауырластар деп аталатын латын пресбүтерлер». 
59 Биль M. және Муль A.C., «Tria nova documenta de missionibus fratrum minorum Tartariae Aquilonaris», 

«Archivium franciscanum historicum», XVII, Кваракки, 1924 ж, 65 және келесі бб. 
60 Ланглуа Э., «Les registres de Nicolas IV», «Ecoles Francaises d’Athenes et de Rome», Париж, 1991 ж., № 611 

(«Ватиканский регистр» / «Registrum vaticanum» 44, c. 48, f. 312 сал.) – копии оригинальных ватиканских 

документов имеются в наличии также в Католической епархиальной высшей духовной семинарии г. Караганды. 
61 Тап сонда, № 6735 («Ватиканский регистр» / «Registrum vaticanum» 46, c. 42, f. 171 v. сал.). 
62 Тап сонда, № 2218-2227 («Ватиканский регистр» / «Registrum vaticanum» 44, с. 48, f. 312 r.). 
63 Тап сонда, № 2240-2242 («Ватиканский регистр» / «Registrum vaticanum» 44, с. 54, f. 313 v. және c. 56, f. 

314 r.-v.). 
64 Голубович Г., “Biblioteca bio-bibliographica della Terra Santa e dell’Oriente francescano”, Кваракки, 1906-

1927 жж., III т., 90-91 бб. 
65 Ван ден Вынгаэрт A. (OFM), «Sinica franciscana», Кваракки, Флонеция, 1929 ж., 1 т., «Prolegomena», 335-

337 бб. 
66  Осы құжаттың түпнұсқа мәтінін келтіреміз: «ecclesiam pulchram secundum regiam magnificentiam 

construxit ad honorem Dei nostri, Sancte Trinitatis et domini Pape et nomini meo vocans eam ecclesiam romanam», 

«Epistola II», 348, № 4; Ван ден Вынгаэрт A. (OFM), «Sinica franciscana», 1 т., «Introductio», LXX-LXXI, 68 бб. 

қара, Ван ден Вынгаэрт A., «Méthode d’apostolat des missionnaires du XIIIe au XIVe siècleen Chine, dans la France 

franciscaine», XI, 1928 ж., 163-178 бб. 
67 Ван ден Вынгаэрт A., «Méthode d’apostolat des missionnaires du XIIIe au XIVe siècleen Chine, dans la France 

franciscaine», XI, 1928 ж., 163-178 бб. 
68  «Regestum Clementis Papae V», «Typographia Vaticana», Рим, 1886 ж., №№ 2216-2221 («Registrum 

vaticanum» 54, f.138 r.-v.). 
69 Тап сонда «Considerantes olim clara» Папа хатын, № 3582 («Registrum vaticanum» 55, f. 230 r.) қара. 
70 «Regestum Clementis Papae V», № 3549 («Registrum vaticanum» 55, c. 11, f. 220 v.). 
71 Тап сонда Климента V хаты «Rex regum et Dominus dominantium», № 7480 («Registrum vaticanum» 58, f. 



                                                                                                                                                            
271 r.) қара. 

72. Голубович Г., “Biblioteca bio-bibliographica”, IV, 310 б. 
73 Мольа Г., «Jean XXII (1316-1334), Lettres comunnes, lettres de curia», № 8170, «De Boccard» баспасы, 

Париж, 1933 ж. 
74 Голубович Г., “Biblioteca bio-bibliographica”, II, 238-273 бб. 
75 Пальо П., «Notes sur l’histoire de la Horde d’Or», «L. Hambis», Париж, 1959-1973 жж. 
76 Рейхерт Б., «Litterae encyclicae magistrorum generalium», Рим, 1900 ж., 314 б. қара. 
77 Ойбель К., „Die wärend des 14. Jahrhunderts im Missionsgebiet des Dominikaner und Franciskaner errichteten 

Bistümer”, „Festschrift zum elhundertjährigen Jubiläum des Deutschen Campo Santo in Rom”, „Ehses” баспасы, 

Фрайбург-им-Брайсгау, 1897 ж., 191-195 бб. қара. 
78 Cf. Douais C., Acta capitulorum provincialium fratrum praedicatorum, Toulouse, 1894, p.412 et 470. 
79  Биль M. және Муль A.C., «De duabus epistolis fratrum Minorum Tartariae Aquilonaris, dans Archivum 

franciscanum historicum», XVI, 1923 ж., 89112 б. 
80 «История Казахстана», Алматы, 1997 ж., 2 т., 568 б. 
81 Тап сонда, 234-235 бб. қара. 
82 Голубович Г., “Biblioteca bio-bibliographica”, II, 107 б. 
83 «Sinica Franciscana», I, 527-528 бб. 
84 Шэфер К.Һ., „Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Johann XXII”, Падеборн, 1911 ж., 75 б. 
85 Мольа Г., «Jean XXII (1316-1334), Lettres comunnes, lettres de curia», № 61432 («Registrum vaticanum» 106, 

f. 76 r.-v.). 
86 Тап сонда, № 63873 және келесі. 
87 Тоғон Темір – Юань әулетінен шыққан соңғы императоры (1333-1367 жж.). 
88 Аталған екі жолдаулар туралы: Видал Ж.-M., «Benoìt XII, Lettres communes, lettres clauses et patentes», 

«Albert Fontemoing» баспасы, Париж, 1903 ж., № 1866 және 1867 («Registrum vaticanum» 133, f. 60 r.-v.) қара. 
89 Есен Темір. 
90 «Sinica Franciscana», I, 510-511 бб. 
91 Ришар Ж., «La papauté et les missions d’Orient au Moyen-Age», 163-165 бб. қара. 
92 Голубович Г., “Biblioteca bio-bibliographica”, V, 92 б. («in Mediae imperio»). 
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