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I dalis

n
Siaubo isiviešpatavimas stepeje  

1162–1206 m. 

Tautos! Kokios tautos? Totoriai! Ir hunai! Ir kinai!
Jie plūsta kaip vabzdžiai. Istorikas bergždžiai stengiasi įamžinti 

jų atminimą.
Tiek daug žmonių yra dėl žmogaus stygiaus. Pasaulis apgyven-

dintas atskirų individų.10

HENRY'IS DAVIDAS THOREAU
Įrašas dienoraštyje, 1851 m. gegužės 1 d.

¸ ·

Čingischano bronzinis bareljefas.
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Kraujo krešulys
Jo žvilgsnis kaip ugnis, o veidas kaip šviesa.11

SLAPTOJI MONGOLŲ ISTORIJA

Iš tūkstančių mongolų nukariautų miestų istorijoje mini-
mas tik vienas, į kurį Čingischanas teikėsi įeiti. Kai būdavo 

įsitikinęs pergale, jis paprastai su dvariškiais pasitraukdavo 
į kokią nors atokią ir malonesnę stovyklą, leisdamas kariams 
patiems baigti darbą. 1220-ųjų, Drakono metų, kovą mongolų 
užkariautojas nusižengė šiai savotiškai tradicijai ir lydimas 
raitininkų įžygiavo į ką tik nukariautos Bucharos centrą. Tuo 
metu Buchara buvo vienas svarbiausių miestų, priklausančių 
Chorezmo (dabartinis Uzbekistanas) sultonui. Nebūdama nei 
sostinė, nei didelis prekybos mazgas, Buchara musulmonų 
pasaulyje turėjo aukštą emocinį statusą kaip religinio pamal-
dumo centras. Ji buvo vadinama Tauriąja Buchara ir „viso is-
lamo puošmena bei džiaugsmu“. Puikiai suvokdamas, kokią 
didžiulę propagandinę reikšmę turi šio miesto užkariavimas ir 
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įžengimas į jį, Čingischanas triumfuodamas prajojo pro medi-
nius miesto vartus, tada pro tirštai gyvenamą medinių namų 
kvartalą, paskui pro prekiautojų būdeles ir galiausiai įžygiavo 
į miesto centrą, kurį sudarė didelė grupė akmeninių ir mūrinių 
pastatų.

Šis triumfas buvo sėkmingai įvykdyto bene įžūliausio karo 
istorijoje puolimo plano rezultatas. Vieną savo kariuomenės 
dalį iš Mongolijos tiesiausiu keliu pasiuntęs atvirai puldinėti 
sultonato pasienio miestus, su kitais kariais Čingischanas 
leidosi į žygį, kokiam iki tol nebuvo ryžusis jokia kita ka-
riuomenė. Ta varginanti 3 200 kilometrų kelionė per dykumą, 
kalnus ir stepes buvo skirta tam, kad mongolų kariuomenė atsi-
durtų toli priešo užnugaryje, kur jos mažiausiai tikėtasi. Kyzyl-
kumo, garsiosios Raudonosios dykumos, vengė net prekybiniai 
karavanai, jie darydavo šimtų mylių lankstą, kad tik nereikėtų 

keliauti per ją. Tiesą sakant, kaip tik dėl 
to Čingischanas ir nusprendė pulti iš tos 
pusės. Susidraugavęs su vietiniais kla-

jokliais jis galėjo vesti kariuomenę per 
akmenų ir smėlio dykumą iki tol 

nežinomu keliu.
Jo taikinys – Bucha-
ros miestas – buvo 
įsikūręs derlingoje 
oazėje, plytinčioje abi-
pus vieno Amudarjos 
intako. Bucharoje dau-

giausia gyveno tadžikų 
ir persų, tačiau ją valdė 

tiurkų vietininkai iš 
neseniai sukurtos 
Chorezmo imperi-
jos, kuri buvo viena 
iš daugelio trumpa-
laikių tos epochos 

imperijų. Chorezmo sultonas padarė fatališką klaidą ir užsi-
traukė Čingischano rūstybę, kai apiplėšė mongolų prekybinį 
karavaną ir subjaurojo mongolų pasiuntinių, atvykusių derėtis 
dėl taikios prekybos sąlygų, veidus. Nors buvo jau beveik 
šešiasdešimties, išgirdęs apie tokį išpuolį prieš saviškius Čin-
gischanas nedvejodamas liepė drausmingai ir patyrusiai ka-
riuomenei vėl susiruošti žygiui ir leidosi į karo taką.

Priešingai negu darė kone visos didelės kariuomenės žmoni-
jos istorijoje, mongolai keliavo neapsikrovę, be tiekimo gurguo-
lių. Kadangi dykumą jie kirto šalčiausiais mėnesiais, arkliams 
ir kariams reikėjo mažiau vandens. Be to, tais mėnesiais iškris-
davo rasa, skatinanti augti žolę. Žolė buvo pašaras arkliams 
ir viliojo laukinius gyvūnus, o juos kariai entuziastingai me-
džiojo maistui. Užuot gabenusi lėtai judančias miestų apgulos 
mašinas ir sunkią įrangą, mongolų kariuomenė turėjo judrų 
inžinerinį korpusą, kuris viską, ko reikia, galėjo pagaminti iš 
po ranka esamų medžiagų. Perėję plačią dykumą ir galiausiai 
išvydę medžius jie nukirto juos ir prigamino kopėčių, apgulties 
mašinų ir kitų įrenginių, lengvinančių šturmą.

Kai kitoje dykumos pusėje priešakinis mongolų kariuomenės 
būrys priėjo pirmą nedidelę gyvenvietę, kariai, iki tol sparčiai 
žygiavę, iškart pakeitė tempą ir ėmė judėti lėtai kaip gremėz-
diška vilkstinė – tarsi jie būtų prekiauti keliaujantys pirkliai, o 
ne pulti besirengiančios karinės pajėgos. Taigi mongolų kariai 
be pasipriešinimo pasiekė miesto vartus, tik tada jo gyventojai 
suprato, kas jie yra iš tikrųjų, ir davė pavojaus signalą.

Netikėtai pasirodęs iš dykumos Čingischanas neskubėjo tuč-
tuojau pulti Bucharos. Jis žinojo, kad pastiprinimo nebus, nes 
priešo kariuomenės negalėjo palikti pasienio miestų, kuriuos 
puldinėjo jo kariai. Tad Čingischanas turėjo laiko panaudoti 
netikėtumo veiksnį kankinamai manipuliuodamas gyventojų 
baime ir viltimi. Tokios taktikos tikslas buvo paprastas ir vi-
sada tas pats: taip stipriai išgąsdinti priešą, kad jis pasiduotų 
dar neprasidėjus mūšiui. Prieš tai užėmusi kelis mažus aplinki-
nius miestus Čingischano kariuomenė daugelį vietinių gyventų Mongolų raiteliai kare naudojo 

lankus ir strėles.
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privertė bėgti į Bucharą. Pabėgėliai ne tik perpildė miestą, bet 
ir labai padidino siaubo lygį jame. Netikėtai atsiradę tolimame 
užnugaryje mongolai kaipmat sukėlė chaosą ir paniką visame 
sultonate. Pasak persų metraštininko Ata-Maliko Juvaini, ap-
rašančio Čingischano kariuomenės artinimąsi, kai žmonės 
pamatė visas apylinkes, „knibždančias raitelių, ir orą, juodą 
kaip naktis nuo dulkių, keliamų arklių kanopų, juos apėmė iš-
gąstis ir panika, įsiviešpatavo baimė ir siaubas12“. Pasirengimą 
psichologinei atakai prieš miestą Čingischanas pradėjo dviem 
pavyzdžiais, demonstruojančiais, kas laukia gyventojų. Atokiai 
esančioms bendruomenėms jis pasiūlė orias jų pasidavimo 
sąlygas. Su tais gyventojais, kurie jas priėmė ir prisidėjo prie 
mongolų, buvo elgiamasi labai gerai. Kaip rašė minėtas persų 
metraštininkas, „pasidavusiems ir paklususiems negrės žemi-
nantis siaubas ir griežtumas13“. Su atsisakančiais paklusti buvo 
elgiamasi itin žiauriai: mongolai ginė šiuos belaisvius priekyje 
savęs ir mūšiuose naudojo kaip patrankų mėsą.

Tokia taktika Bucharos gynėjams tiurkams sukėlė paniką. 
Bucharos tvirtovę palikę ginti vos penkiems šimtams karių, kiti 
dvidešimt tūkstančių tiurkų karių puolė gelbėtis, tikėdamiesi 
pasprukti prieš ateinant mongolų kariuomenei. Palikę tvirtovę 
ir padrikai bėgdami jie pakliuvo į Čingischano spąstus ir tapo 
lengvu grobiu mongolų kariams, kurie jau buvo išsidėstę lauk-
dami bėgančių priešo karių.

Civiliai Bucharos gyventojai pasidavė ir atidarė miesto var-
tus, tačiau mažas nepaklūstančių karių būrys liko tvirtovėje 
vildamasis, kad storos sienos jiems leis neribotą laiką atlaikyti 
bet kokią apsiaustį. Norėdamas nuodugniai įvertinti situaciją 
Čingischanas priėmė beprecedentį sprendimą įžengti į miestą. 
Kai jis pasiekė Bucharos centrą, vienas iš pirmųjų jo įsakymų 
gyventojams buvo (jis tai darė kiekvienąkart, kai gyventojai 
pasiduodavo) nešti pašarą jo arkliams. Mongolų karių maitini-
mas ir arklių šėrimas buvo laikomas nukariautųjų paklusnumo 
ženklu. Dar svarbiau tai, kad priimdamas maistą ir pašarą 

Čingischanas leisdavo suprasti, jog jis tuos žmones daro savo 
vasalais, kuriuos nuo šiol mongolai ne tik valdys, bet ir gins.

Iš mongolų užkariavimų Centrinėje Azijoje laikotarpio išliko 
vienas iš nedaugelio tada maždaug šešiasdešimtmečio Čingis-
chano aprašymų. Persų metraštininkas Minhadžas al-Siradžas 
Juzjani, kuris Čingischano atžvilgiu buvo nusiteikęs ne taip 
palankiai kaip Juvaini, rašė, jog tai „aukštas, galingai sudėtas 
vyras reta žila barzda ir katės akimis, kurios spinduliuoja atsi-
davimo energiją, įžvalgumą, genialumą ir supratimą; jis kelia 
pagarbią baimę, yra žudikas, teisingas, nepalenkiamas, triuški-
nantis priešus, neįbauginamas, kraugeriškas ir žiaurus14“. Dėl 
Čingischano mįslingo gebėjimo užimti miestus ir nugalėti ka-
riuomenes, daug kartų didesnes už jo, šis metraštininkas netgi 
tvirtino, kad Čingischanas „gerai išmano magijos ir apgaulės 
meną, o nelabieji yra jo draugai“. 

Pasak liudytojų, įžygiavęs į Bucharos centrą Čingischanas 
prijojo prie didžiulės mečetės ir paklausė, ar tai nėra sultono 
namai, nes tai buvo pats didžiausias pastatas mieste. Išgirdęs, 
kad tai ne sultono, bet Dievo namai, jis nieko nepasakė. Mon-
golams vienintelis Dievas buvo Amžinas Žydrasis Dangus, 
kuris tęsiasi nuo horizonto iki horizonto į visas keturias puses. 
Šis Dievas plyti virš visos žemės; jis negali būti laikomas užda-
rytas akmeniniame name kaip kalinys ar užspeistas gyvūnas, 
kaip kad jo žodžiai negali būti sugauti ir įkalinti tarp knygų 
viršelių, nors miestelėnai ir teigia kitaip. Savo gimtinėje, kalnų 
oro erdvėje, Čingischanas dažnai girdėdavo Dievo, besikrei-
piančio tiesiogiai į jį, balsą. Ir vedamas tų Dievo žodžių jis tapo 
didžiųjų miestų ir milžiniškų tautų užkariautoju. 

Čingischanas nulipo nuo arklio ketindamas įeiti į didingąją 
mečetę. Manoma, kad tai vienintelis toks pastatas, į kurį savo 
gyvenime įžengė Čingischanas. Prieš įeidamas į mečetę jis liepė 
mokslininkams ir muloms pašerti jo arklius, o tai reiškė, kad 
nuo šiol tiems asmenims niekas negrėsė, nes jie buvo priimti į 
Čingischano globą. Šitaip jis beveik visada elgėsi su dvasinin-
kais, kurie tapdavo jam pavaldūs. Paskui jis sukvietė į mečetę 
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280 turtingiausių miestiečių. Nors Čingischanas menkai žinojo 
miesto tradicijas, vis dar puikiai išmanė, ką gali žmogaus emo-
cijos ir jausmai. Kai turtingieji susirinko, Čingischanas šiek tiek 
palypėjo sakyklos laiptais ir kreipėsi į Bucharos elitą. Per vertė-
jus jis ėmė susirinkusiems rūsčiai pamokslauti apie jų sultono 
ir jų pačių nuodėmes ir piktadarybes. Dėl tų blogybių paprasti 
žmonės nesą kalti, nes, pasak Čingischano, „tas nuodėmes pa-
darėte jūs, didieji. Jei nebūtumėte taip nusidėję, Dievas nebūtų 
jūsų nubaudęs pasiųsdamas tokį kaip aš15“. Tada Čingischanas 
kiekvienam turtuoliui priskyrė mongolų karį, kuris turėjo eiti 
su turtuoliu ir nusavinti jo turtą. Čingischanas perspėjo turtin-
guosius belaisvius, kad jie nesivargintų rodydami turtą, esantį 
virš žemės, nes mongolai jį ir taip sugebės rasti be jokios pa-
galbos. Turi būti rodomas tik tas turtas, kuris yra paslėptas ar 
užkastas žemėje.

Davęs pradžią metodiškam miesto plėšimui, Čingischanas 
ėmė mąstyti apie tiurkų karių, įžūliai tūnančių Bucharos tvirto-
vėje, puolimą. Nors gyvenantiems tokiuose miestuose kaip Bu-
chara ir Samarkandas, įsikūrusiuose urbanizuotose oazėse, iki 
tol su mongolais nebuvo tekę susidurti, šimtmečiams bėgant 
jie matė daugybę barbarų kariuomenių. Kad ir kokios narsios 
ar drausmingos jos buvo, didelės grėsmės nekėlė, kol miestų 
gynėjams už storų tvirtovių sienų užteko maisto ir vandens. 
Daugeliu atžvilgių mongolai neturėjo prilygti profesionaliems 
kariams, su kuriais jie susidūrė Bucharoje. Apskritai mongolai 
turėjo puikius lankus, bet kadangi kiekvienas karys lanką tu-
rėjo pasigaminti ar įsigyti pats, jų kokybė gerokai skyrėsi. Be 
to, mongolų kariuomenę sudarė paprasti genties vyrai, kurių 
vienintelis pasirengimas kariauti buvo galvijų auginimas ir 
ganymas atšiauriomis sąlygomis. Žinoma, mongolų kariai pa-
sižymėjo drąsa, drausme ir atsidavimu iškeltiems tikslams, bet 
nuo Bucharos gynėjų jie skyrėsi tuo, jog nebuvo nei specialiai 
atrinki, nei profesionaliai parengti. O didžiausiu už storų tvir-
tovės sienų įsitvirtinusių tiurkų karių pranašumu turėjo tapti 
tas faktas, kad iki tol dar nė viena barbarų kariuomenė nesu-
gebėjo įvaldyti sudėtingo apgulties meno. Tačiau Čingischanas 
jiems buvo parengęs šį tą daugiau.

Tvirtovės puolimas turėjo pademonstruoti pribloškiančią 
mongolų galią ne tiek jau nugalėtiems Bucharos gyventojams, 
kiek dar toli esančiai Samarkando (kito miesto Čingischano 
kelyje) kariuomenei ir jo žmonėms. Mongolai pristūmė prie 
tvirtovės sienų ką tik pagamintas apgulos mašinas – katapul-
tas, trebušetus ir balistas – kurios svaidė ne tik akmenis ir ugnį, 
kaip puolant tvirtoves buvo daroma šimtus metų prieš tai, 
bet ir indus su verdančiu skysčiu, sprogmenimis ir degiomis 
medžiagomis. Mongolai vis keitė milžiniško arbaleto ant ratų 
vietą, o didžiuliai būriai žmonių atitempė šturmavimo bokštus 
su įtraukiamomis kopėčiomis; iš tų bokštų mongolai galėjo tai-
kliai apšaudyti besiginančius tiurkus. Kai vieni atakavo iš oro, 
kiti tuo pačiu metu rausė prakasus po tvirtovės sienomis, kad 

Čingischano kariauna atakuoja miesto vartus. XIX a. Jacobo Abbotto pieš.
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jos susmuktų. Vykstant šiam kraują stingdančiam technologi-
nės galios demonstravimui ore, žemėje ir po žeme, Čingischa-
nas stiprino psichologinę įtampą versdamas belaisvius, o tarp 
jų buvo ir tvirtovės gynėjų draugų, veržtis į priekį, kol jų kūnai 
pripildė griovį ir tapo gyvais pylimais, kuriais kiti belaisviai 
stūmė apgulties įrenginius.

Mongolai išradinėjo patys ir naudojo įvairių kitų civilizacijų, 
su kuriomis susidurdavo, ginklus. Tai jiems leido sukurti uni-
versalų arsenalą, tinkantį bet kokiai karinei situacijai. Mongolai 
eksperimentavo su ankstyvosiomis šaunamųjų ginklų formo-
mis, kurios vėliau tapo mortyromis ir patrankomis. Metrašti-
ninko Juvaini pasakojimas atskleidžia, kokie sutrikę buvo tų 
įvykių liudytojai, bandydami suprasti, kas vyksta aplinkui. 
Mongolų šturmą jis apibūdino šitaip: „Atrodė, kad ten iki rau-
donumo įkaitęs žaizdras, iš išorės penimas storais rąstigaliais, 
metamais į ertmę, o iš to žaizdro vidaus į dangų šovė žarijos.16“ 
Čingischano kariuomenė tradicinį raitų stepių karių nuož-
mumą ir greitį sujungė su moderniausiomis kinų civilizacijos 
technologijomis. Kautis su priešo pėstininkais atvirame mūšyje 
Čingischanas siųsdavo savo mitrius ir įgudusius raitininkus, o 
kad neutralizuotų gynybinių sienų galią, įbaugintų gynėjus ir 
įsigautų į tvirtoves, naudojo naujas technologijas, apšaudymo 
jėgą ir nematytas griovimo mašinas. Tad kai ant Bucharos tvir-
tovės gynėjų pasipylė ugnies ir mirties lietus, sultono kariai, 
pasak Juvaini, greitai „nuskendo naikinančioje jūroje“.

Čingischanas pripažino, kad toks kariavimas, kai viena tauta 
totaliai puola kitą, nėra sporto varžybos ar priešininkų rung-
tynės. Pergalę pasiekia ne tas, kuris žaidžia pagal taisykles, o 
tas, kuris tas taisykles nustato ir priverčia pagal jas žaisti savo 
priešą. Triumfas negali būti dalinis. Arba jis yra visiškas, abso-
liutus ir neginčijamas, arba jo iš viso nėra. Per karą tai reiškia 
nežabotą siaubo ir netikėtumo naudojimą. Taikos metu tai reiš-
kia nepalaužiamą ištikimybę keliems paprastiems, bet nepaju-
dinamiems principams, kurie garantuoja gyventojų lojalumą. 

Pasipriešinimas turi būti sutiktas mirtimi, lojalumas – saugumo 
garantija.

Bucharos puolimas Čingischano sėkme laikytinas ne tik dėl 
to, kad šio miesto gyventojai pasidavė, bet ir dėl to, jog kai 
žinia apie mongolų žygį pasiekė sultonato sostinę Samarkandą, 
jos kariuomenė nusprendė irgi pasiduoti be mūšio. Sultonas 
pabėgo iš savo imperijos, o nenumaldoma mongolų užkaria-
vimų banga nusirito tolyn. Su pagrindine kariuomenės dalimi 
Čingischanas perkopė Afganistano kalnus ir pasiekė Indo upę. 
Kita kariuomenės dalis apėjo Kaspijos jūrą, įveikė Kaukazo kal-
nus ir įžengė į Rusijos lygumas. Lygiai septynis šimtus metų –  
nuo tos 1220-ųjų dienos iki sovietų įsiveržimo 1920-aisiais – Bu-
charos miestą valdė chanai ir emyrai iš Čingischano giminės. Ši 
dinastija tapo viena ilgiausių žmonijos istorijoje.

Čingischano gebėjimas manipuliuoti žmonėmis ir nau-
doti technologines naujoves buvo daugiau kaip keturis 

Mongolų kariai persekioja priešus.


