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PÔVODNÝM A SKUTOČNÝM HLAVNÝM MESTOM NEZÁVISLÉ TARTÁRIE BOLO MESTO
CHAMBALYK ALEBO CHANBALU

Chambalyk
Mezi mnoha badateli o Velké Tartárii se opakuje jeden významný omyl. Týká se hlavního města této země.
Panuje totiž názor, že hlavním městem Tartárie byl Tobolsk. Jenže to není pravda. Tobolsk byl hlavním
městem Sibiře a Moskevské Tartárie jako celku a ne dlouho. Původním a skutečným hlavním
městem Nezávislé Tartárie bylo město Chambalyk nebo Chanbalu. O tom, co se stalo s tímto
obrovským skýtským městem, bude řeč v sérii článků o hlavním městě Velké Tartárie.
Město Chambalyk - totéž je Kambalu, Kanbalu, v nejranějších referencích Chanbalyk - se objevuje na starých
evropských mapách několik desetiletí po datu založení Tartárie. Často lze vidět, že
slova "Tartaria" a "Scythia" stojí vedle sebe nebo jsou chápána jako synonyma. Mimochodem, pokud jde o
datum založení Tartárie, tak na jedné z map je možné číst,
že Čingischán (https://www.kramola.info/blogs/protivostoyanie/kto-ty-velikiy-han) založil Tartárii v
roce 1290 na místě Skýtie, ačkoli oficiální historie určuje jako dobu vzniku tohoto státu první polovinu XIII.
století. O Skýtech navíc tatáž oficiální historická "věda"píše, že v té době již takový národ vůbec neexistoval.
Pravděpodobně vymřeli jako dinosauři (žertuji). Při studiu starých pramenů a srovnávání se současnou
historiografií je prostě někdy těžké se zdržet ironických poznámek a udivených výkřiků jako: Jakže?! Proč?!
Cože?!

Hlavní město Tartárie na mapách současníků
Takže. Hlavní město Tartárie se na starých mapách rozkládá v obrovském regionu Kataj, který
leží východně od pouště Lop (Šamo/Shamo nebo Chamo), což je nynější poušť Gobi. Na západ od Gobi se
nachází region KaraKataj, to znamená Černý Kataj (v těchto místech obvykle pobývají Kalmykové).
Samotný Kataj se rozkládá vedle řeky Tartar a stejnojmenného města, které dalo název celé zemi. Jinými
slovy, Tartárie je Skýtie, která se stala centrem asijské federace nevelkých "republik" a kmenů. Zajímavé je, že
původní země Skýtů, jejichž vůdci stáli v čele státu, leží v zemích Goga a Magoga, poblíž pohoří Imám (v
každém případě to alespoň naznačují západní kartografové).
Židovští, křesťanští a muslimští ideologové píší, že Goga a Magoga je buď město, anebo potomci židovské
starozákonní postavy. Bojte se, říkají abrahámští zbožní lidé, po tisíci letech své vlády tento
národ Goga a Magoga, tito šiřitelé hříchu a nevědomosti, půjdou do války proti Židům a napadnou Svatou
zemi (zejména Jeruzalém), ale prohrají posvátný boj (protože židům samozřejmě pomůže jejich bůh, jak se již
dělo v biblických časech). Tartaři,neboli národ Goga a Magoga, se na starých evropských mapách znázorňovali
jako kanibalové, lidojedi, divoši, barbaři, zkrátka méněcení lidé. Podrobně si o lidech Goga a Magoga přečtěte
v článku Skuteční bílí Mogolové – Tartaři(https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/nastoyashchiebelye-mogolo-tartary-0)
Vedle těchto zemí najdete město-sídlo Velkého Cháma (Chána); později se tento bod na mapě stal známým
jako město Chambalyk. Invaze Tartarů, to znamená občanů Tartárie a věrných poddaných Velkého Chána,
byla vnímána na Západě jako invaze Goga a Magoga(https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/
istoriya-tartarii-uchast-strany-mongol-ili-provalivshiesya-v-tartarary). Občas zde zdůrazňují podobnost
slov Magog, Moal, Mogul, Mungal, Mongol. Dále v průběhu šetření dokážeme, že město Chambalyk stálo na
dnešním území Mongolska. Proto také Tartarům časem začali dávat i druhé jméno - "Mongoli". A to přesto,
že se ve skutečnosti Mughalia nacházela hned vedle oblasti Kataj (s tam se nacházejícím městem Chambalyk)
a neměla žádný vztah k řízení Tartárií. A samotný chán nebyl ani Mongol, ani Kalmyk, ani Tibeťan. Nebyl
ani křesťan, ani muslim. On a vládnoucí elita byli Skýty se svým neabrahámovským náboženstvím.
Je důležité poznamenat, že podle moderního výzkumu v oblasti genealogické DNA pod
vedením profesora Anatolije Alexejevijč Kljosova (https://www.kramola.info/tag/klyosov), zakladatele tohoto
vědeckého oboru, staří Árijci (starověký bílý lid s „árijskou“ haploskupinou R1A) žili právě v této části Asie mezi Tibetem a Turkestanem/Turkmenistánem. Mimochodem, trochu na západ a na jih od
města Chambalyk je možné na starých mapách vidět oblast "Aria" (ARIA), přesněji někde mezi
dnešním Afghánistánem a Pákistánem. Zajímavé je, že v těchto horských oblastech dodnes žije
národ Kalašů, kteří jsou nositeli evropské genetiky, a zástupci této národnosti spojují svůj původ s
pochodem Alexandra Makedonského (nebo Velikého) do Asie.
A opravdu: na starých mapách jsem v těchto místech našla až tři Alexandrie, něco jako pevnosti světově
proslulého vojevůdce. Navíc národní ženské oblečení pohanských Kalašů připomíná bulharskomakedonské kroje a jazyk lidí „Kasivo“ (vlastní pojmenovánání
Kalašů https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kalashi-nasledniki-drevnih-ariev) je velmi podobný
starověkému indickému jazyku sanskrt (stejně je mu podobná i ruština, i když ne tolik). Na mapě Fra Maura z
roku 1450 Aria sousedí s Turkestanem. Ale zpět k městu Chambalyk (Chanbalu). Pokud se na tato historická
jména podíváme skrze slovanské jazyky, můžeme předpokládat, že Chan/Chambalyk vzniklo u cizinců
z "chan-valy", "chánovy louky"... Ale my nebudeme fantazírovat a raději se podíváme, jak jeho současníci
toto město zobrazují a co o něm píšou.
Soudě podle velikosti paláců tartarského hlavního města na mapě Fra Maura z roku 1450, se Chambalyk jeví
jako největší město na světě. Evropská města a provincie jsou podle středověkých kartografů ve srovnání
s Chambalykem zanedbatelné. A vůbec jsou města vAsii nakreslena jako krásná, s odvážnou architekturou,
takové paláce-pevnosti, zatímcoEvropa tu vypadá jako svaz vesnic. Takové dvorky lidstva. I města prezentují
jen maličké domky. Možná měl kartograf k dispozici jen malý prostor, koneckonců Evropa je mnohem menší

než Asie. Ale dokonce i v takovém případě si lze jen stěží představit, že by si nevšiml
majestátnosti středověkých evropských království, krásy a elegance jejich architektury, a naopak naznačoval
zanedbání a menší významnost tamních měst. Fra Mauro byl přece Evropan. Proto byla s největší
pravděpodobností Asie (https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2018/06/kdo-proc-vymyslel-evropu.html)
daleko rozvinutější částí světa.
Na pozdějších mapách uvádějí Evropané přesné rozměry města Chambalyk (a pak pochopíš, proč bylo v té
době kresleno tak velké) - obvod 28 mil! 28 mil! To je 45 kilometrů! Ve středověku! "Frankfurt hrál důležitou
roli ve Svaté říši římské. Němečtí králové a císaři, počínaje rokem 885, byli ve Frankfurtu voleni a v Cáchách
pak korunováni. Od roku 1562 se králové a císaři začali ve Frankfurtu i korunovat a prvním z nich byl
Maximilian II…," informuje nás Wikipedia. Jenže viděli jste Frankfurt nad Mohanem na mapách 15. století?
Jedná se přece o jedno z největších německých měst. A vůbec, kde je alespoň na jedné mapě do 16.
století vyznačeno něco jako Svatá říše římská? Při studiu sady středověkých map jsem se nesetkala se žádnou,
kde by byl takový stát. Jen samá malá městečka, největší země pak Galia, Polonia, Španělsko... Přitom na
těchto mapách můžete vidět Chaldeu, Babylon a Chazarii (ve středověku!). Ale toto je již téma pro jiný článek.

Na této mapě je také Moskva, přesněji Kreml. Popis říká, že je to Moskovie. Také je tam Amazonie, Alana a
další města, která by vedle Moskovie podle dnešní historické logiky být neměla. Moskva v XV. století je
zobrazena "pomoskevsku", takže můžeme předpokládat, že většina architektonických prvků zobrazených na
mapě se blíží skutečnému vzhledu v té době. A tato mapa nám jasně ukazuje, že v té době byla Moskovie jen
malá oblast v rámci většího státu. Je těžké uvěřit, že toto městečko-pevnost (podobně jako nějaký provinční
Frankfurt na téže mapě) bylo nezávislým státem, naopak s největší pravděpodobností byla Moskovie jen
nevelkým knížectvím, alespoň tedy v první polovině století XV.

Nyní teprve pochopíte, jak velké bylo hlavní město Tartárie. Jaká země, takové hlavní město! Vzpomeňme si
na tuto důležitou charakteristiku Chambalyku - 28 mil obvodu. O něco později půjdeme tam, kde toto město s
největší pravděpodobností stálo.

Další zajímavou vlastností Tartárie, oblasti Kataj a hlavního města Chambalu/Chambalyk, je to časté
připomínání jména Alexandra Velikého. A čím je mapa starší, tím silnější a zřejmější je spojení
mezi chánem a Alexandrem Makedonským.
Zde je mapa ze 14. století (jak tvrdí badatelé) - Katalánský atlas. Najdeme si Asii. Co tam vidíme?

Na samotném severu v té době známé části Asie je horami ohraničený region „Gog a Magog“, kde jede na koni
slavnostně oblečený král, za ním jedou dvořané - vousatí, v typických středověkých ruských čapkách. Na
vlajícím praporu je okřídlená bytost s ocasem, zřejmě drak nebo griffon (jako na vlajce Tartárie). Vlevo od
panovníka je napsáno něco o "Gog a Magog", ale je těžké vyluštit co. Král (zřejmě samotný chán) drží v ruce
hůlku se zlatým zakončením podobným heraldické lilii. Chán i jeho poddaní mají evropský vzhled s rusými
vlasy a vousy.

V sousední oblasti, která je také obklopena horami, je zobrazen Alexander - dvakrát. Jednou je nakreslen, jak
drží v ruce větvičky se zlatými lístky-mincemi, které se sypou do stran. Alexandr je obklopen šlechtici, jedním z
nich je kněz (odhadnuto podle pokrývky hlavy typické pro katolické papeže). Oblečení a klobouky dvořanů jsou
spíše evropské. Napravo stojí několik mnichů s nimbusovými účesy, v té době obvyklými mezi
duchovními katolické církve.
Podruhé je Alexander Veliký v téže oblasti – "vajíčku“ – zachycen, jak ukazuje prstem na město nějakému
démonovi. Podle překladu, který nalezneme v článku „Překlad do ruštiny Katalánské mapy a mapy Fra
Mauro“ (https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/perevod-na-russkiy-katalanskoy-karty-i-karty-framauro) tu stojí, že chytrýAlexandr zde uzamkl Gogy a Magogy; nechal pro ně odít dva trubače, které ještě
do XVI. století občas zobrazovali na mapách někde v horách poblíž Kataje. Kdo ví, možná právě zde neznámé
události způsobily smrt velkého vojevůdce. Vždyť národ Goga a Magoga začal budovat impérium,
ale Alexandr zmizel oslavovaný Evropany. Jen několik měst a městeček zůstalo z bývalé slávy vojevůdce.

Mimochodem hned vedle, pokud přeskočíme pohoří, najdeme město Chanbalechnadepsaný „Chanbalech
Velkého chána Kataja“ a také samotného chána – rusobradého chlapa se zlatou korunou, který drží žezlo
s „a la fleur-de-lis“. Šaty má volné, koruna je klasická. Zajímavá je skutečnost, že vládce Kataje (v tomto
případě, pokud to bereme doslovně, až do té doby jen Kataje-státu) sedí na trůnu, ale nikoli v lotosové
pozici jako vládce Turecka (nebo co to bylo v té době) nebo Afriky. TAK vypadal chán, pánové kamramani,
nelžete lidem, nezobrazujte chány Tartarů jako šikmooké mouly oblečené v kůži! A toto není jediný obraz chána
na mapách a v knihách až do XVIII. století.
Zde vidíme, že na mapě z roku 1375 (pokusme se věřit ve správnost tohoto data) Tartárieještě není ve světě
zaregistrována jako stát, ale Kataj je. Najít slovo "imperátor" se mi nepodařilo, ale často se píše, že "chán" je
slovo v místním dialektu a znamená "imperátor". A přesto slovo "Tartaria" tady nenajdeme. Západní
kartografové 16. - 17. století píšou, že tento stát byl založen Čingischánem v roce 1290 (bohužel nemohu najít
mapu, která by obsahovala toto datum, ale existuje a kdo bude hledat, určitě najdete). Teoreticky je možné, že
v oněch časech šla zpráva o vytvoření nového státu z Asie do Evropy téměř sto let. A možné je i to, že skutečná
doba vzniku Tartárie je XIV. století a ne konec (a už vůbec ne první polovina) XIII., jak to tvrdí novodobá
historie (ona obecně ráda všechno dělá starší).
Vidíme tedy, že dobytí přišlo z Kataje, země Goga a Magoga, která existovala v době Alexandra Velikého (to
je o něco dříve než v XI. století naší éry). Hlavním městem Kataje, rezidencí chánů, bylo
město Chanbalech (takové jméno se častěji objevovalo na mapách 14. - 15. století) a nacházelo se v blízkosti
původních čínských zemí.
Na daleko starších exemplářích map neexistuje ani Peking ani Velká čínská zeď(https://www.kramola.info/tag/
velikaya-kitayskaya-stena), o níž historici rádi tvrdí, že se v té době stavěla už nejedno století. Je divné, že o
takové velkolepé stavbě tehdejší západní kartografové nic nevěděli. O Velké čínské zdi, která byla postavena
kvůli nájezdům Tartarů, se dozvěděli až později. Nalézáme ji na mapách zhruba od XVI. století. Také na žádné
mapě není Čína zakreslena jako velká država, jako obrovská říše. Hranice Čínyprobíhaly po Velké čínské zdi,
to znamená, že tato země nebyla velká. Místo, kde se nyní nacházejí pozůstatky tartarského hlavního města,
bylo zabráno rozšiřujícím se čínským státem až později.

Podívejme se, co se ještě podle Fra Maura nacházelo v oblasti Kataje v 15. století.

Marco Polo o Kataji a Chanbalyku
Zmiňme se ještěo tom, co píše o hlavním městě Tartárie Marco Polo, který v průběhu dlouhých let žil u dvora
chána Chubilaje údajně v závěru XIII. století, což je, jak víme, málo pravděpodobné, když bereme v úvahu
neustálé posuny dat v současné oficiální historii světa. Nejspíš, pokud můžeme věřit středověkým autorům,
že Tartárie byla založena v roce 1290 Čingischánem, pak vychází, že jeho vnuk chán Chubilaj vládl zhruba v
polovině XIV. století, tedy přibližně kolem roku 1350. Na mapách tohoto období, například v Katalánském
atlase z roku 1375, však Tartárie ještě není. Vezmeme-li v úvahu, jak rychle se asi mohla na Západě objevit

informace o Východě, je to zcela pochopitelné. Nejspíš chán Chubilaj i Marco Polo žili později, než jim
historie připisuje, asi tak o sto let.
A co že píše Benátčan Marco Polo o hlavním městě? Nebudu se tím podrobněji zabývat. Připomenu jen, že na
přístupu k městu stál dvanáctimílový most, v Chambalyku bylo postaveno a fungovalo tři tisíce staveb pro
veřejné potřeby, rovněž je známo, že v hlavním městě pracovalo několik tisíc prostitutek. Marco Polo ve svém
popisu Tartárie té doby také věnuje pozornost fontánám, sadům chána, dolům zlata a stříbra, pavilonu chána,
palácům a krásným místům Chambalyku.
V další části seriálu se bude hovořit o tom, co mají společné města Chambalu a Šambalakromě podobného
jména, a také o tom, jak a proč zmizelo toto město z obecně přijímané historie.

Šambala
Když mi bylo jasné, že Chanbalu byl hlavním městem Tartárie, udeřila mě do očí (i do uší) výrazná podoba
jeho názvů se jménem posvátné země Šambaly. Samozřejmě mi řeknete, že to je jen náhoda.
Ale je jen náhoda, že jak Chambalyk, tak i Šambala se měly podle popisu současníků a ideologů té doby
nacházet na téměř stejném místě – v sousedství pouště Gobi?
Na starých mapách je poušť Gobi označena jako "Desert Lop", tedy "poušť Lop". A téměř jistě můžeme
dokázat, že "Gobi" pochází ze změny zvuků ve slově "Lop", "Lopi". Na pozdějších mapách - ano, opravdu místo pouště Lop se na stejném místě objeví poušť Gobi.
Na první japonské buddhistické mapě z roku 1701 se Šambala nachází západně od pouště Gobi a Ordos (tehdy
už podle mých kartografických bádání existoval od roku 1694) - východněji. Pokud vezmeme v úvahu
velikost Země a skutečnost, že města a oblasti s podobnými názvy mohou být od sebe vzdáleny tisíce
kilometrů, je velmi obtížné věřit v náhodu takové blízkosti Šambaly a Chambaly, bylo by to, mírně řečeno,
prakticky nemožné.
Co je známo
o Šambale?
Přečtěme si
všeobecně
přijímanou
interpretaci:
„Šambala je
mýtická
země v
Tibetu nebo
jiných
okolních
oblastech Asie, která je zmíněna v několika starověkých textech, včetně Kalačakra-tantry.“
Zde je další zajímavý úryvek:
"První zmínka o Šambale se v buddhistických textech objevuje v Kalačakra-tantře, (dále je zde zmíněno X.
století našeho letopočtu, ale s ohledem na neustálé časové posuny v oficiální verzi příběhu, co se týče
skutečných dat, je klidně možné to dát do středověku), která se, jak se tvrdí, dochovala z dob krále Šambaly
Sučandra. Tak nazývali panovníka Šambaly, který obdržel učení Kalačakra od Buddhy Šakjamuni. Podle jiné
legendy byla Šambala království ve Střední Asii - ne nutně v Tibetu – a její vládce Sučandra pobýval v jižní
Indii, aby si tam osvojit znalosti. Po muslimské invazi do Střední Asie v IX. století se království Šambaly učinilo
neviditelným pro lidské oko a pouze ti, kdo mají čisté srdce, k němu dokážou najít cestu."

Šambala zmizela. A zmizel i Chambalyk/Chanbalyk. Hlavní město Tartárie se na mapách až do
roku 1680 nachází mezi pouští Lop (Gobi), která se rozkládá na západ od hlavního města Tartárie,
a Pekingem na východě. Od roku 1680 však na většině map světa a Asie už Chambalyk neexistuje. Téměř
okamžitě se však objeví město Tamerlanku, ačkoli tam předtím nikdy nebylo. Je divné, že v těchto částech je
zmínka o Tamerlánovi, protože každý ví, že jeho malá domovina a milované město bylo Samarkand.
V roce 1694 v Evropě vyšla mapa Asie, kde se z čista jasna objevila celá oblast-provincieOrdos. Ordos je, jak
se obvykle tvrdí, mongolské slovo a znamená "Paláce". Současně s objevením se Ordosu mizí ze všech map
město Tamerlanku. Po prostudování topografických památek v blízkosti Chambalyku (např. město Camul,
jezero Xandu) mi vychází, že ano, Chanbalu//Chambalyk/ChanBalyk – bylo nejdříve Tamerlanku a pak,
po 10 - 15 letech, tato oblast a město najednou neslo název Ordos („Paláce“). V popisu tohoto města stojí, že
to je jen malá lokalita. Proč mu ale dali tak velkolepý název? To vysvětluje historie města.
Ukazuje se, že zde stály stany Čingischána (ale ano, v duchu soudobých historiků)! Tak to tu stojí! Ptáte se
jaké stany? Jasně řečeno: "PALÁCE!" K tomu slovo "Ordos" je velmi podobné slovu "Horda". Na velkém
množství starých map, přibližně od XVI. do XVIII. století na území historicky obsazeném Tartárií můžeme
vidět obrovské množství takových „hord“různých národností: Čerkesů, kozáků, Kalmyků... "Horda" je totiž
druh regionu, státní subjekt. Zvláště mnoho z nich je uvedeno na mapách pozdějšího období - počátku XVIII.
století, kdy byla Tartárie rozdělena a hlavní město zmizelo; fyzicky se Chanbalu stalo součástí Čínské
Tartárie, která už byla závislá na Pekingu, stejně jako Tibet s rezidencí Lámy (toto je známé z několika map
XVIII. století).

Tartárie a raný buddhismus
Podle rekonstrukce Fomenka a Nosovského, Velký Chán a jeho doprovod vyznávali místní větev raného
křesťanství. V Katalánském atlasu a dalších mapách té doby jsou sice nad více než polovinou všech asijských
měst vyvěšeny vlajky se třemi půlměsíci ležícími na zádech. Je však důležité vědět, že půlměsíce se někdy
na raných křesťanských zobrazeních objevují jako zcela křesťanské symboly. Například podle starých
písemných pramenů si Arabovédělali na čele a po těle tetování ve tvaru šesticípé hvězdy (nyní se mu říká
Davidova hvězda) a na mapách XIV. století je možné vidět vlajky se stejným symbolem nad
tradičně muslimskými městy tehdejšího Turecka.

Proč to píšu? Proto, že v období
od přelomu prvního tisíciletí až
do XV. století světová
náboženství ještě nenašla jasně
vyhraněné symbolicky a ideologi
cky chápané hranice. A je docela
možné, že tak tomu bylo i
v Tartárii. A je téměř jisté, že
mnohé posvátné texty (a nejen
ty) byly psány právě v této době.
Pokud přijmeme fakt, že
se Kristus narodil v X. - XII.
století, je jasné, proč se některé
události ve světových dějinách
udály jakoby příliš pozdě, se
zpožděním, zatímco jiné se
protahují na stovky let.

V případě, že buddhistické příběhy o Šambale se podle oficiální verze historie datují do X. století,
a Chaldea s Babylonem jsou umístěny v pradávném starověku, i když tyto dvě země existovaly a prospívaly
ještě v XV. století (například na mapě Fra Maura z roku 1450 nebo v Katalánském atlase světa v roce 1375), je
zcela logické, že i texty o Šambale byly napsány zhruba ve stejném období nebo dokonce ještě později,
přinejmenším na konci XVII. století, tedy po období 1670 – 80, kdy Chambalyk/Chanbalik mizí z mapy i
knihzápadních cestovatelů. Uběhne několik stovek let a Západ se pokouší datovat indické Védya legendu
o Šambale. A buddhistické a hinduistické spisy samozřejmě tlačí do starověku.
Anglická verze z roku 1903 o putování Marca Pola, který žil v Tartárii údajně ve XIII. století(s největší
pravděpodobností to ale bylo až ve XIV. století), vypráví:
„Tartrové" říkají, že existuje Nejvyšší bůh nebes, kterému se každý den s kadidlem klaní, ale modlí se k němu
pouze kvůli zdraví mysli a těla. Nicméně mají [také] svého [jiného] Boha, zvaného NATIGAJ (nebo
NATAGAJ) a říkají, že on je Bůh Země, který dohlíží na jejich děti, dobytek a plodiny."
V knize evropského geografa z roku 1683 je Velký Láma nazván náboženským vůdcem Tartárie. To znamená,
že buddhismus (nebo jeho časná forma) byl oficiálním náboženstvím v zemi minimálně do roku 1680.
Evropský autor píše, že Velký Léma je svým významem v jejich náboženství jako papež v křesťanství. Déle v
knize stojí, že Velký Láma sídlí v království Barantola (které je součástí Velké Tartárie), přesněji v městěpevnosti Bietala. To znamená, že se pro obyvatele Tartárie jedná o místo na úrovni Vatikánu (samozřejmě ne
pro všechny lidi v zemi, v Tartárii byly různé místní víry, připomeňme například kult Zlaté Báby u Ordorců).

V této knize je Velký Láma zobrazen jako chlapec nebo mladý muž, před nímž jakýsi muž a žena klečí a bijí
hlavou o zem – a ti všichni jsou evropského vzhledu.

Když jsem se pohrabala
v historických knihách,
našla jsem zdroj tohoto
obrázku:
Obrázky jsou vzaty z
knihy o Asii a Číně z
roku 1667, jejímž
autorem je Athanasius
Kircher. Zde vidíme, že
vedle Lámy je socha
chána, krále Tangutu,
který je uctíván jako
bůh. Zde je ještě jedna
ilustrace víry Tartarů té
doby, tedy ze XVII.
století, která zobrazuje
tartarské klanění
idolům:

Pokud jsou v knize
ilustrace z venkovního prostředí, v pozadí je viditelná místní příroda; je zajímavé, že to jsou vždy mladé
stromy, které se často vyskytují v řadách na kopcích nebo mezi nimi. Mladá, nepatrná vegetace je znázorněna i
na dalších ilustracích Tartárie jak v této knize, tak i v dalších podobných publikacích.

V příští části se pokusíme pochopit příčinu náhlého zmizení hlavního města Tartárie.

Zmizení
Než se pustíte do čtení, seznamte se prosím s předchozími částmi.
V jisté francouzské knize (Maneson-Malleta) z roku 1683 je jedna zajímavá zvláštnost. Autor píše, že hlavním
městem Tartárie je město Chambalu (tedy Chambalyk) a říká, že Tartárieje nezávislý stát, dokonce impérium,
a Velcí Chánové jsou imperátoři. Potom nám autor ukazuje portrét Velkého Chána/Cháma. Všimněte
si: Velkého! Ne jako v Osmanské říši, kde se ke slovu „sultán“ neustále přidává slůvko „chán“, tedy ne velký,
ale jen chán.
Ale pak je v knize jistá podivnost: píše se tu, že po celá staletí světové společenství považuje Chambalu za
samostatné město, ale ve skutečnosti to tak není, protože Chambalu je - Peking! A dokonce své tvrzení doložil
obrázkem, prý tady je to město Chambalyk. Při popisu samotné Číny pak používá téměř stejný
obrázek Pekingu. To znamená, že tento Francouz skutečně považuje Chambalu a Peking za jedno a totéž
město. A to je velmi podivné, protože dřívější autoři vylíčili a popsali hlavní město Tartáriejako naprosto reálné
město. A Marco Polo žil v Chanbalyku po mnoho let a popsal jej jako velmi velký. Jen veřejných institucí tu
bylo na tři tisíce! A most u hlavního města se táhl celých 12 mil! Obvykle je jedna míle o něco více
než kilometr. Pokud bychom počítali dnešní míle, pak nám vyjde, že tento most z leštěného kamene byl dlouhý
jako současný krymský most!
A kam se to všechno podělo?
Jinými slovy,
v roce 1683
Evropané vl
astně nevědí,
jak Chambal
u/Chanbaly
k vůbec
vypadá.
Autor knihy
poskytuje
podrobné
plány a
obrazy
paláců v
hlavních městech Číny, Persie a Indie. Ale nic takového se neděje s Tartárií. To by mohlo naznačovat, že v
době, kdy byla tato kniha napsána, už hlavní město Tartárie neexistovalo. Manesson-Mallet je zmatený a snaží
se vysvětlit nedorozumění tím, že Chambalu je totéž co Peking, protože ve skutečnosti jsou poměrně blízko u
sebe (i když Velká čínská zeď stojí mezi nimi). Pak jsme zjistili, že Chanbalyk se ještě po nějakou dobu po jeho
skutečném zmizení objevuje v mapách. Pokud vezmeme v úvahu, že kniha, tím spíš vědecká, se píše i několik
let a navíc informace se dostávaly z Asie do Evropy dost dlouho, lze předpokládat, že zhruba do
roku 1680 Evropané neměli přesné informace o poloze města, a po vydání knihy Manesson-Mallet zjistili, že
takové město vlastně vůbec neexistuje.
Nepodařilo se mi najít ani přibližnou mapu nebo plán města Chanbalyk, jeho hlavní náměstí nebo paláce. Na
ilustracích Pietera van der Aa z roku 1729 sice můžeme vidět paláce, nádvoří, korunovaci Velkého Cháma, ale
není jasné, kde to všechno vlastně je. Na jeho mapách (podařilo se mi najít dvě)
město Chambalyk/Chambalu není, zpočátku je tam jen město Tamerlanku (a stojí zhruba na místě tartarského
hlavního města), ale později na jiné mapě mizí i Tamerlanku a objeví se Ortus nebo Ordus, a to nejen město,
ale i celá oblast s tímto jménem.

Zde je jedna z těchto map Pietera van der Aa. Téměř vždy na starých mapách - a i zde to vidíme se Chambalyk/Tamerlanku/Ordos nachází přibližně na stejné zeměpisné šířce s Pekingem (40°N, nebo někde
mezi 40°N a 45°). Na této mapě navíc čteme jen o něco málo jižněji od města Tamerlanku „3 URBES
Tartarae, destructae“ (3 města Tartarů zničena). O zničení měst, (ne osad!) v Tartárii píše nejen Pieter van
der Aa. V latinské publikaci z let 1648 - 49 let s názvem "Parallela geographiae veteris et novae. Tomus 2“,
jejímž autorem byl Philippo Brietio, v popisu Moskevské Tartárie, která byla součástí Moskovie (pozor: toto
není součást státu Velká Tartárie) je rovněž zmiňováno nějaké město (regionální centrum), zničené něčím, co
není blíže vysvětleno:

O řádek výše pak leží název kraje Pohemum nebo Pohem, který byl zničen Moskovity („a Moschovitis urbs
extructa“). Píše se tu o městech (urbs), zřejmě mají na mysli obydlené regiony Pohem/Pogem ve velké
části Sibiře (Moskevské Tartárii). Tolik jen k oficiálnímu tvrzení, že šíření moci Kremlu na Sibiři bylo bez
krveprolití a všichni místní obyvatelé bez výjimky se mu údajně nebránili. Autor zde rozlišuje mezi příčinami
zničení těchto dvou oblastí na Sibiři - to znamená, že existoval rozdíl mezi pouhým zničením a
zničením Moskovity; destrukce tedy měla rozdílnou povahu. Zřejmě kvůli periodickým záplavám v těchto
regionech stromy nebyly schopny dosáhnout velké výšky a měly tenké kmeny, což se podobá kmenům poměrně
mladých stromů.
O zničení měst a povodni se píše také na mapě Angličana Johna Speeda z roku 1626:

Zde u jezera Cincui hay, kdesi na hranici mezi Tartárií, Čínou a Indií, je dovětek (hrubý překlad):
„V provincii Saney vzniklo kulaté jezero při povodni v roce 1557, kde bylo sedm měst, městeček, vesnic a velké
množství lidí. Nalezen byl jen jeden chlapec v kmeni stromu.“
Zkrátka, povodeň měla strašnou sílu, nebyla to obyčejná povodeň, k níž občas dochází a která postupně sama
ustoupí. Můžete si to představit podle velikosti tohoto jezera, které v důsledku katastrofy vzniklo. K události
došlo jižně od pouště Lop (Gobi). A my přece o zničených městech čteme na mapě Pietra van der Aa v
roce 1729 velmi blízko Tamerlanku! Přímý text o povodních nebo častých záplavách na území
bývalé Tartárie vznikl později. V knize Huc Évariste-Régise (1813 - 1860) o putování několika Francouzů v
těchto zemích se uvádí (hrubý překlad):
"V těchto
dnech
bolestivého
čekání jsme i
nadále žili v
GorgesContigués,
zemi
tartarské,
která patří
království
Ouniot.. Zdá
se, že tyto
země (státy)
byly
rozvaleny
velkými
revolucemi.
Současní

obyvatelé tvrdí, že v dávných dobách byla země okupována korejskými kmeny, které byly vyhnány válkami a
ukryly se na poloostrově, který nyní mají mezi Žlutým a Japonskými mořem. V této části Tartárie se často
setkáváme s pozůstatky žulových kvádrů a ruinami hradů, které se velmi podobají pozůstatkům středověké
Evropy. Když hledáte mezi troskami, můžete často najít kopí, šípy, kusy zbraní a schránky plné korejských
mincí.
V polovině XVII. století se v této zemi začali objevovat Číňané. Tehdy to tu bylo ještě velkolepé; hory byly
korunovány krásnými lesy, mongolské stany byly rozptýleny sem a tam v dolní části údolí mezi žírnými
pastvinami. Za velmi skromnou cenu dostali Číňané povolení k vyčištění pustiny. Postupně (jejich) kultura
pokročila; Tartaři byli nuceni migrovat a hnát svá stáda jinam. Od té chvíle země brzy změnila tvář. Všechny
stromy byly vykáceny...". (knihu lze nalézt na webu Galica.bnf.fr)
Na tomto místě můžeme přidat ještě jednu verzi zničení hlavního města a dalších měst Tartárie - revoluci. Ale s
pátráním v tomto směru to bude obtížnější. Téměř veškeré dokumenty byly
bezohlednou "administrací" zničeny. Mohly by zbraně té doby úplně zničit tak velké město? Možná se
regionem prohnaly živly a pak už "nespokojení" nebo "zahraniční agenti" (nebo oboje) začistili to, co zbylo po
katastrofě.
Je zajímavé, že Francouz popisuje rozlámané žulové kvádry a ruiny budov, které jsou velmi podobné
evropským. Kde jsou tedy oni Korejci? S největší pravděpodobností však (a to potvrzují archeologické nálezy v
těchto místech) zde žili úplně jiní lidé - nikoli Korejci. A jejich mincemi jsou chápány mince s neznámými
nápisy jako mandžuské (Mandžury zvali Tartary-Tunguty, kteří si podmanili Čínu kolem roku 1660.). Rozhodně
to ale nebyli Korejci, kdo po sobě zanechali kurgany a skytské sandály ve vnitřním
Mongolsku blízko Ordosu a ani jedna z mumií - vysokých, světlovlasých lidí světlé pleti - nalezených v severní
Číněnepatřila Korejcům. Stačí, když dostatečně pečlivě studujete takzvanou starověkou architekturu Korejců a
pochopíte, že tyto zničené „středověké“ (!) paláce byly postaveny kýmkoli, ale určitě ne Korejci,
Japonci nebo Číňany.
Na závěr tohoto tématu týkajícího se záhadně zmizelého hlavního města Tartárie chci zmínit ještě jeden
důležitý detail. Po zmizení Chambalyka/Cambalu se už nikdy žádné hlavní město Tartárie neobjevilo (i když
někteří evropští autoři ještě několik desetiletí nadále ukazují Cambalu jako tartarské hlavní město), a země
samotná je postupně dobývána tu Moskovity, kteří se pokoušejí okupovat severní části Tartárie, tu Číňany,
kteří si (i když čínští císaři měli svůj původ v Tartárii) odtrhli kus země na jihu a východě. Na Kavkaze vznikl
region Čerkaský, dříve podřízený Velkému Chánovi, nyní závislý na Perské říši. Tartárie, stejně jako
později SSSR, se trhá ve švech a sousední země ji po kusech rozkrádají.
Panovník země prakticky zmizel i s Chambalykem/Cambalu. To, že na ilustracíchNizozemce Pietera van der
Aa je zobrazen Velký Chán, může hovořit o dvou verzí událostí.

Buď bylo hlavní město zničeno, ale chán přežil a po nějakou dobu vládl zemi bez hlavního města (jako na
obrázku, kde "princ" sedí v klasickém tartarském stanu s typickou stříškou).
Nebo byly
tyto obrázky
vytvořeny v
roce 1729 po
dle zvěstí a
vyprávění
očitých
svědků, kteří
ale chána
viděli daleko
dříve. Na
mapách a v
tištěných
publikacích
po polovině
17.
století (1640
- 1700)
sledujeme zmizení hlavního města, rezidence Velkého Chána není nikde upomínána. Tartárie se rozpadá
na Moskovii, Čínskou Tartárii (náležející Číně) a Nezávislou/Independent, která je tak zřejmě pojmenována
proto, že je nezávislá na sousedních zemích, například Persii, s níž měla společnou hranici.
Stále tam ještě existuje Malá Tartárie, ale v XVIII. století je spolu s Krymem připojena k Osmanské říši, jejíž
vládnoucí dynastií jsou rodáci z Tartárie (přesněji z jednoho jejího regionu - Turkestánu), o čemž se dozvídáme
z latinských zdrojů středověku. Tibet s Lhasoupak spadá pod jurisdikci Pekingu. Na
teritoriu Nezávislé a Čínské Tartárie je roztroušeno množství hord (regionů) s
místními chány a chánčiky ("princi"). Jinými slovy, po nějakých zásadních událostech z poloviny až druhé
poloviny XVIII. století Tartárie ztratila své slavné centrum, postavené v "evropském" stylu, a začala se
rozpadat na části.
V další části budeme hledat přesnou polohu Chanbalyku. Zdůvodníme, proč právě zde a ne někde jinde je třeba
hledat stopy po legendárním asijském městě, a dozvíme se, co bylo příčinou jeho zániku. A zároveň si rozšíříme
naše obzory o soubor nedávno objevených skutečností o této stále ještě tajemné zemi - Tártárii.

Hlavní město Velké Tartárie bylo nalezeno v čínském Ordosu
Pátrání po místě hlavního města Velké Tartárie mě přivedlo k Chanbalyku, městu a oblasti Ordos, která se
nachází na území Vnitřního Mongolska na severu Číny. Relativně blízko stojí Velká čínská zeď, která tam
podle tehdejších kartografů skutečně měla stát. Právě odtud, z oblasti Kataje se šířila moc Velkého Chána na
polovinu světa. A pokud je na světě místo podobné vzhledem a znějící jako zmizelá Šambala, může to být
jediněChanbalyk/Chambalu/Tamerlanku/Ordos.

V předchozích částech série o hlavním městě Velké Tartárie jsme našli orientační body, podle nichž je možné
najít zmizelé město Chanbalyk. Na většině středověkých map chybí Dálný východ (podle mapy z roku 1752
francouzského geografa Philippe Bouchera byl Dálný východ a Kamčatka objeveny ruskými cestovateli jen
„před 20 lety“, to znamená... v roce 1732!). Také severní část Sibiře je zobrazena stručně. Tak se stalo, že
země, které byly ve skutečnosti v oblasti pouště Gobi, byly umístěny středověkými kartografy mnohem výše,
téměř na Sibiři.
Hned za Uralem (na východ od hor) byla dost často kreslena Pouštní/Pustá Tartárie, od níž trochu jižněji
byl Samarkand. To znamená, že horká území Uzbekistánu a Kazachstánubyla chápána někde tam,
za Uralskými, přesněji Ripejskými horami. Při pohledu na mapy vydané před koncem 18. století tedy vzniká
chybná představa o vzdálenostech mezi určitými zeměpisnými objekty.

Základní
orientační
body při
hledání

Chanbalyku
Abychom pochopili přesné umístění hlavního města Tartárie (právě tak zvali tuto zemi v době jejího největšího
rozkvětu), připomeňme si, že hlavním orientačním bodem byl regionKataj. Je důležité poznamenat, že tento
region byl vždy malován na rovině mezi horami, to znamená, že Kataj se nacházela na plató. Uvnitř území
ležel Chanbalyk a další města. Podle jejich názvů se nyní pokusíme nalézt toto místo, možná totiž některá
hlavní město přežila.

Na středověkých mapách se vždycky Chanbalyk až do svého zmizení nacházel mezi městy Camul (později je
někdy nazýváno Kamila a leží západněji), Campion (CAM + pion?), který rovněž leží západněji, ale blíž –
mimochodem na jedné z map se píše, že je to z poloviny křesťanské a z poloviny muslimské město – a
městem Suza (Zouza, Suzan, Suczan), které je často zakresleno na východě nebo na jihu od Chanbalyku. Na
některých mapách je poblíž Kataje – ale opět západněji – ještě oblast nebo město Ergimul.
Je zajímavé, že většinou je Chanbalyk kreslen na řece (Marco Polo ji nazývá Polisangan). Soudě podle
vyprávění benátského cestovatele (pokud ovšem čtete latinské vydání ze XVI. století) byl na západ od
paláce Velkého Chána mramorový most dlouhý 12 mil (tehdejších a s největší pravděpodobností čínských) a to
znamená, že šířka řeky by měla být 7 km 200 m(12 x 0,6 km = 7,2). Pokud se v této oblasti porozhlédnete dnes
(samozřejmě pomocí satelitních map), pak takovou řeku nenajdete. Nejširším tokem v této provincii dnes
je Žlutá řeka (Chuang-che, v zemi přezdívaná jako „Hoře Číny“). Nejširší její část zde činí asi 5 km (současné
město Wuhan leží na západ od bývalého Chanbalyku). S největší pravděpodobností byl Polisangin místní
název Žluté řeky. Na mapě Athanasia Kirchera z roku 1667 se říká, že řeka v roce 1642 utopila 300 tisíc lidí!
A v roce 1644, tedy o dva roky později, Tartaři začali expandovat na čínské území a dali vzniknout nové
dynastii Qing.
O řece, která na těchto místech zabíjí tisíce lidí už po staletí, i o mostě přes ni Marco Polohovoří takto (“The
Travels of Marco Polo. The Complete Yule-Cordier Edition. Including the unabridged third edition (1903) of
Henry Yule’s annotated translation, as revised by Henri Cordier; together with Cordier’s later volume of notes
and addenda (1920)"):

Kapitola XXXV.
"Když opustíte město Cambaluk a cestujete 10 mil, přijdete k velmi velké řece, která se jmenuje
PULISANGHIN, vtéká do oceánu, takže obchodníci i se svým zbožím po ní připlouvají z moře. Přes tuto řeku se
klene velmi krásný most, který nemá obdoby. Jeho rozměry jsou následující: má délku 300 stop a s největší
pravděpodobností má dobrých šest kroků na šířku, protože 10 jezdců na koních může po něm jet v řadě."
Mimochodem o délce mostu 300 kroků píše například i Abraham Ortelius v XVI. století. A tady není jasné,
kolik metrů má míle v příbězích Marca Pola, vždyť v latinském překladu ze XVI. století se píše
o dvanáctimílovém mramorovém mostu a v pozdějších překladech Marca Pola (a na mapách některých
středověkých autorů) se píše o délce mostu 300 kroků. Pokud vezmeme „pořádné“ kroky, které mají 80 cm,
získáme stavbu dlouhou 240 metrů, což už se mi zdá na tu dobu realističtější. A pak vychází, že jedna míle je
rovná... 240 děleno 12... 20 metrů?! Dost! Možná to měly být nějaké místní míle ...

Dalším orientačním bodem pro nalezení Chanbalyku je Altaj. Na severo-západě (nejspíš podle principu „tam
někde“) kartografové až do XVIII. století malovali Antajské nebo Altajské hory (stále nevědí, jak je to
správně) – Antay Monts. Na mnoha mapách je specifikováno, že v Altaji existují sepultury, tedy hroby, hrobky
tartarských chánů. Někdy dokonce kreslí v horách pyramidy. A zdá se, že na většině map až do XVIII.
století je Altajpoměrně blízko hlavního města Tartárie. Nicméně jak vysvětlit, že Marco Polo píše o více
než stodenní cestě z Chanbalyku do Altaje? Znamená to – opět to připomínám – že věřit údajům tehdejších
kartografů o vzdálenostech mezi určitými oblastmi a objekty nelze.
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do prvního čtvrtletí XVIII. století. Blízkost těchto měst k Tamerlance a Ordosu opět potvrzuje, že se jedná o
různá vtělení téhož města/regionu.

Zmizení města na mapách a proměna krajiny
V roce 1708 kartograf Jello Alexis Hubert považoval za obtížné zobrazovat v katajské oblasti jakékoliv dříve
známé osady. Jemu sekundoval i Afanasy Kircher ještě je v roce 1683, když zobrazil severně od Velké čínské
zdi prostě cokoli, jen ne Kataj s hlavním městem Tartárie. Přibližně od této doby (konec XVII. – počátek století
XVIII.) na území dnešního Mongolska jsou malovány dvě velké pouště – Lop (západně od Kataje)
a Gobee(nebo Xamo/Shamo v čínském stylu). Co když se skutečně vedle Kataje objevila nová poušť, zatímco

do té doby tu byla jen poušť Lop západně od Chanbalyku, a bylo by možné zvažovat, že Lop je Gobee?
Vždyť Marco Polo vypráví o krásné přírodě a lesích plných zpěvného ptactva okolo hlavního města! Přitom
nyní je téměř polovina oblasti Ordos jen písek a v okolí žádná velká jezera a řeky nenajdete. Ale přitom to je
totéž území.
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XVIII. století) si už Evropané začínají Kataj asociovat s Čínou („KATAI sive SINAE“ = „Kataj aneb ČÍNA").
Ale my se nenecháme oklamat a připomeňme si, že sever i západ Číny za starých dobrých časů byly obydleny
představiteli Skýtů-Árijců. Až dosud se tam nacházejí mumie vysokých, světlovlasých lidí evropského vzhledu.
A nacházejí je například v provincii Sin-ťiang, což je nedaleko od středověkého regionu Kukunorské Tartárie,
kde v důsledku potopy v roce1557 vzniklo podle zpráv anglického kartografa Speeda kulaté jezero a
zatopilo sedm městs vesnicemi. Nyní se toto jezero jmenuje Čching-chaj-chu (ve stejnojmenné provincii).
Na starých mapách toto území patřilo Tartárii a žili tam kukunorští Tartaři, to znamená nikoli Číňani. Ještě je
možné připomenout čínské pyramidy, které současná vláda usilovně osazuje rovnými stromořadími, aby tyto
stavby nečínského původu skryla.

Ale vraťme se do tartarské Kataje. Zde je mapa připsaná autorství Pietera Van der Aa. Údajně byla vydána v
roce 1729. Ale protože nejstarší zmínka o městě Ordos se objevuje na samém konci XVII. století, byla tato
mapa pravděpodobně vytvořena mnohem dříve (roku 1700?). Pieterovi Van der Aa je připočítáno autorstvím
ještě jiné mapy těchto míst, která je velmi podobná ve stylu a kresbě, a ta také pochází z roku 1729. Ale na ní je
místo všech těchto měst - Tamerlanku, Campion, Susa a Camula - jen oblast Ordos. Datování této mapy se už
myslím dá věřit.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že na některých mapách XVII. století lze v Tartárii nalézt hned
dva Chanbalyky, jeden na řece Ob (Canbalich) a druhý je zkrácen na Cambalu a nachází se v Kataji. Marco
Polo jednou zmínil, že latinská verze názvu hlavního města Tartárie „Cambalu“ není správná, správně je
vyslovovat i psát „Chambalech“ nebo„Chambalich“. Někteří badatelé jakmile objeví Canbalich na řece Ob,
okamžitě dospějí k závěru, že tady je ono – hlavní město!
To je město, které bylo centrem malé oblasti Moskovie, jež se později stala velkým knížectvím a po svatbě
velkoknížete se Sophií Paleog něco jako říše. A v tom případě se ukazuje, že ve skutečnosti Moskva nebyla
založena dříve, v roce 1290 – to byla založena Tartárie. K tomuto datu přidáme ještě nějaké období, po které se
moc Velkého Chanadostávala na vědomost kartografů Evropy. Dostaneme tak asi XIV. století, minimálně. A
pak, v roce 1450 (datum vydání mapy Fra Maura) bylo logické, že Moskva nebyla nakreslena větší
než Samarkand, který byl v té době poměrně rozvinutý.

Ale zpět k hlavnímu městu Tartárie. Jižně od Chanbalyka je vždy zobrazena Velká čínská zeď, kterou podle
tehdejších kartografů postavili Číňané, aby se bránili před útoky Tartarů(mimochodem, ono to stejně
nepomohlo). V té době byla stěna skutečnou hranicí mezi Čínou a a Tartárií. Vedle tohoto hlavního města je
možné také zmínit město Serra, protože v některých pramenech XVII. století se říká, že Kataj-Cathay byla
založena obyvateli Seriky nebo města Serra.

Co je ještě možné vidět v okolí Chanbalyka? Jezero Xandu/Ciandu. Níže je výřez z mapy z roku 1683: až do
roku 1688 hlavní město země na mapách Evropanů stále "žije". V předchozí části jsme však zjistili, že v
období 1680 – 88 skutečnost existence tartarského hlavního města je pro světovou veřejnost nejasná. V tomto
časovém období někteří kartografové Chanbalyk kreslí, zatímco jiní už ne.

Vedle Kataje umístili velký region Tangut/Tangus. Někdy ho také nazývali Tainfu nebo Tannu či Taniu, a
město Campion bylo jeho správním centrem.

Mimochodem, ještě poznámka k Velké čínské. Původně byl Chanbalyk západními kartografy zakreslován
velmi blízko tohoto obrovského předělu. Na mapách počátku XVIII. století, kdy západní a ruští cestovatelé (a
jejich kolegové vojáci) již měli Sibiř a Altaj lépe zmapované, byla
oblast Kataj umístěna jižněji a západněji od Velké čínské zdi. Peking i dříve býval na mapách nedaleko od
bývalé chánské rezidence, ale nyní bylo jasné, že stojí asi na stejné zeměpisné šířce s bývalým hlavním
městem Tartárie. Jižně od Kataje(především na pozdějších mapách) je Tibet s Lhassou (samotní Tartaři ji
umístili do království nazývaného "Barantola"). A výše je Altaj. Na západě – KaraKatay, tedy Černá Kataj,
někdy tu píšou Černí Mugalové/Mungalové. A jenom trochu na sever od bývalé chánské rezidence – Bílí
Mugalové/Mungalové.

Chanbalyk – Tamerlanku – Ordos: Tartárie se stává Velkou
Po roce 1688, a podle mých informací až do dneška, se hlavní město Tartárie vynořuje na mapách západních
současníků pod názvem Tamerlanku. Zní to také „chánsky“, ale jak říkají: Chanbalyk to už není. Proběhly
totiž široké veřejnosti neznámé události, které zničily centrum říše. Toto "nové" staré město už neleží na řece a
žádné velké řeky, kromě Žluté nablízku neprotékají. Neexistuje žádné jezero Xandu. Celé
území Kataje dramaticky změnilo svůj vzhled a spolu se zmizelým Chanbalykem mapy opustila i sousední
města. Mimo spojení těchto území do velkého regionu Ordos (toto území je od konce XVII. století pod
kontrolou Pekingu) jsou pouze Campion, Camul, Zuczan/Zouza, region Tanguth je severně od Tamerlanku.
Díky těmto městům, která přežila Chanbalyk, si můžeme být jisti, že toto je opravdu totéž území.
Po zničení (pádu) hlavního města je Tartárie přejmenována na Velkou, to znamená, že se změnila na federaci,
nebo dokonce konfederaci složenou z autonomních regionů. Moskovie si pro sebe vybojovala
celou Sibiř s Bajkalem, téměř k ostrovu Dalaj a hořeParas – v roce 1730 se hranice na východě posunula až k
řece Amur.
V tomto okamžiku celý východ a střed Tartárie přechází pod kontrolou Pekingu, kde sedí dynastie Qing –
potomci Tartarů, kteří si podmanili hlavní město Číny v letech 1640 - 60. Přesto se noví Číňané neohlížejí na
památku velké minulosti těchto zemí a mění názvy oblastí, měst i vesnic na čínské varianty. Malá
Tartárie s Krymem byly připojeny k Osmanské říši ještě za Mehmeda II. v roce 1452.
V Istanbulu mimochodem také vládnou potomci Tartarů, ale z oblasti Turkestánu (o tom, že Osman První byl
vojákem Velkého Chána, imperátora Tartárie, se píše v příloze k anglické mapě Turecka, jejímž autorem je
Speedy. Dokument je datován „1626“ ).

A mimochodem, po dobytí Malé Tartárie Ruským imperiem se toto území začalo nazývat Malé
Rusko nebo Malorossie, aby se skutečný název těchto zemí skryl. Před rozšířením moci Velkého Chána bylo

území dnešní Ukrajiny nazýváno latinsky - Kumánie; pravděpodobně tento název pochází ze
slova "Comonia" ("komon" znamená "kůň" ve staroruštině), ale najít pravdu v tomto tématu vyžaduje
samozřejmě vyhledat o původu jména "Kumania" další fakta.

Tartárie a budhismus
Po zmizení Chanbalyku (mohl být zničen v období 1660 – 1680, ale možná i o něco dříve), v
roce 1701 Japonci vydali jako první ve svém rodném jazyce buddhistickou mapu, na níž je s velkou
pravděpodobností vyznačena Šambala. Údajně je tato posvátná půda skrytá někde v blízkosti
pouště Gobi (které se dříve říkalo Lop, jindy nepochopitelně Gobee/ Xamo/ Shamo/Chamo (čínská verze),
nebo oddělená poušť. A je těžké uvěřit, že po sedmi stoletích se Japonci najednou z ničeho nic rozhodli ji
zakreslit - čekali by minimálně pár staletí a nevyznačovali by ji. To už ale samozřejmě fantazíruju. A přesto ... V
předchozí části jsme si už tuto mapu ukázali, ale zopakujeme to, abychom osvěžili paměť čtenáře…

To, že Tartárie na státní úrovni "přijala" buddhismus, potvrzuje spousta přímých i nepřímých odkazů v
písemných pramenech té doby. Na podrobné obálce francouzského almanachu z roku 1688 stále ještě nalézáme
personifikovaný obraz Tartárie jako nezávislého státu. My však víme, že v té době už ve skutečnosti její hlavní
město neexistovalo. Někteří, vzhledem k tartarskému dobytí Číny v letech 1640 - 1660 přesunuli hlavní město

země do Pekingu, ale Čína přece byla samostatná země (impérium!), ochotně zabírající u tartarských chánčiků
(„princů“), středoasijská území.
Takže v Almanachu v roce 1688 je Tartárie představena v dlouhém volném budhistickém rouchu, což je v
ostrém kontrastu s přiléhavým oblečením ostatních, zejména evropských personifikovaných států. To znamená,
že Chanbalyk byl hlavním městem oficiálně buddhistického státu, ačkoli se tu vyskytovaly i jiné víry - od
místních náboženství uctívajících různé idoly (mimochodem Veliký Chán byl chápán jako místní bůh)
po křesťanstvía islám, které vedle sebe normálně existovaly, třeba i v rámci téhož města Campion; to svědčí o
tom, že Velký Chán neutiskoval národy z náboženských důvodů, jak je běžné mezi evropskými křesťany.

Čínský region Ordos

Takže město Tamerlanku (bývalý Ordos?) existuje 15 let, pak zmizí, aby se světu zjevil nový region v
severní Číně (již za hranicí Velké čínské zdi) - Ordos se stejnojmenným slabě osídleným městečkem, téměř
vesnicí. Soudě podle všeho bylo jméno Tamerlanku dáno těmi "federálními", stále ještě tartarskými úřady
- "knížaty", regionálními chány a chánčiky. Ale Ordos (mongolsky "paláce") je už název čistě čínského období
nadvlády v těchto zemích. Ale z úcty k místní kultuře a historii Peking dovolil městu dát
jméno mongolskéhopůvodu a snažil se nemíchat Mongoly s Číňany.
Přiznejme, že samotné slovo Ordos je velmi podobné slovu „horda“. Protože pak hord bylo v Tartárii mnoho a
byly jistými centry/hlavními městy regionů, tak slova „horda“ a „dvorce“ měla mezi sebou logický vztah. V
následující části našeho pátrání zrekonstruujeme události, které dovedly k zániku hlavního
města Tartárie (Chanbalyku), sousedních měst a k podivné změně krajiny v regionu Kataj. Pohovoříme i
o „potopách“ (podle názoru současníků skutečně „potopách“) v těch místech. A v tom nám pomohou staré
knihy a mapy, satelitní snímky stop po obrovských záplavách a dnešní zprávy o těchto teritoriích.
Historie hlavního města je vždy historií i samotného státu. Totéž se týká i města Chanbalyk, kde se po dlouhý
čas nacházelo sídlo, palác Velkého Chána Tartárie. Při studiu historie tohoto města, tohoto srdce říše, můžeme
určit události, které jsou dosud tajeny vládami mnohých států. Obzvláště těch, které v minulosti utrpěly
imperiální politikou Tartárie.

Město Chanbalyk postavili daleko později
Je třeba uvést, že město Chanbalyk/Cambalu se nestalo hlavním městem Tartárie hned. Dávné zdroje uvádějí,
že prvních několik pokolení velkých chánů (počínaje Čingischánem) zde žilo jen tři měsíce v roce – od
prosince do února. A podle mých zjištění až časem – od XVI. století – začíná vyčnívat z katajského
regionu jako metropole, to je hlavní město. Pokud porovnáme data ze starých map s vyprávěním Marca Pola,

že Chanbalyk byl hlavním sídlem Velkého Chána v době působení Benátčana v Tartárii (údajně ve XIII.
století), pak dostaneme zajímavý obraz. Je logické, že o novém hlavním městě Tartárie se Evropanédozvěděli
až z příběhů Marca Polo, i když takové informace mohly pocházet i od někoho jiného před ním. Pokud však
tento cestovatel žil ve XIII. století, proč se evropští kartografové dozvěděli o Chanbalyku až v první
polovině XIV. století?

Jeden ze současníků vypráví, že před výstavbou této středověké metropole bylo vedle řeky staré město se
stejným názvem. Jiní současníci nazývají toto staré město Taidu/Caidu. Uvádí se, že astrologové předpovídali v
něm brzké lidové protesty a jiné krize, proto se panovník Tartárie rozhodl vybudovat vedle nové město a
přesunout své bydliště tam i se všemi dvořany a občany (i když se všichni zprvu nevešli). Proto se často na
starých mapách na řece Polisanga/Pulisangin nacházejí dvě města
– Chanbalyk na levém a Taidu na pravém břehu. To znamená, že pokud hledáte stopy hlavního města Tartárie,
musíte hledat stopy dvou měst, která se nacházejí proti sobě na březích velké řeky nebo jejího vyschlého koryta.
Na mapě pravděpodobně z roku 1450 nějaké město Calalec stojí na pravém břehu řeky v blízkosti
oblasti Kataj:

Proč Velká Tartárie nebyla veliká
Všechny mapy Tartárie, které vytvořili její současníci, ukazují, že když mluvíme o tomto eurasijském impériu,
je správnější nazývat zemi ne "Velkou Tartárií", ale prostě "Tartárií". Tak je nazývána do té doby, dokud
existovalo hlavní město a vládl jí Velký Chán(samovládce), to jest až do roku 1680. Později hlavní město zmizí,
osud vládce zůstává neznámý, země je rozdělena na mnoho malých království a knížectví, a to znamená, že
Tartárii změnili na svaz, konfederaci a už nebyla říší. A došlo k něčemu podobnému jako byl pozdější
rozpad SSSR.

V souvislosti s tím navrhuji, abychom dnes přestali nazývat Tartárii Velkou a chápali pod tímto názvem jen
pozdní, rozpadající se původní Tartárii. Nebo je snad možné ji pokládat za Velkou, když jí chybí centrum,
hlavní město a vládce? A opravdu současníci tehdy, když začali psát "Velká Tartárie", najednou zjistili, že je to

skutečně obrovský stát? Během předchozích století všechny země a panovníci věděli, že Tartárie je silná a
obrovská říše od Uralu do samotného východu a od severu až po Indii. A pak najednou po zmizení hlavního
města ji začali nazývat Velkou. Soudě podle vnitropolitických procesů v zemi je slovo "Velká" synonymem
slova "svaz", "svazová", "spojená", tedy bez centra, něco jako "Spojené státy Tartárie".
Dost rychle se tartarská království (stejně jako ve své době republiky SSSR) začínají oddělovat a odcházejí pod
kontrolu sousedních říší: sibiřské země se svými cary odešly k Moskovii (k roku 1730 se hranice podmaněné
Sibiře táhne po řece Ural) (čínsky Helong-Kiang; čínskotatarsky Saghalien Oula), tartarské
země podél Číny se staly součástí Čínské říše, v níž od roku 1644 vládli titíž Tartaři z
provincie Niuche (oficiální historie je nazývá Mandžury, ale ve starých knihách vždy jedině
Tartary). Svobodná/Nezávislá Tartárie po určitou dobu ještě zůstává skutečně víceméně nezávislou a
suverénní. Ale časem si i ji rozdělí mezi sebou velcí sousedé. Malá Tartárie s Krymem už od
roku 1452 náležejí Osmanům (potomkům vojevůdce Osmana-Ottomana) z armády Velkého Chána.

Kde hledat stopy Chanbalyku/Cambalu?
Ruiny hlavního města Tartárie zůstaly v Čínské Tartárii, protože stálo nedaleko Velké čínské zdi. S vysokou
pravděpodobností lze říci, že katastrofa, která zánik města způsobila, byla přírodního původu. Mnozí autoři v
prvních desetiletích po roce 1680 píší o rozsáhlých ruinách v těchto regionech. Na některých mapách zůstávají
pouze ta města v Kataji, která jsou dostatečně daleko od Žluté řeky (Chuang-che/Croceum/Caramoran). Je
velmi pravděpodobné, že to je ta řeka, kterou Marco Polo a jeho současníci nazývali Polisanghan/Polsanghin/
Pulisanga.
Na břehu Žluté řeky už po roce 1680 vidíme nová městečka, ale dříve zde uváděná velká města zmizela. Poblíž
pouště Gobi zůstal starý dobrý Campion, původně Camul/Kamila, který vždy býval vedle Chanbalyku. Na
některých mapách v prvních časech v tomto regionu ale zejména mezi ostrým zákrutem řeky a Velkou čínskou
zdí není vůbec nic. Na jiných mapách se v těchto místech píše o tom, že „zde jsou ledy...“, třebaže dříve tam
byla města.

V roce 1694 na náhorní plošině kolem Žluté řeky poblíž čínsté zdi se objevuje výraz Pays
d'Ortus nebo DORTUS, což znamená „místa paláců“ (pays – z francouzského „místa“). A dnes i v oněch
divokých dobách „ORTO“ u místních Mongullů-Číňanů znamená „palác“. Například v
komentářích Palladia z roku 1920 k textu knihy Marca Pola se dozvídáme: „Orto ve skutečnosti říkají
oddělenému paláci chána vedenému jednou z jeho žen“. Jiné místo v textu: „Čínští autoři překládají toto
slovo „ORDO“ jako „harém“. A ještě jinde: „Ordos byl postaven Čingischánem pro imperátorky, které byly
vybírány ze čtyř různých kmenů“. A ještě poslední úryvek: „V době vlády prvních čtyř chánů, kteří žili
v Mongolii/Mungalii, byly čtyři„ordo“ od sebe značně vzdálené a cháni je navštěvovali v různá roční období“.
Za zmínku stojí také to, že podle informací Marca Pola, v každém takovém paláci tartarská imperátorkaměla
až 10 000 podřízených. Nic takového hordy.

Zapomenutá potopa XVI. století
Nějak se stalo, že hlavní město Kataje a později celé Tartárie se nacházelo na plató, na rovině mezi horami. Na
všech mapách jsou Chanbalyk a Ordos zobrazovány na víceméně rovině uprostřed horských hřbetů nedaleko
od Velké čínské zdi.
Jižněji mezi Tibetem a západní čínskou hranicí se prostírá ještě jeden tartarský region – Kukunor/Kokonor. Na
mapě Johna Speeda z roku 1626 je přímo textem uvedeno, že v těchto místech v důsledku potopy
vzniklo velké kulaté jezero, pod jehož hladinou bylo pohřbeno velké množství místních obyvatel. Současníci
tuto vodní plochu nazvali Cincui hay. V dnešní době tam nalezneme jezero Cinchaj (Qinghai) nebo Kokonur.
A opravdu svými rozměry by do sebe zahrnulo sedm středověkých měst i s okolními vesnicemi. Zajímavé však
je, že v jeho dnešních popisech, historii a zvláštnostech se nehovoří nic o tom, že by vzniklo při potopě.

Co si dnes
můžeme
přečíst o
tomto jezeře?
Vypadá to, že
se tvořilo po
tisíce let a
jeho název se
z čínštiny
překládá
jako „modré
moře“ nebo „
modré
jezero“.
Podle

anglické verze Wikipedie v různých jazycích – tibetském, mongolském a čínském – je tato vodní nádrž
nazývána mořem nebo jezerem. Bezodtokým jezerem. Ale dříve kartografové kreslili, jakŽlutá řeka vtéká
do Qinghai.

Anglická Wikipedie uvádí, že v současné době má jezero Qinghai plochu 4 317 km2; průměrnou hloubku 21
metrů, maximální - 25,5 m (v roce 2008). Ruská verze těchto stránek však uvádí maximální hloubku 38 m!
„Rozkládá se v nadmořské výšce 3205 m a zabírá centrální část Kukunorské roviny. Odkud se mohlo vzít
takové množství slané vody, aby ohromnou silou najednou vytvořilo obrovské jezero v dostatečné vzdálenosti
od moře a navíc v takové výšce?
Tady je potřeba analýza odborníka. Zatím tu máme data současníků nebo téměř současníků (1626), že to byla
potopa, nikoli povodeň. To, že se jednalo o stěnu vody, neboť se říká, že buď chlapec byl nalezen ve stromu,
nebo strom byl vražen do těla chlapce. To znamená, že katastrofa nebyla hladkým a postupným procesem. Byla
to prudká, silná lavina slané vody, která se zvedla do obrovských výšin; ale dál tsunami nepokročilo – zastavily
ho hory.

Krom toho první dvě
století existence jezera je
zobrazovali větší, než jak se
jeví dnes. Je možné to
přičíst neznalosti kartografů
o skutečných rozměrech
vodní plochy. A také je
možné, že s přibývajícími
roky vysychalo a stávalo se
mělčím. Abychom zjistili,
zda před rokem 1557 na
místě, kde žili Kokonorští
Tartaři, nebylo žádné jezero

Qinghai nebo něco podobného té velikosti, podívejme se na mapy vzniklé před obdobím 1557 - 1600. Tak
velké jezero tam opravdu není.

Pokusíme se tedy zrekonstruovat události. Pokud to byla potopa – tsunami, které „přišlo“od Žlutého moře po
území Číny, by muselo zasáhnout nížiny na severu historické Číny a dále „jít“ na západ i jih, kde jsou
průchody mezi horskými hřbety.

Když už jsme u té Velké čínské zdi... Pravděpodobně tam ještě v polovině XVI. století nebyla, nebo
ji Číňané teprve nedávno začali stavět. Ani na jedné mapě té doby se mi totiž dosud nepodařilo najít cokoli
podobného takové stavbě. Kdyby tam byla, Evropané by to velmi pravděpodobně věděli a na mapách by ji
zobrazovali. V každém případě by věděli o nějakých kamenných věžích, sloupech Alexandra, portálech
v Kaspických horách a dalších kamenných objektech té doby a zakreslovali by je na mapách Asie. Ukazuje se
tedy, že Čínská zeď v době potopy roku 1557 dosud neexistovala nebo byla mnohem kratší, než se
předpokládá. A nezabránila vlně zničit region Kataj s hlavním městem Tartárie, které se nacházely trochu
severněji od historických zemí Číňanů.

Kvůli úplnosti stojí za zmínku jedna mapa ze XVI. století, na níž Velká čínská zeď je, ale zaprve je vykreslena
tak podrobně, jak to nenajdete na jiných mapách tohoto období, a za druhé je jakoby nakreslena přes řeky, a
linie stěn vystupují více zářivě, jako by novou barvou inkoustu. S největší pravděpodobností tedy byl čínský
stavební zázrak na mapu přidán až později, když se přesně vědělo, jak a kde se točí terénem.

Jak vysoká je pravděpodobnost tsunami v případě zemětřesení v Žlutém moři? Ukazuje se, že trochu
východněji od něj jsou pod zemí rozloženy zlomy mezi třemi litosférickými deskami.
Gigantické euroasijská a pacifická tisknou malou filipínskou. Navíc pohyb desek směřuje k Eurasii, přesněji k
pobřeží Číny – k dnešnímu Ordosu. Pravděpodobnost podmořských tlaků je tedy opravdu veliká. Přitom
oceánská voda by se pohybovala směrem ke kontinentu.

Viděli jsme, že v oblasti Kataje a Číny potopa byla. Možná, že rok 1557 není přesně to správné datum, ale
nechť je pro nás jistým dočasným průvodcem. Mohla by tato potopa zničit Chanbalyk? Teoreticky ano. Ale je
tu jedno ale. Proč by Evropané i dalších skoro 150 let zakreslovali do svých map hlavní město Tartarie?
Opravdu nic nevěděli? Připusťme, že Tartaři neumožňovali cizincům přístup na území Velkého Chána po
mnoho let, stejně jak to dělali Číňané ve svém "Zakázaném městě". Existuje však plán z konce 17. století, na
němž Francouzi ukazují cestu do Chanbalyku přes Bucharu, Samarkand a Kasgar. Na pravé straně je pak
poznámka, že to je cesta, kterou OBVYKLE Moskovité jezdí do Kataje a Chambalu.

Vypadá to tedy, že Moskovité se ještě poměrně dlouho po poslední bitvě s tartaro-mongoly motali až téměř k
samotné Velké čínské zdi, ke dvoru Velkého Chána s nám neznámým cílem. Při poměrně vysoké dostupnosti
starých písemností na současných evropských internetových zdrojích je však téměř nemožné nalézt ruské
analogy stejné doby. Takže všechno, co se stalo před rokem 1700, my sami z primárních zdrojů zjistit
nemůžeme. Znamená to tedy, že ruští historici asi mají co skrývat. Proč? Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti
chyb v datech uvedených v písemných pramenech XVI. stoletílze předpokládat, že potopa byla o něco dříve než
v roce 1557 a zcela zničila nebo vážně poškodila první hlavní město Tartarie – město Taidu na pravém břehu
řeky Polisangan. Poté nechal Velký Chán postavit nedaleko, jen přes řeku, novou metropoli – Chanbalyk. A
právě ten mizí z map v 80. letech XVII. století.

Druhá verze: Rozlití Žluté řeky / Polisangin
Abychom pochopili, co vlastně Cambalu a sousední města zničilo, obrátím se k důležitému datu ještě jednoho
vodního kataklyzma, které místnímu obyvatelstvu přineslo mnoho utrpení a smutku. Jedná se o rok 1642. Rok
mohutné povodně způsobené Žlutou řekou/Chunag-che. Není divu, opravdu není divu, že
ji Číňané nazývají "Hoře Číny"! Před námi je mapa Číny z knihy Afanasie Kirchera z roku 1667. Vzpomínky
na události před téměř 20-ti lety, zachycené v knize, jsou stále svěží ve vzpomínkách současníků. Čteme: „V
roce 1642 řeka pohřbila 300 000 lidí.“
Na pozdějších mapách Evropanů, tedy po roce 1642, nebo přesněji za dvacet až čtyřicetlet,
město Chanbalyk zmizí. V textech (i když si vzpomínáme na plán cesty Moskevitů do Kataje) přímo
spojují Kataj, Chanbalyk s Pekingem. Francouz Manesson-Mallet píše ve své knize, že dříve nikdo přesně
nevěděl, kde stojí toto město, ale nyní je všem jasné, že Chanbalyk je Peking! Co tu není k pochopení?
Ještě nechápete? Vysvětlím. Dva roky po masivní povodni v Číně – a zejména v roce 1644 – došlo k
velké vojensko-politické události, která radikálně změnila průběh dějin nejen Číny a Tartárie, ale celého světa.
V tom roce začali Tartaři intervenci do Říše středu. Číňané sice postavili Velkou čínskou zeď, ale k čemu jim

byla? Zdroje říkají, že mezi nimi byl nalezen zrádce, který otevřel brány opevnění a Tartaři vnikli do Číny.
Kdyby nebylo mohutných záplav Žluté řeky a rozsáhlé devastace území této země, možná by Tartaři toto
všechno ani neriskovali... Možná také, že povodeň způsobila Velké čínské zdi nějaké škody, koneckonců řeka ji
přece protíná... a tím Tartarům zjednodušila útok.

Podle písemných pramenů se Tartaři po krátké době dostali až do Pekingu. Boj o moc v Říši středu trval
necelých 20 let. Nyní historici říkají, že to byl boj mezi dynastiemi Ming a Čching. Ming je čínská
a Čching mongolská. Ale ve starých knihách se píše, že v roce 1644Čínu napadli Tartaři a úplně nad ní
převzali kontrolu až v roce 1660. První vládce z dynastie Čching kronikáři nazývali výrazy "Tartaři
Číny", "tartarský král Číny". Přesněji řečeno, tito Tartaři pocházeli z regionu Niuche a později se
nazývali Mandžuové. Moderní historici jsou bez výjimky přesvědčeni, že tato národnost byla součástí
mongolského etnosu. Jak však tito „Mongolové“ vypadali, můžete vidět na starých ilustracích současníků
těchto událostí. Abych byla upřímná, věřím jim víc, než současné historické vědě, jejíž základy byly
položeny Evropany v jejich ruské kolonii. A mimochodem – tyto
velmi slovansko/skýtské typy „Mongolů“ přinesly na dlouhou dobu do čínské kultury tradiční mandžurské
písmo, které je v podstatě stejné, jakým psali chánové Tartárie.
Tématu dobytí Číny Mongoly (čti: Tartary) je možné věnovat zvláštní část. Zde zmíníme jen ty nejdůležitější
momenty týkající se Kataje a Chanbalyku.
Moment první. Dokonce i oficiální verze historie uznává, že Mongolové (čti: Tartaři) si
roku 1644 podmanili Čínu a vládli zde. Nyní historikové nazývají toto období dobou vlády dynastie Jüan,
kterou údajně založil Velký Chan Chubilaj, starý dobrý známý Marca Pola.Číňané svrhli „jeho" dobyvatelů
(oficiálně) ve XIV. století – 1368 (v duchu si přidejte alespoň 100 let, abyste získali realističtější datum). S
největší pravděpodobností to byla dynastie Ming, která přišla po svržení „Jüan" a stavěla hlavní část vysoké
kamenné hranice mezi Čínou/Sina/China a Tartárií; stavbu nedokončila kvůli masivnímu zaplavení a
vpádu Tartarů.
Moment druhý a ohledně zničení města Chanbalyk nejzajímavější. K záplavám došlo v roce 1642. Dva roky
v Tartárii probíhaly nějaké vojenské, politické a sociální události, které dovedly k tomu, že se jeden z regionů
země zničehonic samostatně rozhodl dobýt Čínu, která je nazývána „horkou" (postiženou záplavami). Přitom
centrum – Kataj a s ní i Velký Chán, imperátor Tartárie – jako by zůstali v zemi (jenže Velký Chán nebo
alespoň jeho blízký příbuzný v historii vždy stál v čele všech velkých vojenských tažení!); najednou to však
jakoby není jejich válka, ale válka Mandžurů, Tartarů regionu Niuche. Je to více než podivné a může to

svědčit ve prospěch verze, že právě tato povodeň zničila, třeba i částečně, i rezidenci Velkého Chána. Nelze
vyloučit ani možnost vzájemného konfliktu mezi tartarskou elitou, která hrála svou roli při
zhroucení dynastie Čingizidů.
Od okamžiku dobývání Číny Tartary, tedy od let 1644 – 1660, myšlenka, že hlavním
městem Tartárie je Peking, dozrávala na Západě. Na první pohled je to nelogické a velmi podivné. Ale pokud
se postavíte na místo současníka, kterému zpravidla přicházejí zprávy z Asie ve formě pověstí a spekulací... Jak
to tam vypadalo? Tartaři se usadili v Pekingu, budují tam paláce podle vlastního vkusu, mění vše podle sebe.
Mnoho Tartarů je ve veřejné službě (písemné důkazy o těchto dobách jsou k dispozici), při dvoře se
používá mongolské (= tartarské) písmo. Čím to tedy není hlavní město Tartarie?

Proti této verzi lze postavit francouzskou mapu-plán z roku 1677, na níž je zakreslena
cesta Moskovitů do Kataje a Cambalu. Jak vidíte, Chambalyk stále stojí. Faktem však je, že v této francouzské
sbírce map a cestovních záznamů se píše o putováních a mořeplavbách z různých let celého XVII. století. Je
zřejmé, že po zničení hlavního města Tartárie byla delegace Moskovitů šokována, když viděla zříceniny a
ruiny "středověkých"budov, jak to francouzští cestovatelé popsali později v 19. století.
V letech 1680 – 88 Chanbalyk zmizel z map současníků. Na některých mapách stále ještě existuje
oblast Kataj (stala se Bílou) a KaraKataj (doslovně "Černá Kataj"), někdy je ještě možné vidět podél Žluté
řeky města Campion a Camul nebo Zouza. Jen díky dočasnému uchování těchto sídel (později jim byla dána
čínská jména) se člověk může ujistit, že Chanbalyk stál někde poblíž – na sever a ne na jih od Velké čínské zdi.
V roce 1694 se objevuje první zmínka o regionu Ordos, což znamená "paláce". Na francouzské mapě z XVIII.
století je rovina (dnes Ordoská) mezi korytem Žluté řeky a Velkou čínskou zdí popsána něčím podivným: "Vše
ledové - písek a drť".
Peking může být zaměňován s Chanbalykem také kvůli podobnosti rozložení palácového komplexu. V
čínském hlavním městě se nazývá Zakázané město a existuje podezření, že ho postavili císaři

dynastie Mandžurů-Tartarů (možná na základech nějakého jiného komplexu budov) jako kopii rezidence
velkého tartarského chána. Ale Zakázané město je přece jen jiné a daleko skromějších rozměrů.

Místo doslovu
Po dlouhém a podrobném studiu mnoha starých map a knih o Číně, Tartárii a Asii obecně jsem našla ještě
jedno zajímavé svědectví.
Na mapě z roku 1747 na severozápad od regionu Ordos směrem k pohoří Altaj leží jezero Karakum (nebo
Kuran) sousedící s poznámkou (ta je malinko jižněji) „Zde by se mělo nacházet jezero Kurahan Ulan Nor". V
popisu mapy se dále říká, že tady údajně stála rezidence Chubilaje až do okamžiku, kdy ji přenesl
do Chanbalyku. To znamená, že někde poblíž by měly být stopy slavného centra Kataje. Nicméně my máme v
paměti slova Marca Pola o více jak stodenním putování na Altaj k hrobkám tartarských vládců. Ale toto místo
je docela blízko …

Takže zapomeňme, že je třeba hledat dvě města, která jsou oddělena řekou nebo jejím vyschlým korytem. Do
jezera vtéká řeka Ongin, a toto slovo - „Ongin“ - mohlo vzniknout zkrácením původního jména „Polisangin“.
V další části této série o hledání hlavního města Tartárie se pokusíme najít toto místo na současné mapě a najít
něco podobného městům Chanbalyk a Taidu.
S pomocí Google Maps se vydáme do provincie Ordos, tedy do bývalé Kataje. Projdeme se díky satelitním
mapám po ulicích a polích dnešní čínské prefektury, prozkoumáme její historii a pokusíme se potvrdit výsledky
našeho pátrání.

Číňané skrývají stopy Chanbalyku
Došli jsme k závěrečnému rozuzlení našeho pátrání po centrálním regionu Tartárie – Kataji a jejím hlavním
městě Chanbalyku. Po prostudování desítek dokumentů, které nám tu zůstaly od součásníků Chubilaje a
dalších vládců této záhadné země, jsme našli pravděpodobné místo stop po legendární rezidenci tartarských
chánů. Dovolte, abychom krátce shrnuli základní závěry získané v důsledku našich „dokumentárních
vykopávek“. Od celku k části. A ještě něco doplníme.

Základní poznatky získané z dosavadního pátrání
První série faktů: Říše Velkého Chána byla současníky nazývána Tartárií, nikoli Velkou Tartárií. Říše byla
založena ne dříve jak koncem XIII. století Čingischánem (původem Skýtem) na základě
regionů Skýtie a Serika („národnosti“ a „árijské haploskupiny“) cestou připojení sousedních národů. Centrem
nově vytvořené říše se stala KATAJ, kde v průběhu prvních sedmi chánských pokolení byly rozmístěny v
dostatečné vzdálenosti od sebe čtyřisezónní rezidence s harémy řízené ženami-vládkyněmi. Pod řízením každé
manželky bylo až 10 000 lidí. Kataj sousedila s tradičně čínskými (China/Sina) územími na jihu,
s Tangutem na západě, Tartary Niuche (kteří se později nazývali „Mandžurové“) na východě a
pouští Lop (Gobee) a Altajskými horami na severozápadě.
Druhá série faktů: Přesnější informace o vzniku původní sestavy Tartárie a data jejího založení je těžké
stanovit, protože chybí mapy a písemná svědectví vytvořené v XIII. - XIV. století.
Reálnějšímu datování různých událostí středověku brání tři základní faktory:
1. Chybějící datace současníky na některých dokumentech (mapách, obrazech, miniaturách, knihách) a jejich
pozdější dodatečné datování: nejčastěji to pak vede k tomu, že jim zdroje uměle přidávají na stáří;

2. V XVI. století vycházejí historicko-kartografické práce „podle Ptolemaia“. Podle oficiální historie žil ve
starověku, je tedy otázkou, proč bylo potřeba čekat více než tisíc lets jejich zveřejněním. Přitom je zajímavé,
že v takových pracech se mísí politická situace středověku a „starověku“. V situaci, kdy na jedné a téže
mapě vidíme Francii, Chaldeju, Troju, Babylonii, Skýtii a středověkou Tartárii, ztrácíme jakoukoli
časovou orientaci. A takové práce „podle Ptolemaia“ nejsou jediné, kde se můžeme setkat s takovým
mícháním. Příkladem může být i tato mapa připisovaná Kryštofu Kolumbovi, kde se na jednom místě
objevují takzvané „starověké“ a středověké státy, například Troja a Alamania (Germánie), Sarmatie,
Turecko a Tartárie

3. Evropská kartografie se postupně „normalizovala“, ale už v XVI. století začínají historici posouvat světové
dějiny, a to zejména evropské, do starších období. Například v XVII. století v knize z roku 1677 (tehdy
Tartárie začíná praskat ve švech) se převádí obšírná suma dat počítaná ve škále „od stvoření světa“ na
katolický způsob (nyní by běžel rok 6018).
Ale dokonce i v těchto tabulkách je možné najít nemálo časových posunů, když ty či ony události proběhly
o 200 – 300 let později nebo dříve, než jak uvádí současná historická „věda“. Některá století jsou, co se týče
událostí, prakticky pustá a vypadá to, jakoby při roztahování světové historie v čase vědci té doby ještě nestihli
vymyslet, co tam vlastně vložit. Na přelomu XVII. a XVIII. století se však evropští historici sjednotili a za
jedinou správnou pokládají chronologii Scalieriho.
Vzhledem k těmto faktorům, které brání rekonstrukci historického vývoje Tartárie, není možné přesně zjistit,
jak toto asijské impérium začalo své triumfální hnutí po celém kontinentu a jak dosáhlo své největší prosperity.
Není dostatek písemných důkazů o tom, že Evropa byla součástí tohoto impéria, protože pro to existují jen
nepřímé náznaky. Ale že k Tartárii odpradávna patřily ruské země, můžeme dokázat, a to i díky
digitalizovaným mapám z údajně XIV. století.

Pomoci nám v tom může tato stará námořní navigační mapa patrně z roku 1339 od Angelina Dulcerta. Na ní
jsou Rostov na Donu i dnešní Ukrajina označeny chánskými vlajkami s ukrajinskými „sokoly“ a půlměsíci
obrácenými vzhůru nohama. Stejné znaky jsou nad sibiřskými městy, kde je zobrazen Velký Chán Usbek (také
blízký příbuzný Čingischána). Polonia (Polsko) byla podle mapy označena půlměsícem spojeným s prostým
křížem. Je pravděpodobné, že skutečné datum vzniku mapy je asi o sto let pozdější, než je uvedeno. Podle stylu
a rukopisu připomíná Katalonský atlas světa, který je údajně z konce XIV. století.
Třetí série faktů: Chanbalyk je na mapách současníků vyznačen jako hlavní město Tartáriepřibližně od
poloviny XV. století. Na západ od něj je město i region Camul, na jih Sina/China (Čína), na sever Altaj s
hrobkami chánů a na východě to kreslí každý jinak – někdy jezero Xandu, obvykle (moře-oceán; tak tomu bylo
do té doby, dokud tato místa nezačali navštěvovat Evropané někdy v době 1660 – 1680, to je v době pádu
hlavního města a přeměny říše (Tartárie) ve „Velkou svazovou Tartárii“).
Nebylo by správné, kdybychom se nezmínili o struktuře samotného Chanbalyku v dobách jeho rozkvětu. Podle
popisů západních učených mužů to bylo ohromné město mající na obvodu 28 mil. Zde vzniká otázka,
kolik metrů měla jejich míle. Obvykle je to více jak kilometr. Ale v těchto místech často používali čínskou
míli – „li“, což je něco málo přes půl kilometru.
Pokud jde o zvláštnosti hlavního města Tartárie a jeho paláců, o tom by bylo možné napsat zvláštní článek. Ale
my se zkusíme krátce projít charakteristikami města, jak je popsal současník chána Chubilaje, Benátčan
Marco Polo.
Právě tento cestovatel píše o tom, že v době vlády Chubilaje měl Chanbalyk 28 mil po obvodu. Ulice
tvořily čtverce a čtvercový půdorys mělo i město, takže vypadalo jako šachová deska. Stěny městské pevnosti
byly obkrouženy širokým příkopem a tyčily se do výšky 10 kroků (asi 7,5 m). V rozích vnější hradby byly
brány pro pohyb obyvatel a ve středu jižní stěny byl hlavní chánský vchod, kterým mohl vjíždět jen imperátor.
V rozích pevnosti a mezi nimi bylo vždy po jedné vysoké věži.
Uvnitř městských zdí byl ještě jeden takový čtverec a v něm bylo zase osm „paláců“ (věží). Dveře ve vnitřních
stěnách byly umístěny stejně jako na vnějších. To byl chánský palácový komplex, uvnitř něhož se nalézal
palác Velkého Chána; budova byla přilehlá k severní stěně komplexu a byla jednopodlažní, vyvýšená nad zemí
do výšky 10 dlaní (přibližně 1 metr). Palác byl natolik obrovský, že jen například do hlavního sálu se vešlo 6
000 lidí (Marco Polo). Kromě tohoto sálu byly v paláci komnaty pro chánovu rodinu, „kabinetní“ komnaty
imperátora, jeho pokladnice a další. Benátčan na tomto místě píše, že v té době na celém světě nebyla budova
podobná této, co se týče velikosti a nákladnosti.

Město Chanbalyk (Cambalu) má východoevropskou architekturu a vůbec nepřipomíná Peking
Na jižní straně nádvoří uvnitř palácového komplexu se rozprostíral park s krásnými stromy, včetně ovocných;
tam se klidně procházela různá zvířata - ptáci, srnky, a jiná zvířena... Cesta se táhla nad hustou trávou ve výšce
dvou loktů nad zemí. Za severní stěnou komplexu (na severozápadě) se prostíralo velké jezero, z
něhož Velkému Chánovichytali k obědu ryby různých druhů. Jezero, do něhož vtékala nevelká řeka bohatá na
ryby, byla vytvořeno člověkem. Vykopaná hlína tvořila vedle velký kopec vysoký 100 "dobrých" kroků (1
krok = 0,75 - 0,80 m), což by znamenalo 75 - 80 m (výška obvyklé pětipatrové budovy je 15 m). Ale je to také
možné chápat tak, že k dosažení vrcholu bylo potřeba 100 kroků, pak by samozřejmě byla výška kopce menší.
Na něm byl také založen park, kde Velký Chan nařídil vysadit všeliké druhy rostliny, jež se mu líbily, a některé
stromy se na jeho příkaz přesazovaly na tento kopec i s kořeny. Uprostřed tohoto parku byl malý palác určený k
oddechu.

„Chán přikázal postavit co do rozměrů stejný (jako hlavní velikochánský) [palác] pro svého syna, budoucího
vládce. Ten se rozkládá na druhé straně jezera.“ píše Marco Polo. „A stojí tu most klenoucí se přes vodu od
jednoho [paláce] ke
druhému.“ Shrneme
-li charakteristiku
města a palácového
komplexu v hlavním
městě Tartárie, je
důležité si všimnout
jejich poměrně
velkého rozdílu
oproti Pekingu a Z
akázenému městu.
Avšak i přes tuto
okolnost se od
povodní v
roce 1642 Evropan
é stále více
domnívají, že
hlavním
městem Tartárie je

Peking. Logika takových závěrů současníků může být pochopena po přečtení předchozího dílu této série
článků.

Město Chanbalyk (Benátčan toto slovo vysvětluje takto: Kan-Baligh = Město chána) se rozkládá ve
vzdálenosti 10 kilometrů na východ od široké řeky Polisangin, která se vlévá v oceán. Přes Polisangin byl
postaven onen mramorový most se 24 oblouky: délka této stavby činila 300 „dobrých“ kroků (300 x 0,75 m),
což je 225 m. Šířka mostu se rovná osmi „dobrým“ krokům. Dále na západ tekla ještě jedna řeka
– Karamoran (Černá řeka). V anglickém překladu knihy Marca Pola z roku 1903 s komentáři a přílohami z
roku 1920 se uvádí, že tímto jménem všichni evropští současníci a někteří muslimští autoři té doby
nazývali Žlutou řeku neboli Chunag-che.

Můžeme tedy dospět k závěru, že řeka Polisangin s odhadnutou šířkou koryta 250 m tekla výhodně od
řeky Chuang-che, to znamená, že Polisangin nebyla hlavním korytem Chuang-che, ale byla s ní nejspíš
spojena. Poloha Žluté řeky (která je podle popisu Marca Pola tak široká, že přes ni nebylo možné postavit
most) západně od Kataje a Chanbalyku dokazuje, že hlavní rezidence Velkého Chána byla postavena v
místech dnes nazývaných prefekuraOrdos ve Vnitřním Mongolsku (Čínská lidová republika). Ještě jeden detail
– přes řeku nedaleko od Chanbalyku by se měly nacházet zbytky daleko staršího chánského města –
města Taidu.

Čtvrtá série faktů o Kataji a Chanbalyku. V roce 1557 došlo v Číně (Sina), Kataji (CATHAYO) aKokonorské
Tartárii (Kokonor Tartares - východně od čínského Shanxi) k potopě (možná tsunami od Žlutého moře), která
na místech sedm měst vytvořila slané jezero Qinghai(Kukunor) uprostřed Kukunorské roviny. Délka jezera je
asi 105 km, maximální šířka je až 65 km, plocha 4 200 km² a největší známá hloubka je 38 m. Jezero se
nachází v nadmořské výšce 3 205 m. Datování potopy se může od skutečnosti lišit. Je pravděpodobné, že tato
potopa zničila první město chána Taidu, a tak vznikla potřeba vybudovat rezidenci novou, město Chanbalyk.
Ale toto je pouze verze, která vyžaduje podrobnější výzkum, který by ji potvrdil. Mimochodem v Ordosu je
nyní spousta slaných jezer, zřejmě to je němý důkaz události, k níž došlo před několika staletími.
Druhou známou katastrofou, která ovlivnila krajinu i historii místních států, byla mohutná povodeň na Žluté
řece z roku 1642. Voda tehdy zabila na 300 000 lidí. S největší pravděpodobností právě tato událost vedla k
zániku hlavního města Tartárie. Na přelomuXVII. a XVIII. století Evropané kreslili na mapy těchto míst
sousední města Chanbalyku Campion a Camul v určité vzdálenosti od Žluté řeky, blíž k poušti Gobi. Je tedy
zřejmé, že dokázala tuto masivní povodeň ustát, což se však bohužel nedá říct o samotném Chanbalyku. Po
povodni Žluté řeky postupně mizí z map současníků a Tartárie se proměňuje na „Velkou Tartárii“; rok co rok
pak od ní odpadávají okrajová území a přičleňují se k sousedním říším.
Je třeba říci, že po celá staletí Žlutá řeka nenechává Číňany žít v míru a pravidelně si od tohoto lidu vybírá
krutou daň v podobě stovek tisíc životů. "Hoře Číny", jak ji Číňanénazývají, se rozlévá přibližně každých 20
let a i nyní je po celé délce pokryta přehradami pro kontrolu hladiny vody. Připomeňme přinejmenším ty
nejhorší povodně na Žluté řecev letech 1887 a 1938, které způsobily smrt 900 tisíc a 500 tisíc lidí. Musíme si
přiznat, že nalezení zničeného města Chanbalyk po sérii několika obrovských povodní je pro výzkumníky
nelehký úkol.

Proč nemůže být Chanbalyk v blízkosti Kurakhan Ulan-Nur
Na mapě z roku 1747 Thomas Kitchin ukázal na jezero Kurahan Ulan Nor (No/Noor = "jezero") jako na
pravděpodobné místo, kde se nacházela rezidence Velkého Chána. Všechny mapy té doby naznačují, že tato
vodní plocha byla na přístupu k pohoří Altaj, což je velmi blízko hrobů tartarských chánů; ale tenhle údaj
odporuje tomu, co napsal například Marco Polo. Ten uvedl, že cesta z Kataje ke hrobům trvala více než 100
dní.
Pokud bychom předpokládali, že průměrná rychlost pohřebního průvodu byla 2 km za hodinu (včetně sestupů
a výstupů), spánek trval asi 5 hodin, plus ještě další 3 hodiny na jídlo a 3 hodiny na zastávky (1 zastávka - 1
hodina), pak 24 hodin - 5 hodin - 6 hodin = 13 hodin denně bylo věnováno pochodu. Průvod by tedy denně
ušel asi 26 km. Pak to ovšem vypadá na 2 600 km. Navíc s největší pravděpodobností měl průvod v průběhu
více než 100 dnů pochodu povolen i pravidelný delší oddych, což také ovlivnilo rychlost. Takže Kurakhan
Ulan Nur (Couharan) nemůže být místem Chanbalyku.

Ještě jednu věc, která se týká tohoto jezera, je třeba zmínit – těžko ho dnes najdete. Možná už ani neexistuje. Na
území Vnitřního Mongolska totiž jezera neustále vysychají. K mému velkému překvapení tato poměrně velká
vodní plocha v provincii Ordos – Karaman, která je prakticky na téměř všech mapách z XVIII. století, po sobě
zanechala jen stopu v polopouštní oblasti a ta je jasně viditelná jen na satelitních mapách.

Ordos – provincie ukrývající velkou minulost Tartárie
A nyní nastala chvíle podívat se do samotného Ordosu.

Jedná se o provincii v rámci velkého makroregionu Vnitřní Mongolsko v Číně. Oficiální verze historie se nás
snaží přesvědčit, že tyto země se staly součástí čínského státu v roce 1649, pak byly údajně rozděleny do 6
khoshunů (okresů). Nic z toho však nevidíme na mapách XVII. století. Na většině map po povodni z
roku 1642 patří tato země k Tartárii, kde se také nachází politické centrum říše. Poté, co roku 1688 je region již
v čínské Tartárii(patřící do Číny) a poprvé označován jako Ordos, na některých mapách je oblast obvykle

prázdná, bez měst, někdy je uvedeno jen několik menších sídlišť (mezi nimi město Campion – bývalý soused
Chanbalyku) a upomínají se zničená města této oblasti (bývalé Kataje a KaraKataje).

Historici nicméně přiznávají skýtskou minulost Ordosu. A samozřejmě ji umísťují do dávné minulosti,
protože Skýtové podle nich "vymřeli" do VI. století našeho letopočtu. Mezi archeologickými nálezy jsou
pozlacené boty se vzory nebo bronzové a zlaté spony vyrobené ve stylu, který je někdy tak blízký Skýtům, že
se zdá, že byly vyrobeny jedním autorem. Mezi nalezenými artefakty jsou také kovové desky, včetně těch se
svastikami.

Nicméně pokud se podíváte na Ordos shora, zdá se, že město je postaveno na základě jiného stejně velkého
osídlení. Tu i tam najdete stopy ulic - občas jako by obíhaly něco kultého, jindy "staré" město, jakoby bylo
v "buňce" nebo "obdélníku". Často v provinciích, a obzvláště v Ordosu samém vidíte vysoké i nepříliš
vysoké "kurgany" - sypané kopce, které jsou osázeny přesnými řadami mladých stromů (tvoří kruhy, zmenšují
se směrem vzhůru a rozšiřují směrem dolů) - tak se Číňané pokoušejí skrývat „stavby" nečínského původu
původ.

A vzhledem
ke stopám
rozsáhlé
lidské
činnosti na
těchto
místech je
podle mého
názoru

publikováno dost málo archeologických nálezů. Prakticky není vystaveno žádné nádobí a jiné domácí potřeby,
oděvy, ozdoby, kosti a lebky lidí, tedy nejčastější druhy archeologických nálezů. Na malbách jsou často
zobrazováni koně a jezdci, ale kupodivu se mezi vystavenými archeologickými nálezy prakticky neobjevují
koňské postroje.
Zdá se, že k veřejnému shlédnutí je vystaveno jen to, co nevyjadřuje národní zvláštnosti etnické skupiny, která
zde žila před mongoloidy. Nalezené objekty se staly základem pro tvorbu nových ikonických historických
systémů při výstavbě místních památek, architektonických struktur, oděvů a předmětů pro domácnost, jako by
byly pro turisty rekonstruovány.

Například v Ordosu často jako symbol chánovy moci mají na mysli trojzubec, připojují jej k žezlu jako vrchol.
Ale současníci velkých chánů zobrazovali zakončení žezla různými způsoby, jako by přesně neznali jeho
skutečný tvar.

A ještě k vlajce Tartárie. Současní historici s domnívají, že na vlajce vládnoucí dynastie byl kruh s půlměsícem.
Je však těžké najít v otevřeném přístupu na internet staré dokumenty, které by prokázaly, že tento symbol
patří Čingischanovi a jeho dynastii. Ale připomeňme, že jsme již tento symbol tatarské říše viděli na mapě
údajně ze XIV. století (autor: Angelino Dulchert), kde se vznášel nad městy Eurasie až do Moskovie a Polonie.
Dvourohá rozetka s cípy dolů, zavěšená z rukojeti s malým kroužkem, je na vlajkách jasně viditelná. Často bylo
takové znamení doplněno zvednutým "ocasem", který vychází z jednoho z "rohů"symbolu.

Někdy byl půlměsíc umístěn vedle na ostrém konci. Později na vlajkách Tartárie začínají vykreslovat něco, co
vypadá jako drak, ale tak tomu je blíž k západu říše. Poměrně nová města Ordos a
sousední Kanbashi/Chanbashi (téměř Chanbalyk/Chanbalyk) jsou plná obrazů na téma Čingischána a
tibetských Mongolů. Zde můžete obdivovat sochy a obrazy oslavující velkého "vojevůdce" a jeho armádu
- Hordu.

Můžete také zajít do mauzolea chána Zlaté hordy – moderního architektonického komplexu navrženého v
podobě jurty. To je vpořádku, ale kam se poděly paláce, o nichž psali současníci nejbližších potomků
zakladatele Tartárie – chánů Chubilaje a Usbeka? Historici nevědí anebo předstírají, že neznají podrobnosti o
životě potomků Čingischána; v každém případě podle Ordosu a jeho okolí vzniká pocit, že tato země nikoho
kromě prvního chána Hordy, žijícího údajně ve XIII. století, nepamatuje.
Shrneme-li příběh regionu Ordos, musíme konstatovat, že historické a turistické sféry Čínya Vnitřního
Mongolska žijí ze slávy Čingischána, ale tak, že narušují původní význam ve prospěch čínské národní
ideologie. Ani v nejdivočejších fantaziích se přece před prostými Číňany nesmí připustit, že by na rovině
mezi Žlutou řekou a Velkou čínskou zdí mohli žít lidé bílé pleti. Už tak některé nálezy, například mumie
bělochů, podle čínského vedení zbytečně upozorňují na původní obyvatele severu a západu ČLR.
Prakticky se stoprocentní jistotou můžeme mluvit o úmyslném narušení skutečné historie těchto míst. Země
založené za přímé účasti členů Čingischánovy dynastie, nebo které se ještě dříve staly součástí Tartárie, už
několik století žárlivě střeží tajemství svého narození z lůna starověké euroasijské říše. Mezi tyto státy
patří Rusko, Ukrajina, Moldávie, Kazachstán, Čína, Turecko, Mongolsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Indie a
další. Archivy těchto zemí jsou přísně chráněny, nálezy, které by nás mohly nejvíce šokovat, s největší
pravděpodobností podléhají likvidaci. A vědci a historici získávají jen drobky nebo to, co strážci tohoto
tajemství přehlédli, či co náhodou upoutalo pozornost široké veřejnosti. A je tu ještě je jedna možnost interpretovat vše v kurzu aktuální oficiální historie.
Původ regionu Ordos a jeho stejnojmenného města je zajímavější ještě v jedné
věci. Čínská a vnitromongolská podnikatelská komunita si riskla vybudovat milionové město uprostřed pouštní
náhorní plošiny na základech malé vesnice. Avšak i přes grandiozní zástavbu těchto pozemků jsou všude vidět
stopy původního rozsáhlého osídlení: obrovské násypy v podobě kurganů, příkopy, zbytky základů pevností a
další němé svědky velké tartarské minulosti. Proč právě tady bylo postaveno nové supermoderní město pod
značkou Čingischána, údajně Mongola, který si podmanil polovinu světa? Není to třeba proto, že Čína plánuje
opakovat činy velkého vojevůdce a rozmáchne se na bývalé tartarské země? Jen si to
představte: Čingischán jako symbol bojujícího, vítězného Východu, jako obraz zakladatele nejmocnější
superříše všech dob!
Ale po vybudování Ordosu a Chanbashi „na zelené louce“ čínský byznys nedokázal zajistit příliv kupců. Obě
města jsou obydlena jen z několika procent. Na internetu sice některé stránky píší, že se situace postupně

zlepšuje, nicméně... Ordos se stal známý po celém světě jako největší město-přízrak v Číně, kde obrovské
obytné komplexy stojí prázdné a v nemnohých obchodech a kavárnách nejsou téměř žádní zákazníci.

Taková je tedy současnost zemí, které dříve nesly jméno Kataj, kde se tyčily slavné paláce Velkého Chána,
nyní moderní historickou „vědou“ nazvané jurtami. Číňané se pokoušejí vyhrát ideologickou bitvu významů,
používajíce árijsko-skýtskou minulost regionu Ordoske svým "mongolským" cílům. Ale zdá se, že jeho energie
odolává a jakési neznámé síly brání Číně získat moc pomocí lži a polopravd. Město budoucnosti se stalo
městem duchů. Příliš velké sousto si vzali Číňané, jak se zdá, když si chtěli podmanit hlavní město největší říše
všech dob a národů.

