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Przyczynek 
do tatarskiej historii 

Kontakty Korony Polskiej z Tatarami z Krymu zaczęły się jeszcze 
przed powstaniem tamtejszego chanatu. Z czasem zacieśniły 

się i trwały przez stulecia. W wieku XX ostatnim ich akordem było 
uczestnictwo polskich Tatarów w formowaniu Krymskiej Republi-
ki Ludowej w latach 1917–1919. Osaczone przez bolszewicką Ro-
sję władze krymskie poprzez polskiego przedstawiciela w Szwaj-
carii zwróciły się do Ligi Narodów o  udzielenie Polsce mandatu 
nad Krymem. W  cza sach najnowszych nasi Tatarzy i  działacze 
niepodległościowi wspierają ruch narodowo-wyzwoleńczy Tata-
rów Krymskich i pomagają uchodźcom z Krymu. 

Ale tak naprawdę, to bardzo mało wiemy o krymskotatarskiej 
historii, o dziejach Chanatu Krymskiego, jego mieszkańcach i za-
bytkach. W  efekcie pokutuje dość ogóle przekonanie o  niskim 
stopniu rozwoju tatarskiego społeczeństwa, którego jedynym za-
jęciem miały być łupieżcze wyprawy na sąsiednie kraje. Kto mógł-
by sobie wyobrazić, że znano wówczas na Krymie np. łaźnie z zim-
ną i ciepłą wodą, używano koszul nocnych i chusteczek do nosa? 
Chanat Krymski w wielu aspektach przypominał Rzeczpospolitą, 
a losy obu państw wykazują liczne podobieństwa. 

Praca Elwisa Osmanowa, młodego tatarskiego naukowca 
z  Symferopola, przedstawia nam historię pałacu chanów krym-
skich w Bachczysaraju. Przy okazji dowiadujemy się wielu cieka-
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wych rzeczy o  ówczesnych ludziach, sztuce, rzemiośle, obycza-
jach. Pomimo skromnej objętości stanowi ciekawe kompendium 
informacji, które my, polscy Tatarzy, poczuwający się do związ-
ków krwi z Krymskimi Tatarami, z pewnością znać powinniśmy. 

Polecam tę książkę, bo zawsze warto wiedzieć coś więcej. 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

MZR w RP
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Wstêp

(…) Ten rozkoszny pałac, stworzony umysłem chana, uspra-
wiedliwia moją pochwalną pieśń. Ów budynek, swoją serdecz-
nością, niczym słoneczną światłością, opromienił Bachczysaraj. 
Patrząc na malowniczy obraz pałacu, myślisz, że to siedziba hu-
rys, że najpiękniejsze podzieliły się z nim wdziękiem i blaskiem, 
aż stał się niczym łańcuch morskich pereł, niebywały diament. 
Spójrz! Oto przedmiot godny złotego kalamu (…)1 

Powyższe wersety wciąż można przeczytać na ścianie jednej 
z  pałacowych komnat, ale i  bez tak efektownego zachwa-

lania, charakterystycznego dla całej wschodniej poezji XVIII 
wieku – bachczysarajski pałac rzeczywiście wywiera ogromne 
wrażenie. Jego ponadtrzywiekowa historia jest bardzo złożo-
na i kontrowersyjna – okresy bujnego rozkwitu przeplatały się 
z opustoszeniami; życie w nim, wydawało się, zamierało, ale pa-
łac ponownie się odradzał. 

Pamiętać należy, że początkowa historia pałacu, podobnie jak 
Bachczysaraju [krtat. Bağçasaray2] i Chanatu Krymskiego [krtat. 
Qırım Hanlığı] w całości pozostaje pełna domniemywań z powo-
du szczupłości materiałów źródłowych. Niewątpliwie, budowa pa-
łacu wiąże się ściśle z  powstawaniem i  rozwojem Bachczysaraju 
oraz Chanatu Krymskiego w  ogóle, kształtującego się w  efekcie 
rozpadu niegdyś potężnego i rozległego władztwa – Złotej Ordy. 

1 N. N. Murzakiewicz, Bachczisarajskije arabskije i turieckije nadpisy, ZOOID, t. 2, 1848, s. 496.

2 Występujące w  tekście krymskotatarskie nazwy własne zapisane zostały w  mianowniku 
liczby pojedynczej. W języku krymskotatatarskim wymawiamy: c - dż, ç - cz, ğ - h dźwięczne, 
h - ch, ı - y, j - ż, ñ - jak ng angielskie w słowie sing, ö - zbliżone do niemieckiego ö, q - zbliżone do 
k, ş - sz, ü - zbliżone do niemieckiego ü, y - j, â - lâ - la, kâ - kia (przyp.tłum.). 
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1. Bachczysaraj na starej rycinie. 

Dzieje miejsca, gdzie obecnie leży Bachczysaraj, od czasów 
starożytnych uwarunkowane były jego położeniem na granicy 
dwóch wielkich historyczno-geografi cznych regionów: euroazja-
tyckich stepów i Czarnomorza. W średniowieczu po jednej stro-
nie tej umownej rubieży rozpościerały się ziemie stepowców. 
W wiekach XVI–XVIII był stolicą możnego Chanatu Krymskiego, 
później przeobraził się w  „odludne miasto guberni taurydzkiej” 
– takie koleje losu przechodził Bachczysaraj, a wraz z nim także 
chański pałac.

Każdy z minionych okresów jest interesujący i na swój sposób 
znamienny. Środek wieków XVI–XVIII to okres formowania się, 
największego rozkwitu i upadku Chanatu Krymskiego. Bachczy-
saraj zaś, przez dwa i pół stulecia, stanowił centrum polityczne-
go, duchowego i kulturalnego życia państwa Krymskich Tatarów. 
Miasto nie straciło swego znaczenia także po przyłączeniu Krymu 
do Rosji. W ciągu bez mała półtorawiekowego istnienia w składzie 
Cesarstwa Rosyjskiego wciąż się zmieniało: znikały stare budowle 
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i pojawiały się nowe. Pałac chanów [krtat. Hansaray] – to histo-
ryczny rdzeń struktury projektowej starej części Bachczysaraju. 
Był ruiną po zdobyciu miasta przez wojska feldmarszałka Christo-
fera Antonowicza von Münnicha [Burkhard Christoph von Mün-
nich, inżynier, wojskowy, polityk, 1683–1767]. Dzięki remontom, 
prowadzonym przez krymskich chanów Selameta Gireja [krtat. 
Selâmet Geray] i Kryma Gireja [krtat. Qırım Geray], a także przed 
przyjazdem carycy Katarzyny II, pozostawał głównym akcentem 
zabudowy byłej stolicy. 

Pałac Chański nigdy nie był jednolitym monumentalnym bu-
dynkiem, ale przedstawiał sobą kompleks lekkich, dwukondy-
gnacyjnych zabudowań z  artystycznie ozdobionymi drobnymi 
detalami, ażurowymi drewnianymi kratami oraz kwietnymi ma-
lowidłami. Remonty w pierwszej połowie XIX wieku, przeprowa-
dzane wyłącznie z powodu przyjazdu członków rodziny cesarskiej 
i  innych osobistości, poprzez swoje niedbalstwo były dla pałacu 
nie mniej zgubne od wojennych konfl iktów i klęsk żywiołowych.

Pałac chanów to jedyny w świecie przykład krymskotatarskiej 
architektury pałacowej, unikatowy zabytek dziedzictwa kulturo-
wego Krymu i świata (na równi z hiszpańską Alhambrą i tureckim 
Topkapı). Taką opinię wystawili w  roku 2003 międzynarodowi 
specjaliści i dzięki ich rekomendacji rozpoczął się proces nomina-
cji Pałacu do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego UNESCO.
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Historia budowy i renowacji 
pa³acu chanów krymskich 
w Bachczysaraj u

1. Powstanie Bachczysaraju i jego 
  przeobra¿enie w stolicê Chanatu 
  Krymskiego

Powstanie Bachczysaraju poprzedzało długotrwałe istnienie 
krymskiego państwa lub raczej dzielnicy [krtat. Qırım Yurt] 

– chanatu, który oddzieliwszy się od Złotej Ordy powstał w XIV 
wieku, ze stolicą w Sołchacie [krtat. Solhat, obecnie Stary Krym, 
krtat. Eski Qırım], bogatym mieście położonym na ważnych trak-
tach handlowych. Zmiana sytuacji politycznej zmusiła jednak 
chana Hadży Gireja [krtat. I Hacı Geray Han] do opuszczenia Soł-
chatu. Na miejsce swego pobytu wybrał twierdzę Kyrk Jer [krtat. 
Qırq Yer, obecnie Czufut Kale, krtat. Çufut Qale].

Kyrk Jer miał jednakże swoje wady. Po pierwsze, teren twier-
dzy stał się zbyt ciasny dla chańskiego dworu, wojska, służby. Po 
drugie, były problemy z zaopatrzeniem w wodę. Według Johan-
na Tunmanna: „(...) nie ma innej wody, oprócz tej, którą przy-
wożą na osłach od podnóża góry”.3 Te okoliczności przyczyniły 
się do powstania nowej stolicy – Aszłama Saraju [krtat. Aşlama 
Saray], położonej w rejonie współczesnego Starosielja [do r. 1945 
Sałaczyk, krtat. Salaçıq lub Salacıq, ros. Starosielje, ukr. Staro-

3 I. Tunmann, Krymskoje chanstwo, 1990, s. 21. 
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silla], z  której nie zachowały się nawet ruiny. Jak podaje Ewli-
ja Czelebi [tur. Evliya Çelebi], było to miasto otoczone sadami. 
„Ten wspaniały sad – pisał – był przepiękny (…) chan poprowa-
dził przez trawniki i kwietniki (…) strumienie i postawił setki 
fontann (...)”4.

Po trzecie, nowa stolica nie powstała na pustym miejscu. Od 
wieku XIV w  rejonie współczesnego terytorium miejskiego, po-
łożonego w  szerokiej dolinie rozpościerającej się od północnego 
wschodu na południowy zachód, pomiędzy zewnętrznymi i  we-
wnętrznymi grzbietami krymskich gór leżało osiedle Eski Jurt 
[krtat. Eski Yurt]. Znajdowały się tam dwa wielkie muzułmańskie 
cmentarze: jeden nazywany Kyrk Azizler [krtat. Qırq Azizler] – 
na zachodnim skraju, pokrywający się z obecnym obszarem miej-
skim Podgorodnije, drugi – Aziz (grzebano tam świętych mężów), 
miejsce spoczynku Malika al-Asztara (towarzysza imama Alego 
ibn Abi Taliba), z kilkoma mauzoleami, około 1,5 kilometra na po-
łudniowy wschód od głównego masywu.

Historia doliny rzeki Czuruk Su [krtat. Çürük Su] w dużej mie-
rze uwarunkowała lokalizację Bachczysaraju i odegrała znaczącą 
rolę w jego rozwoju. Oto co mówi legenda o założeniu miasta. 

„Pewnego razu syn chana Mengli Gireja [krtat. Meñli Geray] 
wybrał się na polowanie. Wyjechał z twierdzy w dolinę. Zaraz za 
fortecznymi murami zaczynały się gęste, pełne zwierza lasy. Po-
lowanie przebiegło pomyślnie, ogary i charty pochwyciły wiele li-
sów, zająców, a nawet trzy dzikie kozły.

Zapragnął jednak chański syn pobyć w samotności. Odesłał do 
twierdzy sługi ze zdobyczą, sam ruszył w gąszcz – zsiadł z konia 
i  przysiadł na pniu nad rzeczką Czuruk Su. Wierzchołki drzew, 
pozłocone zachodzącym słońcem, odbijały się w wodnym nurcie. 
I tylko szum rzeki, toczącej się po kamieniach, zakłócał ciszę.

Nagle dobiegł go szelest na przeciwnym brzegu Czuruk Su. 
Z  nadbrzeżnych zarośli szybko wypełzła żmija, ścigana przez 

4 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti (Izwleczenija iz soczinienija turiec-
kogo nutieszestwiennika XVII wieka), 2008, s. 42.
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drugą. Rozpoczęło się śmiertelne starcie. Oplótłszy jedna dru-
gą, żmije ostrymi zębami wyrywały sobie nawzajem kawałki 
ciała. Długo trwała walka. Wreszcie jedna żmija, cała pokąsa-
na, bezsilna, przestała stawiać opór i martwa opuściła głowę. Po 
chwili z pobliskiej gęstwiny, po bujnej trawie pełzła pospiesznie 
na miejsce walki trzecia żmija. Rzuciła się na zwyciężczynię – 
i krwawe zmaganie rozpoczęło się na nowo. Oświetlone słońcem 
zwoje żmijowych ciał migały w  trawie i  nie dało się dostrzec, 
gdzie jedna żmija, a gdzie druga. W żarze walki żmije odpełzły 
od brzegu i skryły się za krzewami. Dobiegało stamtąd złowrogie 
syczenie i trzask gałęzi.

Syn chana nie spuszczał oczu z pokonanej żmii. Myślał o swo-
im ojcu i o  swoim rodzie. Byli w  tej chwili podobni do tego na 
wpół martwego gada. Tak samo ścigani uciekli do twierdzy i sie-
dzą w niej, drżąc o życie. Gdzieś toczy się bitwa, a kto w niej zwy-
cięży: złotoordyńcy – Turków czy Turcy złotoordyńców? Jemu 
zaś i jego ojcu, Mengli Girejowi, jak tej żmii, nie będzie już dane 
się podźwignąć...

Minęło nieco czasu. Młody chan zauważył, że pokonana żmija 
zaczęła się poruszać, starała się nawet dźwignąć głowę. Z trudem 
jej się to udało. Powoli popełzła do rzeki i natężając ostatki sił, za-
nurzyła się w niej. Wijąc się coraz żwawiej i żwawiej, półżywa żmi-
ja nabierała coraz więcej giętkości i  ruchliwości. Kiedy wypełzła 
na brzeg, nie miała już na sobie śladów ran. Ponownie zanurzyła 
się w wodę, szybko przepłynęła rzekę i skryła się w zaroślach nie-
opodal zdumionego człowieka.

Uradował się syn Mengli Gireja. To szczęśliwy znak! I jego oj-
ciec, i  ród zdołają się podźwignąć! Powrócą jeszcze do życia jak 
ta żmija! Wskoczył młodzieniec na konia i pomknął do twierdzy. 
Opowiedział ojcu, co widział nad rzeką. Zaczęli oczekiwać na wie-
ści z bitewnego pola. I wreszcie nadeszła upragniona wiadomość: 
otomańska Porta pokonała ordyńskiego chana Ahmeda, który 
kiedyś wybił wszystkich wojowników Gireja, natomiast jego sa-
mego zapędził do twierdzy na stromej skale.
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Usłyszawszy od syna jego opowieść, Mengli Girej uznał ją za do-
brą wróżbę i pod postacią ocalałej żmii dostrzegł Krym, a w dwóch 
pozostałych – Ordę i Osmańskie Imperium, walczące o władzę nad 
Krymem. W miejscu walki żmij chan rozkazał wznieść pałac i ozdo-
bić jego fasadę wyobrażeniem znamiennego pojedynku trzech ga-
dów: dwóch walczących, a trzeciego – półżywego. Tego jednak nie 
miano pokazać: mądrym był chan Mengli Girej”.

2. Relief z wyobrażeniem dwóch żmij nad wejściem w północnej wieży chańskiego pałacu.

Dokładna data założenia miasta i budowy pałacu nie jest znana. 
Wśród naukowców nie ma konkretnego, ogólnie zaakceptowanego 
poglądu na ten temat. Jednymi z pierwszych źródeł do określenia 
wieku miasta mogą być chańskie jarłyki5 [krtat. yarlıq]. Z dokumen-
tów dyplomatycznych wynika, że podstawową rezydencją Mengli 
Gireja był Kyrk Jer. Niektóre z chańskich pism oznaczone są jako 

5 Pisma dyplomatyczne, dekrety, rozporządzenia lub przywileje dla władców podbitych ziem 
(przyp. tłum.). 
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napisane w „Saraju”6. Nie daje to jednak jeszcze pewności, że chodzi 
właśnie o Bachczysaraj. Takich „sarajów” w owym czasie było kilka, 
np. Ułakły [krtat. Ulaqlı] (obecnie Głubokij Jar) i Ałma Saraj [krtat. 
Alma Saray] na rzece Alma, gdzie w późniejszym okresie zatrzymy-
wali się posłowie przed wjazdem do Bachczysaraju, oraz Sołchat. 
Po raz pierwszy Bachczysaraj wspomniany jest w  jarłyku chana 
Gazy II Gireja [krtat. II Ğazı Geray] (1588–1607/8). Już od począt-
ku XVII wieku większość dokumentów chańskiej kancelarii sporzą-
dzona została w Bachczysaraju.

Według wspomnień przebywających na Krymie posłów z wielu eu-
ropejskich dworów, m.in. posła Rzeczypospolitej Marcina Broniew-
skiego, w roku 1578 w Bachczysaraju znajdowała się jedna z rezyden-
cji władcy, ale samo miasto nie było jeszcze wyłączną stolicą chanatu. 
W każdym razie miasto i pałac zostały zidentyfi kowane. „Kamienny 
dom, w którym mieszka chan, nazywa się Bachczysaraj (…) Nieopo-
dal miasta zbudowany jest kamienny meczet i mauzolea chanów, (…) 
także niedaleko miasta wystawione liczne tatarskie grobowce”7.

Oprócz tego Broniewski wspomina, iż przy granicy tego miasta 
znajdowało się inne – Sałaczyk, z pięknymi domami, lecz podów-
czas niestanowiące części Bachczysaraju. W  tym bowiem czasie 
Bachczysaraj, a  zwłaszcza jego historyczne centrum z  pałacem 
chanów już się ukształtowało. Nie możemy też utożsamiać go 
z  Dewlet Sarajem [krtat. Devlet Saray], wspomnianym w  doku-
mentach Mengli Gireja, gdyż ten najprawdopodobniej znajdował 
się w obrębie Sałaczyka.

Według kronik osmańskich, szczególnie „Tārih-i  Sāhib Giray 
Hān” [Historia chana Sahiba Gireja] Remmala Chodży, miasto ist-
niało już w początkach panowania Sahiba I Gireja [krtat. I Sahib 
Geray]. Jednak dokładnego czasu jego powstania można się tylko 
domyślać. Samą nazwę miasta, o ile wiadomo, po raz pierwszy wy-
mieniono dopiero w latach 1539–1540. 

6 W. D. Smirnow, Krymkoje chanstwo pod wierchowienstwom Ottomanskoj Porty do naczała 
XVIII wieka, 2011, s. 276.

7 M. Broniewski, Opisanije Kryma, 1867, s. 347.
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3. Sałaczyk. Kompleks Dewlet Saraju.

Turecki podróżnik Ewlija Czelebi w swoim dziele „Księga po-
dróży” stwierdza, że pierwszym chanem, który zamieszkał 
w Bachczysaraju i odbudował tamtejszy pałac, był właśnie Sahib 
I Girej. Pisze on: „[...] Sahib-Girej-chan prawdziwie stał się władcą 
i wielkim padyszachem epoki. Zamieszkał w wąwozie Aba, znaj-
dującym się w dolinie Sałaczyka, i poskromił wszystkich wrogów, 
wynurzających się niczym siedmiogłowy smok z pieczar sałaczyc-
kiej doliny. On uczynił miejscem swojego pobytu i schronienia ten 
Bachczysaraj i w ciągu siedmiu lat zbudował ten oto bachczysaraj-
ski pałac-korunusz [krtat. körünüş]”8.

Wiadomo, że terytorium Bachczysaraju było zamieszkiwane 
już w starożytności, ale punktem odniesienia powinny stać się nie 
pierwsze ślady ludzkiej obecności na tej ziemi, lecz początki miej-
skiej infrastruktury. Takie zaś znaleźć można w Sałaczyku (Sta-
rosielje). Znajduje się tam meczet, chański pałac Aszłama Saraj, 
mauzoleum chanów krymskich i  religijna uczelnia – Zyndżyrły 

8 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti (Izwleczenija iz soczinienija turiec-
kogo putieszestwjennika XVII wieka), 2008, s. 45.
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Medrese [krtat. Zıncırlı Medrese]. Obecność medresy stanowi do-
wód, że Sałaczyk w odróżnieniu od innych dawnych miejsc osad-
nictwa na obecnym terytorium miejskim – twierdzy Kyrk Jer 
i Eski Jurt, posiadał cechy osadnictwa miejskiego. Medresa oraz 
mauzoleum, datowane na około 1500 rok, zachowały się do cza-
sów współczesnych. Rzecz w tym, że Sałaczyk nie zawsze był czę-
ścią Bachczysaraju. 

Być może ustalenia daty powstania Bachczysaraju nie podjęto 
się odpowiednio wcześnie. Przedstawiciel uniwersytetu w Halle, 
Johann Tunmann uznał, że miasto pochodzi z XVI wieku9. Jeden 
z  badaczy średniowiecznego Krymu, A. L. Jakobson doszedł do 
wniosku, że odczyt wieku Bachczysaraju należy wyprowadzić od 
momentu pojawienia się złotoordyńskiego osadnictwa na górze 
Czufut Kale10.

Obecnie powszechnie uznaną jest data powstania Bachczy-
saraju, popierana w  swoim czasie przez historyka A. G. Herce-
na. Badacz ten zaproponował datowanie miasta według jednego 
ze znanych zabytków historyczno-architektonicznych – portalu 
Demir Kapy [krtat. Demir Qapı, Żelazne Drzwi], zbudowanego 
w roku 1503 przez włoskiego architekta Alvise’a Lambertiego da 
Montagnanę. Historia jego pobytu na Krymie jest nader zajmują-
ca: w roku 1500 car Iwan III postanowił zaprosić do Moskwy wło-
skich majstrów w celu wybudowania cerkwi oraz soborów. Do Ita-
lii zostało wysłane poselstwo na czele z wybitnym dyplomatą D. I. 
Łarinem. Do Moskwy posłowie wracali przez Krym, gdzie spędzili 
rok, a potem wyruszyli na ziemie ruskiego władztwa. 

Majstrowie z Italii przebywali na Krymie od czerwca 1503 roku 
do września 1504, co zbiega się z  budową w  roku 1503 portalu 
Demir Kapy, przypisywanego jakimś mistrzom włoskiego rene-
sansu. Nasuwa się tu myśl, że jego twórcą był jeden z majstrów 
udających się z Włoch do Moskwy, którego sztukę w taki sposób 
spożytkował chan Mengli Girej. Z całej tej grupy znane jest tylko 

9 I. Tunmann, Krymskoje chanstwo, 1990, s. 32.

10 A. L. Jakobson, Krym w sriednije wieka, 1973, s. 147.
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jedno imię: Alewiz. Przy wyjeździe z Krymu chan dał mu osobistą 
rekomendację dla Iwana III, w której wyróżnił go spośród innych 
mistrzów. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie to Alewiz wy-
konał „Żelazne Drzwi” i tym tak bardzo przypodobał się chano-
wi11.

Od roku 1494 przebywał już w Moskwie inny włoski budowni-
czy: Aloisio da Carcano, który wybudował Teremnoj Pałac, część 
kremlowskich murów i  fos. Moskwiczanie nazwali go Alewiz 
Friazin Stary, natomiast da Montagnana zyskał sobie miano Ale-
wiz Friazin Nowy. Przy porównaniu przypisywanego Alewizowi 
Nowemu kremlowskiego Soboru Archangielskiego z Demir Kapy 
bachczysarajskiego Pałacu Chańskiego zauważyć można pewne 
podobieństwa. Potężne pilastry soboru zwieńczone są charakte-
rystycznymi kapitelami prawie identycznymi z  tymi z  bachczy-
sarajskiego portalu. Jednakowe akroteriony zdobią szczyty i boki 
półokrągłych obmurowań okien soboru i tympanonu Demir Kapy. 
Nie ma zatem wątpliwości, że przy obu tych zabytkach współdzia-
łała jedna i ta sama ręka12.

Portal Demir Kapy – Żelazne Drzwi stanowi najstarszy dato-
wany element architektoniczny pałacowego kompleksu. Sądząc po 
ozdabiających go inskrypcjach, pochodzi z roku 1503. W związku 
z tym, w roku 2003 świętowano 500-lecie miasta. Stwierdzić jed-
nak należy, że portal nie znajduje się na swoim pierwotnym miej-
scu. Niektórzy badacze uważają, że jego detale pochodzą z zespołu 
pałacowego w Sałaczyku. Według innych opinii był umiejscowiony 
we wcześniejszej zabudowie na terenie obecnego pałacu. Pierwsza 
opinia jest wszakże lepiej uargumentowana. Nawet nie wyklucza-
jąc możliwości początkowego usytuowania portalu w Sałaczyku, 
to biorąc pod uwagę włączenie tego rejonu w strukturę Bachczysa-
raju, można uznać, że w każdym razie miał związek z powstającą 
nową stolicą Chanatu Krymskiego. 

11 W. P. Wygołow, Architiektura Moskowskoj Rusi sieriediny XV wieka, 1988, s. 69.

12 N. L. Ernst, Bachczisarajskij chanskij dworiec i architiektor wielikogo kniazja Iwana III Friazin 
Alewiz Nowyj, 1928, s. 44-47.
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4. Portal Demir Kapy – Żelazne Drzwi przypisywane Alewizowi Nowemu. 

Tak więc, zakładamy, że budowa Pałacu Chańskiego rozpoczę-
ła się na początku XVI wieku, za panowania chana Sahiba Gireja 
(1532–1551). Z tego okresu pochodzi najstarsza datowana budow-
la Bachczysaraju (1532), łaźnia Sary Guzel [krtat. amam Sarı Gü-
zel], znajdująca się nieopodal pałacu.
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2. Pa³ac chanów. 
  Zabudowania g³ównego kompleksu 
  reprezentacyjnego

Główną, godną obejrzenia historyczną osobliwością Bachczy-
saraju jest pałac chanów: „W Bachczysaraju najbardziej interesu-
jący jest chański pałac z sadami, cmentarzami Girejów i mecze-
tami”13. Pałac zbudowany został jako rodowa rezydencja dynastii 
Girejów – władców Chanatu Krymskiego i był siedzibą chana na 
czas pełnienia jego obowiązków. Po zakończeniu panowania chan 
opuszczał rezydencję i przenosił się do któregoś ze swych mająt-
ków poza Krymem. W przeciągu prawie trzech stuleci bachczysa-
rajski pałac stanowił centrum politycznego, duchowego i kultural-
nego życia państwa Krymskich Tatarów.

Pałac wzniesiono nie jako niedostępną twierdzę: tę funkcję 
spełniać miał Kyrk Jer, gdzie znajdował się chański skarbiec, a do 
wieku XVII także mennica, ale jako swego rodzaju ziemskie uoso-
bienie rajskiego ogrodu (sadu). Stąd taka w nim obfi tość otoczo-
nych ścianami wewnętrznych dziedzińców, pełnych zieleni, kwia-
tów i  licznych fontann. Nawiązuje do tego również jego nazwa: 
Bachczysaraj – „Pałac w sadach”. Do pałacu przylegała obszerna 
strefa ogrodowo-parkowa. Za Girejów liczyła ona 12 hektarów 
wraz z pałacem, natomiast obecny teren – nie więcej niż 4 hekta-
ry. Do naszych czasów przetrwało niewiele: dwa chańskie mecze-
ty – Wielki i Mały, domek muftiego, chański cmentarz z dwoma 
mauzoleami, zabudowania służbowe, m.in. Sala Dywanu [rady 
chańskiej], pomieszczenia mieszkalne dla chanów, gości, służby, 
straży, harem, dwie wieże przybramowe, baszta obserwacyjna, 
kuchnia, stajnia, sześć wewnętrznych dziedzińców, 14 fontann. 
W czasach chańskich lista ta była oczywiście znacznie dłuższa. 

Jaki był stan i  położenie bachczysarajskiego pałacu pod ko-
niec XVIII stulecia, można zorientować się z planów i rysunków, 
które wykonali w roku 1787 włoski architekt Giacomo Tombaro 
13 W. Ch. Kondaraki, Uniwiersalnoje opisanije Kryma, 1875, s. 64.
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oraz Willliam Heste [rosyjski architekt, inżynier budownictwa 
i  urbanista szkockiego pochodzenia, 1753–1832] w  roku 1798. 
W całej tej stylistycznej różnorodności trudno wyodrębnić głów-
ny budynek. Zabudowa trwała długie lata, właściwie przy braku 
planu. Wiele obiektów różnego przeznaczenia powstało w miarę 
potrzeb: „W starszej części pałacu napotykamy z jednej strony śla-
dy stylów arabsko-perskiego oraz tureckiego, z drugiej zaś m.in. 
renesansu”14. Zniszczenie Bachczysaraju przez wojska von Münni-
cha w roku 1736 oraz zależność krymskich chanów od Imperium 
Osmańskiego odzwierciedliły się w sposobie restauracji jego po-
szczególnych części. Ciąży na nich znamię tureckiej architektu-
ry, w  większej części późniejszych czasów, „kiedy czystość stylu 
wschodniego została już naruszona wpływami baroku, królujące-
go wówczas w Europie”15.

W historii chańskiego pałacu można wydzielić kilka odrębnych 
okresów budowlanych. Należy mieć przy tym świadomość, że dato-
wanie każdego z nich jest nie tyle jednoznaczne, co względne. Przez 
długi czas funkcjonowały dwa takie etapy: do pożaru w roku 1736 
i po nim. Badania ostatnich dziesięcioleci pozwoliły opracować bar-
dziej szczegółową systematykę budowlaną. Jej podstawą są imiona 
krymskich chanów, za których panowania prowadzono najbardziej 
intensywne prace budowlane w pałacu. To właśnie oni przekształcili 
Pałac Chanów z miejsca zamieszkania chana w reprezentacyjne po-
lityczno-administracyjne centrum krymskotatarskiego władztwa.

Okres pierwszy to lata 1532–1551, obejmujące panowanie cha-
na Sahiba Gireja. Odnosi się do niego powstanie ogólnomiejskie-
go placu z  pałacowymi obiektami: meczetem chańskim, medre-
są i  łaźnią Sary Guzel, małym meczetem pałacowym i pokojami 
mieszkalnymi w Starym Pałacu. 

Brama wjazdowa otwierała drogę na wielki, wcześniej prze-
jezdny dziedziniec (po rosyjsku „dwor”, od którego powstało sło-

14 Krym. Putiewoditiel pod rukowwodstwom K. J. Bumbiera, A. S. Bagina, Oczerki Kryma, 1914, 
s. 387.

15 G. I. Kotow, Bachczisarajskij dworiec, 1896, s. 2.
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wo „dworiec” – pałac). Zgodnie ze wschodnią tradycją stanowił or-
ganizacyjne centrum siedziby władcy: „(...) ogromny dziedziniec, 
otoczony lekkimi, eleganckimi zabudowaniami różnej wielkości, 
których pełne powabu fasady jaśniały, będąc jaskrawo opromie-
nione księżycowym światłem. Były to te same pałace, gdzie nie-
gdyś zamieszkiwali krymscy chanowie, ta historyczna budowla, 
zamek sadów, któremu miasto Bachczy-Saraj zawdzięcza swe zna-
mienne imię”16.

Do wrót z lewej i prawej strony przylegają budynki kompleksu 
gościnnego, gdzie pomieszkiwała chańska świta i straż kapy kulu 
[tur. kapı kulu – sługa drzwi lub kapı halkı – ludzie drzwi]. W roku 
1783, po włączeniu Krymu w skład rosyjskiego imperium, zaczęto 
tam kwaterować gości. Obecnie we wschodnim skrzydle znalazła 
się administracja muzeum, natomiast w zachodnim – ekspozycja 
działu etnografi cznego.

Dziedziniec ten, jeśli przeprowadzi się linię wzdłuż wszystkich 
pałacowych budynków, okazuje się nieomal dokładnym równo-
ległobokiem. W  czasach Girejów była to pusta, niebrukowana, 
niczym nieobsadzona przestrzeń. Chan zbierał na niej wojsko 
i  udzielał mu instrukcji przed kolejną wyprawą wojenną. Tam 
spotykali się też posłowie i goście, zanim stanęli przed krymskim 
władcą. Nad bramą wznosi się jaskrawo wymalowana baszta, po-
łyskująca kolorowymi witrażami okien, wieńcząca frontowe wej-
ście do chańskiego pałacu.

Z  otaczających pałac zabudowań, najbardziej interesujący 
i przyciągający uwagę jest Wielki Meczet Chański [krtat. Büyük 
Han Cami] – kompleksowy obiekt, położon y we wschodniej części 
pałacu. Przedstawia dwupoziomowy kamienny budynek, kryty 
czterospadowym dachem z dachówkami. Zachodnia fasada z ga-
lerią, minaret i chańska loża wychodzą na centralny dziedziniec, 
ze wszystkich stron otoczony zabudowaniami. Południowa fasa-
da – na chański cmentarz, wschodnia zaś, galeria i minaret zwró-

16 A. N. Diemidow, Putieszestwije w jużnuju Rossiju i Krym czeriez Wiengriju, Wałachiju i Mołda-
wiju, sowierszennoje w 1837 g., 1853, s. 327.
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cone są na bardziej kameralny wschodni dziedziniec. Wyłożony 
jest płytami z  wapienia i  również otoczony budynkami: łaźnią 
Sary Guzel, ścianą cmentarza oraz domkiem muftiego. Północna 
elewacja meczetu zwraca się natomiast poza obręb pałacu, ku na-
brzeżom rzeki Czuruk Su. 

5. Wielki Meczet Chański i grobowce na XIX-wiecznej rycinie. 

Po lewej stronie głównego wejścia znajduje się napis informujący, 
że meczet został zbudowany (przebudowany) przez chana Selameta 
II Gireja [II Selâmet Geray] w roku 1740 (1153 roku hidżry). Cho-
dziło, o  ile wiadomo, o odbudowę i remont wcześniej istniejącego 
budynku meczetu po pożarze w 1736 roku, kiedy wojska rosyjskie 
pod dowództwem feldmarszałka Münnicha opanowały Bachczysa-
raj. W jednym z raportów pisał on: „W owym czasie nasi ludzie byli 
w takiej złości, że w żaden sposób nie dało się powstrzymać, aby 
w Bachczysaraju i w chańskich komnatach ognia nie podłożyli”17. 
Trzeba jednak stwierdzić, że rozmiary zniszczeń były sporo prze-
sadzone. Nie wszystkie budynki, na szczęście, uległy zniszczeniu.

17 E. Minich, Rossija i russkij dwor w pierwoj połowinie VIII w., 1891, s. 54.
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Poseł polskiego króla Stefana Batorego, Marcin Broniewski, od-
wiedziwszy Bachczysaraj w roku 1578, za panowania chana Meh-
meda II Gireja [krtat. II Mehmed Geray], widział „nieopodal miasta, 
wzniesiony kamienny meczet i grobowce chanów z ruin chrześci-
jańskich”18. Być może jest to wyjaśnienie faktu, że układ meczetu 
odpowiada wczesnośredniowiecznemu typowi bazyliki: przestron-
ne trójnawowe pomieszczenie przedzielone dwoma arkadami. Z za-
chodu i wschodu do ścian przylegają galerie ze strzelistymi łukami, 
które wspierają się na smukłych ośmiograniastych kolumnach.

Ewlija Czelebi w  połowie XVII stulecia określał tę świątynię 
jako piątkowy meczet chana Sahiba Gireja. Zanotował, że „jego 
ściany solidnie ułożone z  kamienia. To starej konstrukcji dom 
Boży z  kopułą (...)”19. Paweł Sumarokow, przebywający w  Bach-
czysaraju pod koniec wieku XVIII, pisał: „W spisanej po tatarsku 
krymskiej historii wzmiankowane jest, że w  roku 1500 Mengli-
-Girej-chan wzniósł w Bachczysaraju medresę i meczet”20. Podczas 
prac remontowych w roku 1960 na południowej i zachodniej ścia-
nie świątyni, a także na mihrabie odkryto pozostałości fresków 
z XVI–XVII wieku. Można z tego wnioskować, że Büyük Han Cami 
stanowi jedno z najstarszych zabudowań chańskiego pałacu. 

W roku 1764 meczet ponownie remontowano, o czym świadczy 
kolejny napis (na zachodniej ścianie): „Niechaj będzie błogosławiony 
remont wysokiego Krym-Gireja-chana (…) i zaznaczone imię ma-
larza, malował to artysta Ömer”21. Wymieniono tam kilkakrotnie 
tego mistrza i jego stanowisko – główny nadworny artysta-malarz. 

Jeden z  badaczy sztuki krymskotatarskiej, M. J. Ginsburg 
wprowadził do nauki o sztuce imię irańskiego mistrza – Ömera, 
nadwornego malarza i dekoratora przy chanach Selamacie Gireju 
i Krymie Gireju. Określił właściwie przymioty i wysoko ocenił jego 
dzieła w zespole bachczysarajskiego pałacu (malowidła Wielkiego 

18 M. Broniewskij, Opisanije Kryma, 1867, s. 343.

19 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti, 2008, s. 105.

20 P. I. Sumarokow, Dosugi krymskogo sudi ili wtoroje putieszestwije w Tawridu, 1805, s. 216.

21 A. A. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turietskije nadpisi, 1850, s. 497.
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Meczetu Chańskiego, zniszczonej obecnie altany Selameta Gireja, 
Złotego Gabinetu). Ömer wykonywał prace malarskie i rzeźbiar-
skie, kaligrafi czne inskrypcje na zewnętrznych ścianach, malował 
futryny okien i drzwi, uczestniczył w ozdabianiu Małego Meczetu 
Pałacowego i fontannowego dziedzińca. Malował ponadto zielone 
wstawki freskowe na zachodniej ścianie meczetu, pomiędzy wy-
soko położonymi oknami z kratami, gdzie pomiędzy dekoracyjne 
desenie misternie wpleciono ozdobne pismo arabskie. Oprawa wi-
traży powtarza proporcjonalnie znajdujący się na zewnątrz deko-
racyjny motyw.

Po zachodniej i wschodniej stronie do meczetu przylegają peł-
ne wdzięku dwunastoboczne minarety o  wysokości 25 metrów. 
Oba zwieńczone są balkonikami, do których prowadzą kamienne 
spiralne schody wewnątrz wieży. Po nich wchodził muezin, aby 
wezwać wiernych na modlitwę. Obecnie meczet jest zradiofoni-
zowany i zaśpiew muezina, podobnie jak niegdyś, rozlega się pię-
ciokrotnie w ciągu doby. Na 2/3 wysokości minaret okala balkon 
– szerfe [krtat. şerfe] z profi lowanym trójstopniowym gzymsem, 

6. Pamiątkowy napis na zachodniej ścianie meczetu.
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ozdobionym głębokim ornamentem. Poniżej rozpościera się nie-
wysoki wałek w  kształcie plecionki z  węzłami na krawędziach, 
który stwarza oryginalne przejście od prostych nieozdobionych 
płaszczyzn wieży do profi lowanego masywu balkonu. Brzegi pa-
rapetu obramowane są po obwodzie potrójną bordiurą z plecionki 
i dwóch pasów z zygzakowatym ornamentem, tworząc na krawę-
dziach trzyćwierciowe kolumienki z  niewielkimi podstawami – 
wałkami i podobnymi kapitelami. 

7. Szerfe na wschodnim minarecie Wielkiego Meczetu Chańskiego.

Kwadratowe płaszczyzny parapetu zapełnione są dekoracyjny-
mi kompozycjami dwóch rodzajów, które następują po sobie na 
przemian i powtarzają się w zasadniczych elementach, ale różnią 
się niektórymi szczegółami. Podstawową formą ornamentu jest 
duża centralnie umieszczona płaskorzeźba: 12-płatkowa rozeta 
z zawartym pośrodku wyobrażeniem gwiazdy lub też kwiatu geo-
rginii. Poniżej przechodzi wąski podwójny pasek i szeroki relief – 
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zapleciony w warkocz „jaskółczy ogon” z węzełkami na brzegach. 
Jeszcze niżej uwypukla się geometryczny wzór pokryty rzeźbie-
niami, przedzielonymi wąskimi równymi pasami. Dwa górne wy-
stępy sformowane są z  naprzemiennych elementów: na kształt 
stalaktytów i  snopów-kiści przewiązanych w  połowie. Niższa 
warstwa to stalaktyty wykonane kontrreliefowo. Wszystkie for-
my zdobnictwa dekoracyjnego zawierają w sobie oprócz walorów 
estetycznych także treści sakralne22.

Na piramidalnym zwieńczeniu namiotowego pokrycia znajduje 
się alem – iglica z trzema kulistymi wypukłościami – tzw. diamen-
tami umieszczonymi jeden nad drugim z półksiężycem na szczy-
cie23. Ogólny wewnętrzny widok meczetu charakteryzuje się pro-
stotą i archaicznością, co już w połowie XVII wieku podkreślał Ewli-
ja Czelebi: „Wewnątrz meczetu na dwudziestu wysokich dębowych 
fi larach – sufi towa belka, a nad nią prosty sufi t starej budowy”24.

W  skierowanej ku Mekce południowej ścianie meczetu znaj-
duje się mihrab, w którego kierunku muzułmanie zwracają twa-
rze podczas modlitwy. Jego nisza ozdobiona jest sztukaterią ze 
stylizowanym, roślinnym deseniem. Nad nim widnieje okrągłe 
okienko w  postaci „pieczęci króla Salomona”, sześcioramiennej 
gwiazdy, mającej sekretne znaczenie w islamie, judaizmie i chrze-
ścijaństwie. Powyżej mihrabu umieszczono napis: „My posłaliśmy 
ciebie tylko jako miłosierdzie dla świata! Kto wierzy w przezna-
czenie, ten bezpieczny jest przed nieszczęściami”25. Przed mihra-
bem środkowa nawa meczetu krzyżuje się z transeptem. Po pra-
wej stronie jest minbar, wysoka drewniana kazalnica wykonana 
z  orzechowego drewna, z  inkrustowanym ażurowym ornamen-

22 Naucznyj archiw Bachczisarajskogo Istoriko-Kul'turnogo Zapowiednika (BIKZ) F. 3 Archi-
tiekturno-riestawracionnyj, Op. 1. Nauczno-projektnaja dokumentacija na piestawraciju pamiatni-
ka architiektury XVI-XVIII ww. «Bachczisarajskij dworcowo-parkowyj kompleks (Chanskij dworiec)». 
Chanskaja mieczet – 1740-1743 gg. Wostocznyj minariet, 2010, l. 41.

23 Naucznyj archiw BIKZ F. 3, Op. 1. Pamiatnik architiektury XVI-XIX ww. Dworcowyj kompleks 
w Bachczisaraje. Chanskaja mieczet. Kompleksnyje naucznyje izyskanija, 1989, l. 24.

24 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti, 2008, s. 106.

25 A. A. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turieckije nadpisi, 1850, s. 498.
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tem. Z niego rozlegały się w piątki chutby – kazania oraz błogosła-
wieństwa dla kalifa i chana. 

Wcześniej, w Wielkim Meczecie Chańskim były dwie kazalni-
ce, wysoka i niska, ale w okresie powojennym niski minbar całko-
wicie bezzasadnie przeniesiono do Małego Meczetu Pałacowego. 
Było to działanie niczym nieuzasadnione, ponieważ z  uwagi na 
jego wielkość nie przewidywano tam kazalnicy. Drugie piętro me-
czetu zajmuje maafi l – podtrzymywana kolumnami galeria, idą-
ca wzdłuż ścian północnej, wschodniej i zachodniej. Z północnej 
prowadzą w dół strome spiralne schody. Po wojnie w galerii ulo-
kowano ekspozycję muzealnego oddziału archeologicznego, zaś 
w niższej części znajduje się lapidarium.

Do charakterystycznych właściwości średniowiecznej archi-
tektury bliskowschodniej można zaliczyć drewniane podwieszane 
sufi ty. Taki właśnie, z ozdobnym plafonem w centrum, widnieje 
w Wielkim Meczecie. Zwisa z niego kilka drewnianych żyrandoli. 
Podłogi wykonano z kamiennych płyt o różnych wymiarach, któ-
re w czasach chańskich były wyłożone perskimi dywanami. Ścia-
ny świątyni są otynkowane i pobielone26.

Okna rozmieszczono w dwóch poziomach. Na każdej fasadzie 
jest inne rozwiązanie stolarki okiennej i drewnianych kratownic. 
Najbardziej okazały wygląd ma ona na północnej i  zachodniej 
ścianie. Na południowej i  wschodniej – znacznie skromniejszy. 
Górne okna są z  różnokolorowego szkła z  bogatymi deseniami, 
natomiast poniższe – duże z  kratami, otoczono szmaragdowo-
-zielonymi liśćmi winorośli. Rysunek zewnętrznych witraży nie 
powtarza wzoru wewnętrznych. W  budynku panuje półmrok, 
uzyskany poprzez kolorowe oszklenie okien, ciemną barwę sufi tu 
i galerii. W tym stłumionym oświetleniu skrywają się dwie linie 
kolumn podtrzymujących sufi t, które wydają się wysmuklone, 
a całe wnętrze meczetu – bardziej przestronne. 

W  prawej galerii znajduje się chańska loża, ozdobiona malo-
widłami i  fajansowymi płytkami, do której wchodzi się po stro-

26 E. L. Markow, Oczerki Kryma,1995, s. 61.
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mych zewnętrznych schodach. Została wzniesiona w jednym cza-
sie z murami meczetu. Dowodem tego jest wspólna południowa 
ściana, wyłożona kwadratowymi majolikowymi płytkami z  ro-
ślinnym ornamentem. Drewniany plafon loży został bogato przy-
ozdobiony i pomalowany. Podróżnicy, odwiedzający pałac w XIX 
wieku, w  swoich wspomnieniach (notatkach)27 wielokrotnie wy-
mieniali lożę jako jedno pomieszczenie. Obecnie są to dwa pokoje.

Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, że loża 
chańska została zbudowana i  funkcjonowała już w  XVI wieku. 
W znacznym stopniu przebudowano ją po pożarze w roku 1736. 
Bardzo mało wiadomo o medresie znajdującej się na terytorium 
chańskiego pałacu. Według informacji archiwalnych, jej budynek 
przylegał do wschodniej fasady Wielkiego Meczetu. W tym ducho-
wym seminarium kształcili się przyszli mułłowie28. Wiadomo, że 
w bachczysarajskich medresach nauczycielami języka rosyjskiego 
byli krymskotatarski krzewiciel oświaty Ismaił Gasprinski oraz 
jego ojciec, Mustafa. Pracę w tym charakterze Ismaił Bej rozpo-
czął właśnie w chańskiej medresie29. Niestety, jej budynek nie za-
chował się do naszych czasów.

Za Wielkim Meczetem znajduje się kompleks łaziebny – łaźnia 
Sary Guzel [Żółta Piękność], będąca razem z Wielkim Meczetem 
najstarszym datowanym zabudowaniem Pałacu. Ewlija Czele-
bi nazwał ją łaźnią chana Sahiba Gireja. Nad wejściem do łaźni 
widnieje napis, taricha [krtat. tarih, tarihı – historia, także opis 
historycznej daty, wydarzenia, rachuba czasu]: „Na tym wysokim 
miejscu łaźnię wybudował sprawiedliwy sułtan Sahib-Girej-chan, 
syn Mengli-Girej-chana, syna Hadży-Girej-chana. Rok 939 hidżry 
[1532 według kalendarza gregoriańskiego]”30.

27 I. M. Murawjew-Apostoł, Putieszestwije po Tawridie w 1820 godu, 1823, s. 316; H. W. Berg, 
Bachczisaraj, Otrywok iz pochodnych zamietok, 1857, s. 1-30; J. Gorczakowa, Wospominanija 
o Krymie, 1880, s. 23.

28 Naucznyj archiw BIKZ F. 3, Op. 1. Pamiatnik architiektury XVI-XIX ww. Dworcowyj kompleks 
w Bachczisaraje. Chanskaja mieczet. Kompleksnyje naucznyje izyskanija, 1989, l. 5.

29 W. J. Gankiewicz, Krymsko-tatarskije medrese (kurs lekcij), 2001, s. 26.

30 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti, 2008, s. 47.



30    

8. Łaźnia Sary Guzel.

Ogromna ilość opisów Bachczysaraju autorstwa odwiedzają-
cych go badaczy, podróżników i historyków, właściwie nie dotyczy 
łaźni, nie zwraca uwagi na ich starożytność. Może być tak z dwóch 
powodów. Po pierwsze, łaźnie w  ogóle nie wchodziły w  skład 
kompleksu pałacowego i  służyły miastu oraz bachczysarajskiej 
szlachcie, dlatego znajdowały się w pobliżu pałacu, w sąsiedztwie 
domów. Po drugie, łaźnie na terenie zabudowań pałacowych i bę-
dące w stałym użytkowaniu, naukowcy traktowali jako atrybuty 
codziennego życia.

Na terytorium kompleksu pałacowego było kilka łaźni: przy 
starym haremie, oddzielne dla jednej osoby oraz łaźnia wybudo-
wana przez Sahiba Gireja. „Za tym meczetem, nieco powyżej po-
koju do ablucji, znajdowały się niegdyś zachwycające pałacowe łaź-
nie, zbudowane na rozkaz Sahib Gireja w latach 1513–1515. Tam 
każdego roku, w zimowym czasie zażywali kąpieli władcy Krymu, 
spędzając całe godziny w przedpokoju, kurząc kaliany [wschodnie 
fajki z fi ltrem wodnym] i  rozkoszując się smakowitymi daniami 
oraz napitkami”31. Być może zatem łaźnie Sary Guzel wchodziły 
w skład kompleksu pałacowej zabudowy.

31 W. Ch. Kondaraki, W pamiat stoletija Kryma. Istorija i archeologija Tawridy, 1883, s. 47.
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Łaźnia składała się z  dwóch całkowicie symetrycznych po-
mieszczeń, połączonych wspólną dla nich kotłownią [krtat. külha-
ne]. Każde z pomieszczeń posiadało swój czworokątny przedpokój 
łaziebny [przebieralnię, garderobę], nakryty stropodachem. Śro-
dek zajmował basen oraz fontanna wykonana z ciosanego wapie-
nia. Z tej sali przechodziło się do nieco mniejszych pokoi – wła-
ściwych kabin kąpielowych w kształcie kwadratów, przykrytych 
półkolistymi kopułami z  otworami. Niektóre z  nich przepusz-
czały światło przez wstawione płytki szklane, inne spełniały rolę 
przewodów wentylacyjnych. Korytarz pomiędzy przedpokojami 
a kabinami ozdobiono rzędem strzelistych łuków.

Ogrzewanie i  dostawę wody przeprowadzono pod podło-
gą: część nagrzanego powietrza i  dymu poprzez ceglane kanały 
skierowano pod zbiornik z wodą, część natomiast ogrzewała ka-
mienne podłogi wszystkich łaziebnych pomieszczeń. W pokojach 
wybudowano kamienne siedziska, zaś na ścianach zamocowane 
były umywalki z kranami do ciepłej i zimnej wody, doprowadzanej 
ołowianymi rurami32. W roku 1847 łaźnie znalazły się w rękach 
prywatnych i  funkcjonowały do roku 1924, po czym stopniowo 
stawały się niezdatne do użytku33.

Do grona najstarszych budowli należy też Mały Meczet Pa-
łacowy. Przykryty jest kopułą, wspierającą się na masywnym 
ośmiobocznym bębnie (tamburze) z łukami i żaglami. W średnio-
wiecznej architekturze żaglami (pendentywami) nazywano ele-
menty narożne umożliwiające przejście z planu kwadratu do koła, 
na którym opiera się kopuła. W  tym celu po bokach kwadratu 
umieszczano łuki, a  przestrzeń pomiędzy nimi i  kopułą wypeł-
niała się żaglami. W południowej ścianie meczetu widnieje nisza 
– mihrab, tradycyjnie skierowany ku Mekce, bogato ozdobiony 
stalaktytami.

32 U. A. Bogdaninskij, Bachczisarajskije pamiatniki, 1916, s. 2.

33 Naucznyj archiw BIZK. F. 3, Op. 1. Pamiatnik architiektury XVI w. Dworcowyj kompleks 
w Bachczisaraje. Bani Sary-Guzel. Kompleksnyje naucznyje izyskanija, 1990, s. 12.
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9. Wnętrze Małego Meczetu Pałacowego – widok na mihrab.

Pierwotna budowla spłonęła w  roku 1736. Po kilku latach, 
w roku 1741, na jej miejscu powstał nowy meczet, wniesiony na 
rozkaz chana Selameta Gireja. Imię władcy i data zakończenia bu-
dowy wyryto na pamiątkowej płycie nad wejściem. Interesujące, 
że kopuła i  dach meczetu były pokryte ołowiem, a  nie dachów-
ką, co wskazywał William Heste. Na jego szkicu dach jest szary, 
podobnie jak w opisie pałacu z roku 1800, który podaje, że „bli-
sko złotej fontanny, meczet nakryty ołowiem”34. Ściany świąty-
ni ozdobiono malowidłami z motywem prostych, szerokich linii 
w tonacjach jasnoszarych, czarno-srebrnych i zielonych. Płaszczy-
zny ścian rozbite są na duże kwadraty, zapełnione podobnym li-
niowym motywem, poprowadzonym pionowo lub skośnie. Deko-
racja ta zachowała się jedynie na ścianie południowej i częściowo 
na zachodniej.

Następny okres obejmuje drugą połowę XVI wieku. Nie był 
kontynuowany w czasie i warto odnieść się do niego tylko z po-
34 G. I. Kotow, Bachczisarajskij dworiec, 1896, s. 11.
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wodu pojawienia się na chańskim cmentarza mauzoleum Dewleta 
I Gireja [krtat. I Devlet Geray].

Chański cmentarz, mezarłyk [krtat. mezarlıq], stanowi wyjątkowy 
zabytek muzułmańskiej architektury sakralnej. Pochowane są tam 
osoby z rodu Girejów, najbardziej znaczący murzowie i duchowień-
stwo. Najstarsza mogiła pochodzi z roku 1592, co oznacza, że cmen-
tarz zaczął zapełniać się grobami władców bez mała przez sto lat po 
założeniu Bachczysaraju. Wznoszą się nad nimi nagrobne kamienie 
– basztasze [krtat. baştaş, także dürbe-taş]. Nagrobki mężczyzn ozdo-
bione są kamiennymi turbanami [krtat. sarıq, także sarım – czoł-
ma, turban, zawój] i  wojskowymi atrybutami, kobiece – płaskimi 
czapeczkami – fezami [krtat. fes, także dalfes]. Wszystkie posiadają 
rozmaite ornamenty oraz stosowne do okoliczności napisy. Zazwy-
czaj są to sentencje pochwalne odzwierciedlające istotę i zewnętrzne 
zalety zmarłego, np. „Wojna była rzemiosłem znamienitego Krym-
-Girej-chana; oczy błękitnego nieba nie widziały mu równego”35.

10. Mezarłyk – chański cmentarz.

35 A. A. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turieckije nadpisi, 1850, s. 496.
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Na cmentarzu stoją dwa mauzolea – dürbe: północne Dewle-
ta I Gireja, pochodzące z XVI wieku i zawierające sześć grobów 
oraz południowe, XVII-wieczne, Islama III Gireja, z dziewięcio-
ma grobami. Pierwsze informacje o  dürbe znajdują się u  Ewliji 
Czelebiego: „(...) o pełnych świętości mauzoleach starodawnych 
chanów, o władcach spoczywających tam, w licznych strzelisty-
mi dachami przykrytych grobowcach, napiszę w  odpowiednim 
miejscu (...)36. Podróżujący zaś po całym Krymie P. Sumarokow 
napisał w roku 1799: „Wedle meczetu wzniesiono dwa okrągłe, 
na podobieństwo baszt z kopułami, budynki, pokryte, jak i me-
czet, ołowiem”37.

Północne dürbe, imponująca ośmiościenna kamienna budowla, 
miejsce pochówku przedstawicieli chańskiej dynastii, powstało 
w XVI wieku. Prezentuje typową architekturę monumentów na-
grobnych tamtych czasów. Zewnętrznego wykończenia właściwie 
nie posiada. W  ścianie północno-wschodniej, po obu stronach 
pierwotnego wejścia umieszczone są nisze mihrabowe, ozdobio-
ne ornamentem wyrytym w kamieniu. Obecne wejście, które po-
wstało w wyniku późniejszej przeróbki otworu okiennego, znajdu-
je się po stronie południowo-wschodniej.

To jedyny na Krymie przykład przejścia od archaicznych dürbe 
końca XIV – początku XVI wieku z mihrabami w portalach wej-
ściowych, do bezportalowych i bezmihrabowych mauzoleów XVII 
i XVIII stulecia. Do takiego typu należą południowe grobowce Is-
lama III Gireja i Dilary Bikecz. Ich wnętrza oświetlają zakratowa-
ne otwory okienne na niższej kondygnacji oraz okna z drewnia-
nymi ramami na górnej. Podłogę wyłożono wapiennymi płytami.

Kolejny, najdłuższy okres budowlany w dziejach Pałacu, trwał 
od wieku XVII do pożaru w roku 1736. Był to czas największego 
rozkwitu Chanatu Krymskiego oraz architektonicznego kształ-
tu chańskiego pałacu. Wówczas pojawiła się Sala Dywanu – Rady 
i Sądu, datowana na pierwszą połowę XVII wieku, prawdopodob-

36 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti, 2008, s. 104.

37 P. I. Sumarokow, Dosugi krymskogo sud i ili wtoroje putieszestwije w Tawridu, 1805, s. 218.
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nie za panowania Bahadyra I Gireja [krtat. I Bahadır Geray](1637–
1641) lub Islama II Gireja (1644–1654). Podczas rządów tego ostat-
niego na chańskim mezarłyku powstało południowe dürbe. Od 
strony placu pałacowego, gdzie do ściany ogrodzenia dobudowana 
jest Letnia Altana, ukazują się frontowe pomieszczenia piętra i od-
budowujący się „nowy pałac”, nazwany tak przez von Mansteina 
[Christoph Hermann von Manstein, generał-major armii pruskiej, 
później pułkownik gwardii carskiej, pamiętnikarz, 1711–1757]. Za 
chana Kaplana I Gireja [krtat. I Qaplan Geray] (1730–1736) przed 
Małym Meczetem postawiono Złotą Fontannę.

Kiedy w roku 1736 wojska feldmarszałka von Münnicha zdoby-
ły Bachczysaraj, jego adiutant von Manstein dokładnie opisał Salę 
Dywanu, która jawiła się mu „poczekalnią starego pałacu”: „Sala 
dzieliła się na dwie połowy: prawa przedstawiała jakby alkowę 
i była o stopień wyższa od lewej połowy; przez całą szerokość sali, 
cztery stopy powyżej podłogi rozciągała się odkryta galeria, sze-
roka na sążeń: zbudowano ją dla wygody tatarskich wielmożów, 
kiedy obchodzili tutaj bajram. Zamiast dywanami ściany sali były 

11. Grobowiec chana Islama III Gireja. 
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wyłożone różnokolorowy fajansem; samą salę rozświetlały dwa 
rzędy okien: w  górnym znajdowały się wielobarwne szyby. Dol-
ne, znacznej wielkości, posiadały podwójne okiennice, z których 
wewnętrzne były lekkie, okratowane, przepuszczające ochłodę 
do sali”38.

W  górnej części północnej ściany ulokowana jest chańska 
skrytka: niski balkon nad portalem, wykończony typowym malo-
widłem w postaci płycin, rozmieszczonych pomiędzy zakratowa-
nymi otworami i w niższej części. Górna część skrytki zwieńczona 
jest gzymsem z  szablonowym ornamentem, natomiast dolna – 
drewnianymi wspornikami. Balkon podtrzymują dwa drewniane 
słupy, między którymi zamknięty jest również drewniany, rzeź-
biony portal z balustradą po obu stronach. Pod skrytką – zama-
lowane pole imitujące wykończenie marmurowymi płytami. Mię-
dzy wspornikami fresk z ornamentem roślinnym, natomiast pod 
płycinami – z girlandami.

12. Sala Dywanu, widok obecny.

38 H. Mansztejn, Zapiski o Rossii gienierała Mansztejna 1727-1744 gg., 1875, s. 351.
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Podczas prac restauracyjnych w latach 30. XIX wnętrze tej sali 
zostało dość znacznie zmienione. Szczególnie dotyczyło to sufi -
tów oraz malowideł ściennych. Zniknęła marmurowa fontanna 
z  centrum pomieszczenia, którą wspominał jeszcze von Man-
stein i poseł francuski na dworze chańskim, baron de Tott [Fra-
nçois baron de Tott, 1733–1793]. Oryginalnymi detalami archi-
tektonicznymi z czasów chańskich są kwiatowe witraże okienne 
górnego rzędu ściany wschodniej (każdy witraż posiada odrębny 
ornament), centrum sufi tu w  formie czerwono-czarnej mozaiki, 
a także fragment ornamentu imitujący marmur i „grona” w lewej 
części ściany. Zostały one odkryte przez kijowskich konserwato-
rów podczas prac w latach 60. XX wieku. Panuje przekonanie, że 
ściany sali były wyłożone porcelanowymi i fajansowymi płytami. 
Obecnie mozaikowe pokrycie zachowało się jedynie w loży chań-
skiej Wielkiego Meczetu Pałacowego.

Na przykładzie Sali Dywanu można zaobserwować zasadni-
cze etapy przeróbek, dokonywanych w ciągu czterech i pół stule-
ci istnienia pałacu. Właśnie tutaj widać, jak artystyczne tradycje 
Wschodu mieszają się z elementami sztuki europejskiej39.

Obok przedpokoju znajduje się Letnia Altana – piękne po-
mieszczenie na fi larach, z  niskimi sofami i  basenem pośrodku. 
Początkowo odkryta, okrążona tylko kolumnami z  łukami, ale 
później przebudowana przez Ömera. Kolumny wzmocniono, stały 
się masywniejsze, zaś nad altaną dobudowano piętro – nazywa-
ne Pokojem Owocowym albo Złotym Gabinetem. Po zakończeniu 
przebudowy altana pozostała odkryta z trzech stron. W jej cen-
trum znajdował się basen z fontanną w stylu tureckiego baroku. 
Niewykluczone, że mógł być przeniesiony z Sali Dywanu. 

W latach 20. XIX wieku, podczas remontu pod kierownictwem 
architekta I. F. Kołodina [Iwan Fiodorowicz, 1788–1838?] altana 
została przeszklona. Obłożono ją drewnianą boazerią z oprawami 
okiennymi i kolorowymi szybami. Ściany pomalował farbami klejo-
wymi mistrz Kłado, rzeźbiony sufi t z plafonami wykonał podofi cer 

39 F. Dombrowskij, Dworiec krymskich chanow w Bachczisaraje,1863, s. 27.
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Dorofi ejew. W czasie odnawiania w latach 1960–1962 odnaleziono 
pełne wdzięku malowania na gzymsach podsufi towych i pejzaż nad 
wejściem, najprawdopodobniej autorstwa mistrza Ömera40.

13. Wnętrze Letniej Altany. 

Po bokach północnej baszty rozpościerają się dwa skrzydła fa-
sady bachczysarajskiego pałacu. Wschodnie posiada dwukondy-
gnacyjną odkrytą galerię od strony dziedzińca, zaś zachodnie par-
terową. Ta z kolei podzielona jest bramą w kształcie łuku na dwie 
nieomal równe części. Na prawo od bramy znajduje się niewielka 
dobudówka w rodzaju przechodniej altanki. Według jednej z wer-
sji, stąd właśnie chan, ledwie widoczny, rozrzucał wśród ludzi mo-
nety w czasie uroczystości odbywających się na dziedzińcu. Wcho-
dząc do bramy prowadzącej na niewielki podwórzec, zobaczymy 
na prawo schody, przeznaczone pierwotnie do paradnego wejścia 
do rozległego chańskiego przedpokoju (poczekalni). Obecnie słu-
żą do zwyczajnego wchodzenia na górną kondygnację pałacu41.
40 N. A. Bogdanowa, Istorija postrojki riemontow i  riestawracij bywszego Chanskogo dworca 
w Bachczisaraje, 1963, s. 23.

41 F. Dombrowskij, Dworiec krymskich chanow w Bachczisaraje,1863, s. 18.
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Jednym z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń, w któ-
rych zachowały się ślady malowań pochodzących z połowy XVIII 
wieku, jest tzw. Sala Poselska. Von Manstein pisał, że miała ona 
dwa rzędy okien i marmurową posadzkę. Dwa remonty, potiem-
kinowski w  latach 1820–1822 oraz kołodinowski – 1820–1822, 
ostatecznie zniekształciły jej wnętrze. Zdobnictwo zachowało się 
jedynie na nielicznych fragmentach, między innymi na wschod-
niej ścianie malowanie imitujące okładziny marmurowe; pod 
szablonowymi upiększeniami malowidło na ścianach galerii, wy-
obrażające podzielone płyciny z ornamentem roślinnym, podobne 
do tych, które znajdują się na ścianach Sali Dywanu.

Plafon, podobnie jak większość powierzchni Sali Poselskiej, 
przedstawia gładkie podszycie z desek, na które nabite są wąskie 
drewniane listwy, tworzące rysunek w  kształcie prostej kraty 
z  kwadratowymi odcinkami. Najprawdopodobniej jest później-
szego pochodzenia. Zgodnie z opisem Mansteina, był przyozdo-
biony złoceniami na błękitnym tle. Nad galerią plafon składał 
się z  trzech odmiennych elementów. Wywołuje to wrażenie, 
że pojawiły się one w  różnym czasie bez zachowania starania 
o jednolitość42.

W latach panowania chana Kaplana I Gireja, w sąsiedztwie Ma-
łego Meczetu postawiono pozłacaną fontannę (magzub), z czasem 
nazwaną Złotą. Na marmurowej licówce wykonano złocone reliefo-
we napisy w języku arabskim oraz roślinny ornament. Nad nim in-
formacja: „Kaplan-Girej-chan, syn Hadży-Selim-Girej-chana, nie-
chaj Bóg wspomina jego i jego rodziców. 1146 rok hidżry [1733 r.]”43. 
Wyciosane w  tafl i marmuru ornamenty pokryte są miejscami 
dość spokojnymi kolorami, jednak np. kwiaty i  owoce w  niższej 
części mają barwy bardzo jaskrawe. Opierając się na tym, że Zło-
ta Fontanna usytuowana jest nieopodal Małego Meczetu, należy 
przypuszczać, iż służyła do celów rytualnych. Zgodnie z nakaza-
mi islamu, przed odprawieniem modlitwy, każdy muzułmanin po-

42 D. W. Ajnałow, Żiwopis Bachczisarajskogo dworca, 1927, s. 3.

43 A. A. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turieckije nadpisi, 1850, s. 511.
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winien przeprowadzić rytualne obmycie. Używana do tego woda 
musi być nie tylko czysta, ale też bieżąca.

14. Złota Fontanna. 

W wieku XVII w sąsiedztwie dürbe Dewleta I Gireja pojawiło się 
dürbe Islama III Gireja, nazwane południowym. Poza niewielkimi 
szczegółami wygląda niemal identycznie jak północne. Odmien-
ności zawierają się w ledwie dostrzegalnej różnicy proporcji, obec-
ności kolumn na narożnikach krawędzi, w  bardziej masywnych 
profi lowanych gzymsach, a także w braku mihrabów przy wejściu, 
które zachowało się w północno-wschodniej ścianie. Oświetlone 
jest wieloma niewielkimi lampami, zawieszonymi w ośmiościen-
nych ramach, opuszczonymi nisko spod kopuły na łańcuchach.
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Grób chana Mengli II Gireja posiada jednak kilka właściwych 
sobie cech. Nagrobek ma wygląd typowy dla wszystkich marmuro-
wych pomników cmentarza chańskiego z owego okresu, ale otacza 
go ośmioboczna rotunda z  ośmioma kolumnami w  rogach. Taką 
konstrukcją charakteryzuje się również dürbe. Epitafi um nagrobne 
wykonane jest w języku perskim, podczas gdy wszystkie zachowane 
na mezarłyku inskrypcje są po turecku lub arabsku. Ta odmienność 
wynika prawdopodobnie z tego, że Mengli II Girej był zwolennikiem 
sufi zmu, który założył kilka derwiszowskich klasztorów. Wiadomo, 
że farsi szeroko wykorzystywano w środowisku sufi ch jako język se-
kretnych pism oraz duchowej poezji. Nie bez podstawy w XIX wieku 
dürbe chana nazywano „rotundą derwisza”44.

Wewnątrz dürbe i wzdłuż ścieżek ogrodu ustawione są pomni-
ki wyrzeźbione z marmuru lub wapienia. Poza obrębem mauzo-
leum naliczono ich 98.

Czwarty okres rozpoczyna się po pożarze w roku 1736, za pa-
nowania chana Selameta II Gireja (1740–1743). Wówczas przebu-
dowany został meczet chański (płyta zastawna z roku 1740 nad 
północnym wejściem), odrestaurowano reprezentacyjną część pa-
łacu – południowy fragment głównego kompleksu, powstał Dzie-
dziniec Fontann. Być może, właśnie za tego władcy portal Alewi-
za został przeniesiony do pałacu ze zniszczonej rezydencji Mengli 
Gireja w Sałaczyku. Pojawiła się Wieża Sokolników, niewymienia-
na we wspomnieniach von Mansteina.

Do tego okresu odnosi się najwcześniejsze datowanie Demir 
Kapy (portalu Alewiza) jako elementu architektonicznego według 
czasu jego umiejscowienia w kompleksie bachczysarajskiego pała-
cu. Niewielkie dębowe drzwi, obite pasami kutego żelaza, otacza 
okazały rzeźbiony portal. Architraw, fryz i  gzyms nawiązują do 
sztuki antycznej, a w zastosowanej ornamentyce odczuwalny jest 
wpływ renesansu: trzony pilastrów pełne są zdobień wyobrażają-
cych wysmukłe, wyrastające z amfory rośliny z liśćmi oraz kwia-
tami akantu, dębu i  lotosu. Oryginalnym wschodnim motywem 

44 O. Gajworonskij, Chanskoje kładbiszczew Bachczisarajskom dworce, 2006, s. 14-17.
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jawi się wypukły pas, upiększony wyciśniętymi prostokątami 
w górnej części architrawu. Na gzymsie ponownie pojawia się ty-
powe dla renesansu antyczne zdobnictwo: sznury i zęby45.

15. Napisy na tympanonie i pod fryzem portalu Alewiza. 

Na okrągłym tympanonie zachował się napis w  języku arab-
skim: „Władca tego pałacu i pan całego kraju sułtan najmiłosier-
niejszy, Mengli-Girej-chan syn Hadży-Girej-chana, niech Bóg bło-
gosławi mu i jego rodzinie na obu światach”46. Nieco poniżej fryzu 
kolejny napis: „To wspaniałe wejście i te majestatyczne wrota zbu-
dowane zostały z rozkazu sułtana dwóch kontynentów i hakana 
[władcy] dwóch mórz, sułtana, syna sułtana, Mengli-Girej-chana 
syna Hadży-Girej-chana 959 roku [1503]”47. 

Według opinii uczonego G. I. Kotowa, żelazne drzwi przyniesio-
no do pałacu z innego miejsca, „inaczej – pisze on – trudno byłoby 

45 N. A. Bogdanowa, Istorija postrojki riemontow i  riestawracij bywszego Chanskogo dworca 
w Bachczisaraje, 1963, s. 12.

46 A. A. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turieckije nadpisi, 1850, s. 493.

47 Tamże, s. 494.
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wytłumaczyć przy tak wysokim artystycznym wykonaniu nie-
prawidłowość ustawienia pilastrów na równi z  futrynami”48. Ze 
zdaniem Kotowa w roku 1928 zgodził się jeszcze badacz portalu 
– N. L. Ernst, ale dla jego potwierdzenia potrzebne były poważne 
i zasadnicze dowody. W roku 1983 podczas prac restauracyjnych 
wykonano oczyszczenie portalu. Po usunięciu kolejnych warstw 
farby okazało się, że 11 bloków, z których składa się portal, jest 
silnie uszkodzonych. Wiele miało zbite narożniki, niektóre były 
utrącone, zaś ubytki wypełniono alabastrową masą. Portal mu-
siał być przenoszony: takie bowiem uszkodzenia mogły pojawić 
się tylko podczas demontażu i transportu zabytku. 

Obecne skromne usytuowanie żelaznych drzwi pozornie wy-
daje się niedorzeczne, ale całkiem możliwe, że po pożarze w roku 
1736 Dziedziniec Fontann stał się centralnym miejscem, z które-
go można było przejść do najważniejszych apartamentów pałacu. 
Świadczyły o tym schody, niegdyś zaczynające się zaraz na prawo 
za drzwiami i wiodące do głównych chańskich komnat. W następ-
stwie tak zwanego potiomkinowskiego remontu w roku 1786 zo-
stały przerobione i zmieniono ich kierunek, z wyjściem naprzeciw 
Fontanny Łez.

Jak widać, po pożarze, spowodowanym przez wojska feldmar-
szałka von Münnicha w roku 1736, oraz w rezultacie prac remon-
towych prowadzonych za chana Selameta II Gireja, główne drzwi 
prowadzące do wewnętrznych pokoi znalazły się na północnej 
ścianie Sali Dywanu – jednego z najbardziej znaczących pomiesz-
czeń pałacu. Poświadcza to napis na marmurowej płycie, znajdują-
cej się nad wejściem: „Dźwierze Dywanu. Selamet-Girej-chan, syn 
Hadży-Selim-Girej-chana 1156 r. h. [1743]”. Według naocznych 
świadectw, tutaj znajdowała się chańska kancelaria, którą w swo-
im „Opisaniu… pałacu” generał von Manstein, adiutant feldmar-
szałka von Münnicha, nazwał „przedsionkiem, poczekalnią”. 
Uczony G. I. Kotow podczas zwiedzania pałacu napisał, że: „w tzw. 
chańskiej kancelarii pod drewnianym oblicowaniem zostały od-

48 G. I. Kotow, Bachczisarajskij dworiec, 1896, s. 4.
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kryte dębowe, pomalowane ciemnoczerwoną farbą kolumienki 
z prostymi, toczonymi podstawami o rzeźbionych kapitelach, na 
których wspierały się drewniane półokrągłe łuki, otynkowane 
i pomalowane na jasnoszary marmur”49.

W  czasach chańskich wzdłuż ścian rozstawione były liczne 
sofy. Siedząc na nich, interesanci oczekiwali na przyjęcie w Sali 
Dywanu, gdzie odbywały się posiedzenia najwyższego organu za-
rządzania państwem.

Elementem łączącym służbowe pomieszczenia parteru jawi się 
Dziedziniec Fontann, asymetryczny w planie, wypełniony rzęda-
mi drewnianych kolumn z ozdobnie ornamentowanymi łukami. 
Miejsce to zawdzięcza swoją nazwę dwóm fontannom, w różnym 
czasie ustawionym w narożnikach.

Z  Dziedzińca Fontann po szerokich drewnianych schodach 
można przejść na piętro, które najprawdopodobniej przebudowano 
po pożarze 1736 roku. Jednym z frontowych pokoi jest Sala Ka-
wowa wspominana jeszcze przez von Mansteina. Według niego 
oraz późniejszych opisów, jej ściany ozdobione były malowidłami. 
Obecnie w tym pomieszczeniu artystyczną wartość mają witraże. 
Ściany pomalowane są farbą olejną z  zastosowaniem szablonu. 
Okna rozmieszczone w dwóch rzędach i skierowane na południe 
oraz zachód. W północnej ścianie oprócz drzwi wejściowych i ko-
minka, przyozdobionego podobnie jak ściany szablonowym ma-
lunkiem, oraz wbudowanej szafy na naczynia kawowe, znajdują się 
niepozorne drzwi, za którymi po wąskich drewnianych schodach 
można dostać się do pokoju eunucha oraz haremowego ogrodu.

W minionym okresie chańskie żony rozlokowane były w 73 po-
kojach, do których nikt, oprócz władcy, jego małoletnich synów 
oraz eunuchów, nie miał dostępu. Według zachowanych świa-
dectw pomieszczenia te zostały rozebrane z  powodu ich zmur-
szenia. Zachowane skrzydło haremu powstało po pożarze w roku 
1735. Przy jego budowie wykorzystano stare elementy wystroju. 
Ocalały zaledwie ganek i  futryna od drewnianych drzwi – z  ta-

49 Tamże, s. 6.
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16. Pokój kredensowy.

17. Jeden z pokoi w skrzydle haremowym.
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tarskimi motywami snycerskimi w kształcie fi guralnych wycięć, 
wazonów, roślin i owoców; charakterystyczna balustrada i fi lary, 
jak się zdaje, również starodawne. Wewnątrz haremu znajdują się 
specjalnie obrobione drzwi, które wraz z  wałkami na ścianach 
tworzą rodzaj niszy, oddzielając pokoje od części wejściowej.

W ofi cynie odtworzono pomieszczenia bogatego krymskotatar-
skiego domu z XVII-XIX wieku: „jadalnię”, „salon”, „pokój gościnny” 
i „werandę”. W pierwszym pokoju we wbudowanej w ścianę szafi e 
widzimy zestaw naczyń – nieodzowny atrybut posagu panny mło-
dej. W  latach 1981–1989 przeprowadzono remont skrzydła hare-
mowego. Całkowicie wymieniono pokrycie dachowe tarasu, a także 
pierwszego i drugiego pokoju. Odnowiono malowidła ścienne na fa-
sadzie, natomiast w drugim pomieszczeniu na drzwiowych oścież-
nicach – portalach, półeczkach i  innych drewnianych częściach 
odkryto i odsłonięto XVIII-wieczny ornament w stylu tureckiego 
baroku. W trzecim pokoju ujawniono tak zwane lustra (panele), ma-
lowania na ściennych szafach, deseń marmurkowy, zaś na listwach 
przysufi towych – arabskie napisy. Oczyszczenie tych ornamentów 
we wnętrzach haremu było prawdziwym odkryciem50.

Niedaleko haremu, po stronie południowej, znajduje się Toğan 
qullesi – Wieża Sokolników. Jest to sześcioboczna budowla, po-
wstała z połączenia konstrukcji drewnianej i kamiennej, przykry-
ta kratownicą, dopełnioną namiotowym sklepieniem. Szerokie 
schody płynnie omijały wszystkie krawędzie i prowadziły na taras 
widokowy, skąd rozpościerały się zachwycające widoki. Według le-
gendy w niższej części wieży, podobnej do klatki, trzymano sokoły 
do chańskich polowań.

Jak podają inne informacje, chańskie żony czasem wchodzi-
ły na taras baszty, aby podziwiać z niego bachczysarajski pejzaż, 
przypatrywać się uroczystościom, paradom wojskowym lub przy-
jazdom zagranicznych poselstw51. Obecnie w  Wieży Sokolników 

50 N. P. Kondakow, O Bachczisarajskom dworce i jego riestawracii,1899, s. 19.

51 P. S. Pallas, Nabludienija, sdiełannyje wo wriemia putieszestwija po jużnym namiestniczestwam 
Russkogo gosudarstwa w 1793-94 godach,1999, s. 122.
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znajduje się wystawa „Wschodnia broń biała ze zbiorów zespołu 
muzealnego Bachczysaraju”. Tworzona była przez pół wieku, od 
lat 20. do 70. XX wieku, a  eksponaty pochodzą z  wielu źródeł. 
W latach 1919, 1920 i 1925 z darów i kupna z prywatnych kolekcji 
M. M. Dremdżi, B. Bachsziszewa, J. A. Daniłowa i B. D. Ławrowa 
pozyskano 18 egzemplarzy wschodniego oręża52. 

Wszystkie te rozliczne budynki otoczone są ogrodami i fontan-
nami ze świeżą i  czystą wodą, doprowadz aną z górskich źródeł. 
Chociaż nie wyróżniają się ani poprawnością, ani zbytkownością, 
jednak przypada do gustu ich schludność i  elegancja. Pałac na 
Wschodzie od najdawniejszych czasów reprezentował typ ogro-
dowy: głównym komponentem organizacyjnym był pałac i ogród 
z  fontannami. Motyw ogrodu – to jeden z  charakterystycznych 
aspektów architektury muzułmańskiej: roślinne ornamenty rzeź-
bione w kamieniu, na malowidłach ściennych, w kształcie fontann 

52 G. D. Ostapenko, E. N. Amietow, Kollekcija jataganow iz sobranija Bachczisarajskogo zapowied-
nika, 2013, s. 54.

18. Widok na Wieżę Sokolników. 
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– wszystko zmierzało do stworzenia ogrodu, jako jednego z naj-
piękniejszych miejsc na ziemi.

Następny okres budowlany pałacu przypada na panowanie cha-
na Kryma Gireja (1758–1764, 1768–1769). Pojawiły się wówczas 
malowidła na zachodniej fasadzie Wielkiego Meczetu Chańskie-
go, powstał Złoty Gabinet, przebudowano Letnią Altanę, zbudo-
wano dürbe Dilary Bikecz. Dekoracyjnym wykończeniem wnętrz 
oraz fasad, pracami malarskimi i projektami witraży zajmował się 
irański mistrz Ömer.

Na Dziedzińcu Fontann stanęła pełna wdzięku Fontanna Łez. 
Napis nad nią głosi, co następuje: „Tam, w rajskim ogrodzie spra-
wiedliwi pić będą wodę ze źródła, nazywającego się Selsebil”53. 
Ten unikatowy zabytek architektury stworzony został w  roku 
1764 przez mistrza Ömera. Według legendy fontanna ta jest pa-
miątką po przedwcześnie zmarłej młodej i pięknej Dilarze Bikecz, 
ukochanej żonie chana Kryma Gireja. Na marmurowej płycie wy-
ryto kwiat o pięciu płatkach, natomiast w centrum i po brzegach 
znajdują się kwietne kielichy, rozmieszczone jeden nad drugim. 
Zgodnie z zamysłem Ömera, męska łza wypalająca kamień powoli 
spływała z kielicha na kielich. U podnóża fontanny widnieje spi-
rala, podobna do ślimaka, będąca symbolem życia. Tak w rękach 
doświadczonego mistrza ożył kamień i fontanna zapłakała.

Po długotrwałych badaniach, na podstawie wspomnień daw-
nych mieszkańców Bachczysaraju, ustalono, że rzeźbiona płyta 
Fontanny Łez znajdowała się w mauzoleum-dürbe Dilary Bikecz 
i pojawiła się w pałacu na przybycie carycy Katarzyny II w roku 
1878. Wcześniej były tam schody, prowadzące do górnych kom-
nat. Podczas przeróbki zastąpiono je nowymi, szerszymi i wygod-
niejszymi. Możliwe, że śladami tych działań są zamurowane łuki 
w pawilonie nieopodal Sali Sądu54.

Złoty (lub Owocowy) Gabinet to kwadratowe pomieszczenie 
nad Letnią Altaną. Jego ściany ozdobione są  pozłacanymi ar-

53 A. A. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turieckije nadpisi, 1850, s. 478.

54 G. I. Kotow, Bachczisarajskij dworiec, 1896, s. 9.
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chitektonicznymi detalami oraz alabastrowymi wstawkami wy-
obrażającymi owoce. Sufi t drewniany, rzeźbiony, z kryształowy-
mi lustrami w centrum. Okna rozmieszczone na trzech ścianach 
w dwóch rzędach, w czwartej – drzwi wejściowe i wysoki kominek. 
To jedyne pomieszczenie, w którym od razu wykonano dwa rzędy 
okien. Charakterystycznym elementem prawie wszystkich pokoi, 
w tym również Złotego Gabinetu, są kominki, do których wsta-
wiano żelazne kosze-paleniska. Na zewnątrz wychodzą z  nich 
liczne fi gurowe rury. Wykonywane przez Ömera prace plastycz-
ne i malarskie mają charakter wschodni, chociaż w owym czasie 
widoczny był wpływ sztuki europejskiej, docierającej na Wschód 
poprzez Turcję, za pośrednictwem francuskich mistrzów, zapra-
szanych przez sułtanów w celu prowadzenia prac dekoracyjnych 

19. Selsebil – Fontanna Łez.
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i  budowlanych. Sekret tej sali tkwi w  kontraście ciemnej tylnej 
ściany, całkowicie zastawionej drewnianymi szafeczkami – wo-
bec trzech ścian zewnętrznych, niemal przezroczystych od ilości 
okien, przez których kolorowe szkła i gęste żelazne okratowanie 
rozlewa się przyjemne matowe światło55. 

20. Widok na Złoty Gabinet.

Za powyższą salą otwiera się długa amfi lada paradnych po-
mieszczeń i komnat, m.in. Komnata Następcy i Chańska Jadalnia. 
Znajdują się one w części mieszkalnej i w przylegającym do niej 
skrzydle gościnnym, do którego można dojść przez Dziedziniec 
Poselski, gdzie oczekiwano na audiencje. Wchodzono tam przez 
bramę z Placu Pałacowego, skąd przez Demir Kapy i Dziedziniec 
Fontann docierano do Sali Dywanu. Na Dziedzińcu Poselskim był 
sad oraz dwie fontanny: jedna w centrum, druga przy budynku. 
Na południe od niego znajdowały się pomieszczenia reprezenta-
cyjne, a od północy – osobiste pokoje chanów.
55 P. W. Nikolskij, Bachczisaraj. Kulturno-istoriczeskije ekskursii, 1924, s. 56.
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3. Pa³ac chanów. Zabudowania 
  skrzyd³a mieszkalnego i gościnnego

Po aneksji Krymu przez Imperium Rosyjskie w  roku 1783, 
w części mieszkalnej, a także w przylegającym do niej skrzydle go-
ścinnym, do czasu odwiedzenia pałacu przez osoby z rodziny im-
peratorskiej wraz z bliskimi, pomieszkiwała carska świta. Przed 
przyjazdem carycy Katarzyny II zrobiono na nowo podłogi oraz 
plafony, ściany pokryto sztukateriami i udrapowanymi tkanina-
mi. W latach 70. XX wieku skrzydło poddano kapitalnemu remon-
towi. Obecnie znajduje się tu Oddział Etnografi i, Historii i Kultu-
ry Narodu Krymskotatarskiego56. 

21. Wejście do skrzydła gościnnego, gdzie obecnie znajduje się ekspozycja działu etnografi cznego.

W pierwszym pomieszczeniu mieszkalnym rozmieszczona jest 
ekspozycja „Bachczysarajski Pałac Chański w  XIX-XX w.” Pań-
stwowy Pałac-Muzeum turkijsko-tatarskiej kultury, ostatecznie 
zorganizowany został w  latach 20. XX wieku i  funkcjonował do 
56 J. W. Nagajewskaja, Bachczisaraj. Oczerk-Putiewoditiel,1976, s. 33.



52    

deportacji Tatarów Krymskich 18 maja 1944 roku. Jego historia 
nierozerwalnie wiąże się z  działalnością Useina Bodaninskiego 
[krtat. Üsein Abdurefi  oğlu Bodaninskiy, 1877–1938]. Ten utalen-
towany artysta, a następnie etnograf i historyk, był dyrektorem 
tatarskiego muzeum w bachczysarajskim pałacu. 

Tworzenie muzealnych kolekcji nie było przypadkowe. Jeden 
z głównych zbiorów przyszłego Pałacu-Muzeum składa się z rze-
czy chańskich, które nie interesowały ostatniego krymskiego cha-
na Szahina Gireja oraz przedmiotów wyposażenia wnętrz. Wśród 
najwcześniejszych nabytków znajduje się broń wschodnia. Jeszcze 
w roku 1917 podarowano szablę (kłycz) [z tur. kılıç – miecz, krtat. 
qılıç] Abu Bekira Abdu Kadira-Efendiego. Większość wschodniego 
oręża z kolekcji B. D. Ławrowa przekazano w darze: jatagany, sza-
ble, pistolety, strzelby itp. Od mieszkańca Bachsziszewa kupiono 
szablę typu kłycz-pala. 

10 marca 1934 roku Bodaninskij został zwolniony z funkcji dyrek-
tora muzeum, a 17 kwietnia 1938 roku po krótkim procesie rozstrze-
lany wraz z innymi znanymi działaczami kultury i sztuki. Późniejsze 
losy muzeum są równie tragiczne, jak jego założyciela i pierwszego 
dyrektora. Po deportacji Krymskich Tatarów 18 maja 1944 roku pla-
cówkę zlikwidowano, a etnografi czne zbiory rozgrabiono. 

24 kwietnia 1996 roku na bazie muzeum Pałacu Chańskiego 
przy bachczysarajskim zespole historyczno-kulturalnym powo-
łano Muzeum Historii i Kultury Tatarów Krymskich. W zamyśle 
nowo powstałe muzeum miało stać się kontynuacją naukowych 
działań muzealnych, które w swoim czasie skutecznie realizowało 
pierwsze narodowe muzeum krymskotatarskie. 

W  kolejnym przechodnim pomieszczeniu, garderobie, uloko-
wano wystawę pt. „Książka w Chanacie Krymskim”. W roku 1928 
w bachczysarajskim pałacu zorganizowana została biblioteka ba-
dań Wschodu i  Krymu. W  jej powstaniu uczestniczył aktywnie 
Usein Bodaninskij. W pierwszej witrynie widnieje rękopiśmienny 
Koran z XIII wieku z interlinearnym tłumaczeniem na język per-
ski, otwarty na pierwszej surze.



    53

Już w roku 1932 księgozbiór składał się z 2500 egzemplarzy, 
w większości arabskojęzycznych książek rękopiśmiennych i dru-
kowanych. Rękopisy zebrano w latach 20. i 30. podczas ekspedycji 
etnografi cznych oraz zakupiono od osób prywatnych: mieszkań-
ców Bachczysaraju i okolicy. Znaczną część materiału stanowiła 
literatura religijna: Korany, tefsiry, księgi obrzędów, gramatyka 
języka arabskiego i  perskiego, dzieła fi lozofi czne znanych uczo-
nych-teologów, poezja religijna. Takie bogactwo arabskojęzyczne-
go materiału wiązało się z przenikaniem i  rozpowszechnianiem 
się na Krymie muzułmańskiej religii oraz powszechnym studio-
waniem jej podstawy – Koranu57. 

Wiele wspomnień o sobie zostawił w Bachczysaraju chan Sela-
met II Girej, syn Hadży Selima Gieraja (1740–1743). Swoją biblio-
tekę przekazał w społeczne użytkowanie mieszkańcom Bachczy-
saraju. 

W  wiekach XVI-XVIII rozkwitało na Krymie książkowe rze-
miosło. Powstawały duże zbiory książek, przepisywano je, uzu-
pełniano rękopisami z  sąsiednich krajów. W krymskiej technice 
wytwarzania książek, ich wyglądzie zewnętrznym, używanym 
papierze oraz oprawie widoczne są wpływy tureckie i  irańskie. 
W używanym piśmie arabskim pojawia się wiele charakterystycz-
nych stylów. Najbardziej rozpoznawalne z  nich to: kufi , naschi, 
suls, riq’a, nastaliq, diwani58. Mistrzowie-kopiści tworzyli wielo-
kroć kaligrafi czne arcydzieła. Najpiękniejszymi z nich były Kora-
ny. Na wystawie znajduje się Koran wykonany w początkach XVIII 
wieku, należący do mieszkanki Bachczysaraju Chadidży Hanum. 
Tekst księgi ozdobiony jest wielokolorowym ornamentem roślin-
nym, a niektóre stronice przypominają malarskie miniatury. 

W drugiej połowie XIX wieku książka rękopiśmienna wyparta 
została przez drukowaną, chociaż mimo tego tradycje kaligrafi cz-
nego pisma przetrwały. Wiadomo, że prace mistrzów sztuki ręko-
piśmienniczej były bardzo wysoko cenione. Można to zauważyć 

57 Z. A. Mamutowa, Rukopisnaja kniga iz fondow BIKZ, 2003, s. 2.

58 Z. A. Mamutowa, Rukopisnaja kniga iz fondow BIKZ, 2003, s. 2.
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w działalności Ömera, mistrza kaligrafi i na dworze chanów krym-
skich, który tworzył w XVII wieku. Jego prace upiększają ściany 
chańskich meczetów, pałacu i fontanny.

W wieku XIX kaligrafowie w warsztatach wyciosywali teksty 
arabskimi literami w kamieniu (do meczetów, na fontanny i płyty 
nagrobne); wykonywali niewielkie płótna z wersetami z Koranu, 
które rozwieszano w domach jako talizmany w celu ochrony ro-
dziny i mieszkania, ale także upiększenia pomieszczeń. 

Z  garderobą sąsiaduje chańska jadalnia, w  której urządzono 
wystawę „Stronice historii”. Historycy wymieniają różne daty 
ustanowienia niezależnego Chanatu Krymskiego, ale niewątpli-
wie nastąpiło to w  pierwszej połowie XV wieku. Średniowiecze 
dla większości krajów Europy i  Azji charakteryzowało się licz-
nymi feudalnymi wojnami, po których powstawało wiele znacz-
nych związków państwowych. Podobnie działo się na stosunko-
wo niewielkim terytorialnie Półwyspie Krymskim. Efektem tych 
procesów było wstąpienie na tron potomka Czyngisydów – chana 
Hadży Gireja. Dokonało się to przy pomocy miejscowych bejów 
i wsparciu wielkiego księcia litewskiego Kazimierza. 

22. Rękopiśmienny Koran z XIII wieku.
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Początkowo administracyjne centrum chanatu znajdowało się 
w mieście Sołchat (obecnie Stary Krym). Następnie Hadży Girej 
przeniósł swoją kwaterę do położonej trzy kilometry od dzisiej-
szego pałacu twierdzy Kyrk Jer, nazywającej się obecnie Czufut 
Kale. W połowie XV wieku na terenie twierdzy, jak i u jej podnóża, 
zaczęły powstawać letnie i zimowe pałace, mennica, meczet, me-
dresa i  inne obiekty, będące atrybutami administracyjnego cen-
trum oraz władzy państwowej.

W roku 1466 zmarł chan Hadży I Girej. Na niewielkim obszarze 
półwyspu krzyżowały się interesy miejscowych feudałów, wład-
ców Złotej Ordy, konsulów genueńskiej kolonii Kaff y oraz książąt 
Mangupu. Wtargnięcie w roku 1475 wojsk Imperium Osmańskie-
go jeszcze bardziej skomplikowało polityczną sytuację na Krymie. 
Wreszcie w roku 1478 z niewoli tureckiej powrócił Mengli I Girej 
i  po raz trzeci objął tron krymski. W  politycznym życiu Krymu 
nastąpił okres względnej stabilności. Chan zmarł w  roku 1514 
i w takiej sytuacji przekazanie władzy powinno odbyć się zgodnie 
z  prawem: zazwyczaj starszemu synowi. Wzmocnienie chanatu 
w  pierwszej połowie XVI wieku i  postępująca stabilizacja sytu-
acji państwowej spowodowały konieczność opuszczenia twierdzy 
Kyrk Jer i  bardzo ciasnej doliny Aszłama Dere oraz przystąpie-
nia do stworzenia przestronniejszej rezydencji władcy. Wybrano 
do tego bardziej wygodne miejsce – lewy brzeg górskiej rzeczki 
Czuruk Su. Za czasów chana Sahiba I Gireja, syna Mengli Gireja, 
po raz pierwszy wzmiankowany został toponim „Bachczysaraj” 
w charakterze chańskiego siedliska.

Nazwa ta najwyraźniej powstała ze względu na to, że niegdyś 
w południowej części kompleksu pałacowego znajdowały się  tzw. 
wiszące ogrody, na podobieństwo dawnych ogrodów Semirami-
dy – jednego z  cudów starożytnego świata. Efekt „wiszących 
ogrodów” osiągnięto poprzez sadzenie drzew na stromych tara-
sach. W następstwie mianem „Bachczysaraj” – Pałac w Ogrodzie 
[sadzie] zaczęto nazywać również miasto, rozrastające się wokół 
pałacu. 
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W  latach 1456–1783 chanatem rządziło czterdziestu ośmiu 
chanów z dynastii Girejów. Imię Girej było dziedziczone przez po-
tomków założyciela chańskiego rodu – Hadży Gireja, aż do miesz-
kającego obecnie w Londynie następcy krymskiego tronu, Dżeza-
ra Gireja. Pojawiało się wiele różnych opinii o  jego pochodzeniu 
i  znaczeniu. Przykładowo, że Girejem nazywano wychowawcę 
przyszłego chana, a którego imię wdzięczny Hadży przyłączył do 
swojego. Istnieje wersja, że założyciel Chanatu Krymskiego od sa-
mego początku nosił imię Girej, z dawna znane w turkijskim świe-
cie, znaczące „praworządny, szlachetny, dostojny”. Już później od-
był hadżdż – pielgrzymkę do Mekki (co mogło wydarzyć się około 
roku 1419) i do imienia dodał tytuł hadżiego. Szósty syn Hadży 
I  Gireja, Mengli, przyłączył imię ojca do swojego w  charakterze 
nazwiska. Na wspomnianej wystawie przedstawione są wizerunki 
obu chanów: Hadży i Mengli Girejów.

23. Hadży Girej                                                                     24. Mengli Girej
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W  roku 1783 chanat został przyłączony do Imperium Rosyj-
skiego. Okres ten w dziejach pałacu można scharakteryzować jako 
czas niekończących się remontów, restauracji i przeróbek. Cechą 
znamienną tamtych czasów było to, że właśnie wówczas wnętrza 
pałacu utraciły swoją wcześniejszą okazałość i bogactwo wystroju. 
Rzecz w tym, że ostatni chan krymski, Szahin Girej, opuszczając 
granice Krymu, wywiózł ze sobą wszystko, co przedstawiało jaką-
kolwiek wartość. Pałac stracił nie tylko wyposażenie, ale i elemen-
ty zdobnictwa budowlanego, które go upiększały, m.in. marmuro-
we podłogi oraz kafl owe płyty ze ścian. Wszystko, co prezentowa-
ne jest dzisiaj w muzeum, to przedmioty pozyskane po roku 1917, 
czyli w czasie jego powstawania. Zostały odkupione od bogatych 
mieszkańców miasta albo zarekwirowane w meczetach. Działo się 
to przede wszystkim w latach 20. XX wieku.

Dalsza część wystawy – „Tkaniny i haft ręczny, wiek XIX – po-
czątek XX” – znajduje się w komnacie następcy. Odzież Tatarów 
Krymskich sporządzano z materiałów miejscowych oraz przywo-
żonych. Tkaniny krymskie były cienkie, miękkie i trwałe, jednoli-
tego kremowego lub białego koloru, ale także wzorzyste, pasiaste. 
Szyto z nich m.in. odzież, prześcieradła, pokrowce na materace, 
poduszki, poszwy, chustki, obrusy oraz rozmaite ręczniki. Bardzo 
często tatarskie ubrania upiększano ozdobnym haftem, w którym 
używano pereł oraz drogocennych kamieni. Podstawowy orna-
ment opierał się na motywach roślinnych. W dolnej części haftu 
dodawano kitki, pompony, koronki i frędzle.

Szczególnie wytworne hafty przygotowywano na ślub. Wyszy-
wano odzież panny i  pana młodego, ręczniki do udekorowania 
pom ieszczenia, prezenty dla krewnych i uczestników ceremonii. 
Na weselnych wyszywankach widnieje wiele kwiatów, półksięży-
ce oraz słońce przypominające kwiat z  pozaginanymi płatkami. 
Hafty związane z obrzędami religijnymi przedstawiają meczety, 
minarety, świeczniki i cytaty z Koranu. Wzory oraz ich symbolicz-
ne znaczenie były hafciarkom dobrze znane i łatwe do odczytania. 
Rozliczne owoce oznaczały życzenia dostatku, płodności, sukce-



58    

sów, a  w  wymiarze duchowym – mądrości. Raj przedstawiano 
jako drzewo szczęścia, rozpościerające gałęzie z obfi tością owoców 
i ptaków nad domem sprawiedliwych. 

W początkach XX wieku można zauważyć upadek hafciarstwa. 
Ręcznie wykonywane cienkie tkaniny zaczęły być wypierane przez 
materiały grubsze, produkowane maszynowo. Hafty utraciły swój 
oryginalny urok, zaś zmiana struktury tkanin uniemożliwiła wy-
konywanie poszczególnych szwów i rodzajów szycia59.

Następna wystawa zatytułowana jest „Tradycyjna odzież 
Krymskich Tatarów w  XIX-XX wieku”. Ubiór nie tylko ukazuje 
rozwój produkcji rzemieślniczej (tkactwa, hafciarstwa, dziewiar-
stwa), ale także kultury oraz tradycji każdego narodu. 

Wierzchnie okrycie męskie to kamizelka – yelek – z  sukna, 
atłasu lub aksamitu. Pod nią zakładano lnianą, podobna do tu-
niki koszulę z prostym rozcięciem na piersi oraz szerokimi ręka-
wami – keten kölmek. Kamizelkę mogła zastąpić kurtka – marka 
z krótkimi rękawami i stojącym kołnierzem lub kamzol – kurtka 
z długimi rękawami. Zimą noszono qısqa ton – półkożuszek albo 
uzun ton – kożuch.

Dołem zakładano szerokie szarawary – şalvar, a także spodnie 
soqma ştan z tkanego w domu sukna, albo przepasane sznurkiem 
lub paskiem – uçqur, tzw. uçqurlı ştan z bawełnianej tkaniny. Głów-
nym przykryciem głowy były barankowe czapki, fezy, turbany, 
krymki. Obuwie robocze çarıq, wykonywano z  jednego kawałka 
skóry. Qatır – skórzane buty na drewnianej podeszwie, skórzane 
buty z podniesionymi czubkami oraz terlik – domowe kapcie.

Osoby duchowne (mufti, imamowie itp.) nosiły długie chałaty 
(halat), okrągłe czapki i  turbany. Sędziowie mieli chałaty koloru 
malinowo-czerwonego, czerwony szal na ramionach, na głowie – 
turban60. 

59 O. A. Żełtuchina, Krymskije tatary w XIX naczała XX ww.: putiewodliel po etnografi czeskomu 
otdiełu, 2003, s. 51. 

60 Ch. A. Monastyrły, Odieżda krymskich tatar, 1890, s. 72.
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Kobiety ubierały się w suknie – anter lub havtan z jaskrawych 
wzorzystych tkanin, z długimi rękawami, dopasowanymi w piersi 
i  talii, rozszerzające się od bioder w  dół. Zakładały na nie: pół-
kaftaniki, kurtki marka z krótkimi rękawami i cienką podszewką. 
Kwietne wzory skupiały się zakrywającym dekolt sukni napier-
śniku gerdanlıq, mankietach – manjet oraz w  pasie qolan. Głowy 
Krymskich Tatarek ozdabiały czapeczki – fes. Kobiety zarzucały 
na nią chusty z tkanego w domu płótna lub innej tkaniny – mara-
ma, a dziewczęta – şerbenti, z muślinu. 

25. Ekspozycja odzieży kobiecej.

Damska odzież zimowa to tonçuq, szubki obszyte futerkami 
wiewiórek i  krótkie ciepłe kaftany qısqa ton. Na stopy zakłada-
no safi anowe buciki – mest, latem kapcie bez napiętków – papuç. 
Odzież dziecięca niewiele różniła się od dorosłych61. Uczestnicy 
ekspedycji etnografi cznej na Krymie w roku 1925 już tylko w nie-
licznych zapadłych wsiach spotkali Tatarów Krymskich noszących 
jeszcze tradycyjną odzież. 

61 P. J. Czepurina, Ornamientnoje szit’je Kryma,1938, s. 44.
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Na zadaszonej werandzie umieszczono ekspozycję „Wschod-
nie naczynia metalowe z  kolekcji BIKZ”. Produkcja naczyń na 
Wschodzie charakteryzowała się różnorodnością form, materia-
łów i  ornamentów. Wykonywano je z  gliny, drewna, rogu, tykw. 
W  Bachczysaraju na początku XX wieku działał artel garncarski 
„Ileri”, którego wyroby cechowała mistrzowska fi nezja, ale naj-
bardziej rozpowszechnione były już naczynia metalowe. W  roku 
1884 w mieście znajdowało się 13 sklepów z wyrobami z miedzi. 
W tutejszych zbiorach zachowały się produkty metalowe z dobyt-
ku dawnego pałacu chańskiego, zakupione od bachczysarajskiego 
kolekcjonera B. Bachsziszewa, metalowe naczynia z kolekcji księ-
cia F. F. Jusupowa w jego pałacu we wsi Sokolinoje [krtat. Kökköz], 
a także rzeczy zebrane przez dyrektora U. Bodaninskiego.

Naczynia na Wschodzie były jedną z domow ych ozdób. Tatarzy 
Krymscy w swy ch pokojach mieszkalnych wzdłuż ścian, powyżej 
okien mocowali półki – raf, na których ustawiali rozmaite, do-
brze wyczyszczone metalowe naczynia. Na niskich podstawkach 
wzdłuż ścian stały dzbany na wodę. Wystawiona była również za-

26. Naczynia kuchenne i metalowe dzbanki.
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stawa kuchenna (kociołki i misy), naczynia na czebureki [krtat. 
çiberek], akcesoria kawowe itp. Oddzielnie – naczynia do mycia się 
– quman62.

Ozdabiano naczynia repusowaniem, rytowaniem, dziwerowa-
niem, ażurowym i ząbkowanym ornamentem, emalią, kamienia-
mi. Umieszczano na nich sześcio- i dziesięcioramienne gwiazdy, 
meczety, półksiężyce, cyprysy. Oprócz tego prawie na wszystkich 
wyrobach metalowych, tacach, imbrykach, kociołkach, miskach – 
znaleźć można ornamenty epigrafi czne: arabskie, tureckie, tatar-
skie i karaimskie.

Trzecie przechodnie pomieszczenie skrzydła gościnnego zaj-
muje ekspozycja „Różnorodność rzemiosła na Krymie od XIX do 
początków XX wieku”.

W czasach Chanatu Krymskiego Bachczysaraj stanowił główne 
rzemieślnicze centrum Krymu. Najbardziej rozwinięte były: wy-
twórczość tkanin i hafciarstwo (121 zakładów), rymarstwo i inne 
związane z wyrobami skórzanymi (41), obuwnictwo (24), nożow-
nictwo (23), produkcja naczyń drewnianych (9), fajek i cybuchów 
(8) oraz przedmiotów ze srebra (6)63.

Niektóre tradycyjne dziedziny rzemiosła Krymskich Tatarów 
przetrwały do początków XX wieku. W roku 1884 w Bachczysa-
raju działało 577 zakładów handlowo-rękodzielnych. Produkowa-
no jeszcze wówczas safi an (15 warsztatów), pracowali mistrzowie 
szewstwa (39), wytwarzano fi lc (8), miedziane naczynia (13) oraz 
biżuterię64. Dzięki temu pracownikom oddziału etnografi cznego 
Muzeum Rosyjskiego, a także pierwszemu dyrektorowi bachczy-
sarajskiego muzeum U. Bodaninskiemu udało się zebrać znaczną 
kolekcję starych narzędzi rzemieślniczych oraz wyrobów krym-
skotatarskich rzemieślników.

62 G. Padde, Krymskije tatary, 2008, s. 317.

63 P. S. Pallas, Nabludienija, sdiełannyje wo wriemia putieszestwija po jużnym namiestniczestwam 
Russkogo gosudarstwa w 1793-94 godach,1999, s. 38.

64 O. A. Żełtuchina, Krymskije tatary w XIX naczała XX ww.: putiewodliel po etnografi czeskomu 
otdiełu, 2003, s. 22.
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Krymscy rzemieślnicy skupieni byli w około 50 cechach. Wśród 
nich znacznym poważaniem cieszył się cech garbarski, który we-
dług muzułmańskiej legendy o powstawaniu zawodów, należał do 
najwcześniejszych. Wytwórczość w Bachczysaraju przetrwała także 
po rewolucji 1917 roku. Zakłady garbarskie znajdowały się niedale-
ko chańskiego pałacu. Były budynkami piętrowymi z szerokimi zwi-
sającymi dachami i  odkrytymi werandami na piętrze. W  każdym 
pracowało po 12–15 osób. Produkowano w nich przepiękne zamsze, 
szagryny i safi any. Te ostatnie były m.in. ciemnobordowe, płowożół-
te, czerwone, fi oletowe, czarne, niebieskie i jasnozielone. Składniki 
barwników majstrowie traktowali jako swoją tajemnicę. Wyroby 
z bachczysarajskich safi anów znano daleko za granicami Krymu65.

Z  zakładami garbarskimi wiązała się ściśle praca szewców. 
W XIX wieku w Bachczysaraju działalnością obuwniczą zajmo-
wało się około 200 osób66. W  muzeum znajdują się narzędzia 
Mustafy zwanego Czyzma [krtat. çızma – buty, but], które odzie-
dziczył po swym ojcu, Ibrahimie-Usta [krtat. usta – majster, rze-
mieślnik] (1738–1815). Tikici tezyası – stół szewski z orzechowe-
go drewna, cilde – kleszcze, pıçaq – nóż z kościana rękojeścią, biz 
– szydło z bukszpanową rączką, yinelik – futerał z bukszpanu na 
igły szewskie, açqan ağaç – przyrząd do nadawania połysku, ökçe 
ağaç – prawidła do wyrabiania obcasów, kenar ağaç – do wykań-
czania krawędzi. Szyto buty męskie i kobiece, pantofl e, obuwie 
domowe oraz dziecięce.

Dość długo przetrwała w  Bachczysaraju wytwórczość fi lcu. 
W  domach gliniane podłogi zakrywano tradycyjnymi wykładzi-
nami fi lcowymi, które upiększano geometrycznymi ornamenta-
mi. Płaty mogły mieć dowolną wielkość, np. 3 na 7 lub 2 na 5 me-
trów, co zależało od wielkości warsztatu fi lcownika. Produkowa-
no z fi lcu również dywaniki modlitewne – namazłyki – namazlıq, 
kolorowe lub jednobarwne, m.in. z  wyobrażeniami mihrabów, 
65 U. A. Bogdaninskij, Proizwodstwo iz szersti u krymskich tatar, 2005, s. 22.

66 Gosudarstwiennyj Archiw w Riespublikie Krym (GARK) F. 64, Bachczisarajskaja Gorodskaja 
Uprawa, 1878-1920 gg. Op.1. D. 688. Ob otkrytii w gorodie Bachczisaraje remieslennogo uczilisz-
cza,1895, l. 2.
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kwiatów w wazonie, pasiaste. Wytwarzano też kilimy – kilim, dy-
wany – halı, sukna – çuha oraz torby tkane z kolorowych nici67.

Działały warsztaty jubilerskie. Najczęściej wykonywano biżu-
terię srebrną, ze srebra pozłacanego, miedzi, złota lub żelaza. Ze 
złota – najbardziej kowalnego ze wszystkich metali, wychodzi-
ły rzeczy najwdzięczniejsze. Z  kamieni krymscy jubilerzy cenili 
szczególnie krwawniki, turkusy, perły i diamenty, a także macicę 
perłową.

Czapeczki „feski” ozdabiano kompozycjami z kwiatów ze szla-
chetnym kamieniem w  centrum, w  kształcie sześcioramiennej 
gwiazdy lub promieni słońca. Kolczyki wyobrażały półksiężyce, 
koła, stożki, migdały, żołędzie oraz kiście winogron.

Badacze rzemiosła Tatarów Krymskich (m.in. rusznikarskiego, 
tkackiego, jubilerskiego) zauważyli, że od wieku XIX do początków 
XX, a szczególnie w okresie władzy sowieckiej, postępowały one 
ku upadkowi. Ich funkcjonowanie w jakimś stopniu podtrzymy-

67 M. J. Czurły, Krymskotatarskije kilimy: riemiesło, iskusstwo, sakralnaja tajna proszłogo,1996, s. 45.

27. Warsztat szewski majstra Ibrahima.
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wały działania Technikum Rzemieślniczo-Przemysłowego, gdzie 
prowadzono pięcioletnią naukę w  czterech pracowniach szkol-
nych: dywanowo-tkackiej, hafciarskiej, barwników chemicznych 
oraz stolarskiej. Druzgocącym ciosem dla bachczysarajskiego rze-
miosła stała się deportacja Tatarów z Krymu w maju 1944 roku. 

Dalsza wystawa, w  czwartym pomieszczeniu, zatytułowana 
jest „Mieszkania Krymskich Tatarów w okresie weselnym”. A były 
one wówczas szczególnie pięknie ozdabiane. W dzień ślubu oblu-
bienica prezentowała w domu swój posag – tu zbierano też prezen-
ty od pana młodego. W skład wiana wchodziły: materace, kołdry, 
poduszki, dywany, fi lce, skrzynie, bielizna z  domowego płótna, 
nakrycia głowy, ręczniki. Już kilka lat przed ślubem dziewczyna 
spędzała przy krosnach tkackich; w przygotowaniu wyprawy po-
magały jej krewne oraz przyjaciółki.

28. Weselny wystrój pokoju panny młodej.

W pokoju, w którym rozłożono posag, na żerdziach pod sufi -
tem zawieszono chustki – yavlıq i marama – narzutki z barwnymi 
wyszywaniami. Na półki wystawiono miedziane naczynia, zaś na 



    65

sofach i skrzyniach porozkładano pościel, odzież oraz wzajemne 
prezenty od pana i panny młodej. Panna przygotowywała prezent 
dla narzeczonego, składający się z  dziewięciu przedmiotów. Po-
winny tam być: koszula – kölmek, pas – uçqur, kapciuch na tytoń, 
pokrowiec na zegarek – saat kap, skarpety – çorap, wyszywane 
podwiązki do skarpet – çorap bağ, chusteczka do nosa – cep yavlığı 
oraz omuz bez i  tiz bez – ręczniki, którymi nakrywano ramiona 
i kolana narzeczonego podczas obrzędowego golenia68.

Kawaler z  kolei obdarowywał swą oblubienicę tureckimi mo-
netami, którymi przyozdabiano czapeczkę – „feskę” i napierśnik, 
kolczyki, dwie lub trzy suknie, szubkę obszytą wiewiórczym futer-
kiem – tonçuq, jedwabne i wełniane szale oraz safi anowe pantofl e.

Wieczorem i w pierwszy dzień zaślubin do domu panny młodej 
przychodził narzeczony obejrzeć posag i  prezenty. Nie spotykał 
się z dziewczyną, ale przez krewnych przekazywał dla niej złotą 
monetę. Podarunki otrzymywał drugiego dnia uroczystości, nato-
miast posag przewoził razem z panną młodą w dniu następnym. 
Wtedy też wszystkie te rzeczy rozkładano w domu pana młodego, 
pozostawiając taką dekoracje nawet przez rok.

Piąta wystawa nosi tytuł „Tradycyjne mieszkania Krymskich 
Tatarów”. Tatarskie budownictwo charakteryzowało się wpraw-
dzie różnorodnością, ale wystrój wewnętrzny był dość podobny. 
Wnętrza domów oblepiano gliną i  bielono. Ogrzewano piecami. 
Mebli, zgodnie z muzułmańskimi zasadami, nie było wiele. W po-
bliżu paleniska stała szafka na naczynia – dolap i szafl ik na wodę 
– sudolap69.

W  pokoju dziennym oraz sypialni wzdłuż ścian rozstawiano 
sofy – set z wąskimi materacami minder, pokrytymi tkanymi na-
rzutami. Na nich kładziono przyścienne poduszki – divar yastıq. 
Poza tym w sypialni znajdowało się wiele koców oraz poduszek. 
Wokół całego pomieszczenia, nieco powyżej okien, rozciągały się 

68 O. A. Żełtuchina, Krymskije tatary w XIX naczała XX ww.: putiewodutiel po etnografi czeskomu 
otdiełu, 2003, s. 19.

69 B. A. Kuftin, Tatarskij dom goroda Bachczisaraja, 2005, s. 73.
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półki – raf o szerokości 12–15 cm. Gospodyni ustawiała na nich 
piękne naczynia, którymi się szczyciła. Na ścianie, u wezgłowia, 
wisiał Koran w pokrowcu Quran qapaq.

29. Wnętrze pokoju dziennego. 

Stół obiadowy zastępowała duża taca ustawiona na drewnia-
nej podstawie qona. Podłogę przykrywały płaty fi lcu, domowej 
roboty dywany i  chodniki. W  oknach wisiały jasne muślinowe 
fi ranki. W każdym domu był ręczny warsztat tkacki, kołowro-
tek, który w letnie dni stał na ganku, obok leżały nici, przędza, 
kłębki wełny.

W szóstym pomieszczeniu ustawiono wystawę „Rolnictwo na 
Krymie w wiekach od XVIII do początków XX”. Opierało się ono 
na współdziałaniu pomiędzy „dwoma systemami prawa grunto-
wego – rosyjskim, opartym na prawodawstwie rosyjskim, i  ta-
tarskim – wynikającym z  szariatu i  odwołującym się do prawa 
zwyczajowego, jakim był adet. Ziemia była własnością wszystkich 
członków społeczności. Łąki i pastwiska należały często do kilku 
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wspólnot naraz. Tradycje rolnicze Krymskich Tatarów, panujące 
jeszcze w początkach XX wieku, kształtowały się na przestrzeni 
stuleci. Jak podają zapisy w ustawie kolonii genueńskich z roku 
1449, ziemia u Tatarów dzieli się na „orną, łąkową i pastwiska”70.

Hodowlą bydła zajmowali się Tatarzy na terenie całego Krymu. 
Najbogatsi (nie licząc szlachetnych murzów) posiadali od dwóch 
do trzech tysięcy owiec, do dwudziestu sztuk bydła rogatego oraz 
tyleż samo koni71. W XIX wieku wśród zwierząt domowych naj-
więcej było owiec, a po nich bydła rogatego. Z wełny owczej i wiel-
błądziej tkano dywany, robiono kapcie i poduszki. Wiosną wyga-
niano owce na wysokogórskie letnie pastwiska yayla, do miejsc 
przydzielonych wcześniej dla każdej wsi – qoş. 

Orkę prowadzili wówczas Tatarzy tradycyjnym drewnianym 
pługiem z  żelaznym lemieszem w  kształcie spiczastego trójkąta 
– saban. Do bronowania służyły czterodrążkowe brony o trapezo-
wym kształcie, z drewnianymi i żelaznymi zębami – tırnaq. Siew 
wykonywano ręcznie, żęto sierpami oraq lub kosami çalğı. Sko-
szone zboże zbierano w  niewielkie kupki, równe połowie snopa 
i  okładano żerdziami. W  celu oczyszczenia ziarno przerzucano 
je najpierw pięciołopatkowymi szufl ami – beşparmaq, następnie 
przesiewano przez rzeszoto i zsypywano w wełniane worki. Prze-
chowywane było w ziemnych dołach, przykrytych deskami i sło-
mą. Uprawiano cztery gatunki pszenicy, jęczmień jary i  ozimy, 
proso, ryż, owies. Rozpoczęcie siewu oraz żęcie plonów następo-
wało w dzień ustalony przez radę wspólnoty.

Sadownictwem zajmowano się na Krymie od najdawniejszych 
czasów. Najlepsze ku temu warunki panowały na południowym 
wybrzeżu, w  dolinach rzek: Alma [krtat. Alma], Balbek [krtat. 
Belbek], Kacza [krtat. Qaçı], Sałgir [krtat. Salğır], w  okolicach 
Bachczysaraju, Karasubazaru, Starego Krymu i  Symferopola. 
Większość tutejszych drzew jest długowieczna. Glebę wokół nich 
starannie obrabiano, przekopywano, nawożono (np. końskim 

70 F. F. Łaszkow, Istoriczeskij oczerk krymskotatarskogo ziemlewładienija, 1894, s. 41.

71 W. Ch. Kondaraki, Uniwiersalnoje opisanije Kryma, 1875, s. 13-14.
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obornikiem) i  w  zależności od opadów podlewano od trzech do 
pięciu razy w  roku. Drzewa przycinane były za pomocą rozma-
itych piłek i sierpowatego noża keskiç z długą rękojeścią (120 cm). 
Podczas dużego urodzaju wokół drzew ustawiano podpórki çatal. 
Plony składano w stożkowatych koszach obszytych płótnem, aby 
nie obijały się o ścianki, następnie sortowano i przed wysłaniem 
opakowywano. Aby podczas długich przewozów na koniach owo-
ce nie zamarzły, owijano je wojłokiem72.

Tytoń, oprócz Tatarów, uprawiali głównie Grecy i  Ormianie. 
W początkach XX wieku hodowany był w 8500 gospodarstwach 
180 krymskich wsi. Były to niewielkie plantacje, na których sa-
dzono m.in. takie gatunki, jak samsun, trapezon, dübek, kara lâle, 
lâle, amerikalı (krzyżówka tytoniu tureckiego i amerykańskiego).

Ostatnia ekspozycja poświęcona jest tradycyjnej kuchni tatar-
skiej. Ma ona bezpośrednie powiązania z tradycyjnymi kuchnia-
mi innych narodów Krymu: Greków, Karaimów i  Krymczaków, 
zarówno w technologii przygotowywania, jak i w nazewnictwie. 
Występują jednak regionalne różnice, np. dieta Tatarów stepo-
wych była mięsno-mleczna, zaś na południowym wybrzeżu – po-
chodzenia zwierzęco-roślinnego. Na stepie jedzono końskie mięso 
i pito kobyle mleko, czego nie było na podgórzu i terenie nadmor-
skim. Tam pożywienie Krymskich Tatarów składało się z chleba 
ötmek, placków qatlama, pierożków yantıq. Uprawiano też i spoży-
wano surowe oraz marynowane warzywa, m.in. czosnek, cebulę, 
fasolę, kapustę i pomidory.

Dania mięsne na południowym wybrzeżu gotowano rzadziej. 
Najpopularniejszymi były: pılav – pilaw z prosa i baraniny, czebu-
reki – z ciasta z mięsem, smażone we wrzącym tłuszczu, gołąbki 
w liściach winogronowych podlane zsiadłym mlekiem, katykiem 
– qatıq, tataraş – zupa z pierożkami oraz kebaby. 

W  krymskotatarskiej kuchni były rozstawione i  rozwieszane 
rozmaite sprzęty: tekne – drewniana niecka do zagniatania ciasta, 
qırğıç – metalowa skrobaczka do oczyszczania niecki, pite kürek – 

72 W. Ch. Kondaraki, Uniwiersalnoje opisanije Kryma, 1875, s. 84. 
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łopatka do placuszków, çoyun qazan – żeliwny kocioł, kubu – masel-
nica, sepet – kosz na owoce, bardaq – gliniany dzbanek na marynaty. 
W pobliżu paleniska, w miedzianych dzbanach gügüm stała woda. 

30. Wyposażenie krymskotatarskiej kuchni. 

Poczęstowanie gościa kawą było u Krymskich Tatarów nie tylko 
obowiązkiem, ale i przyjemnością. Kawę gotowano w dzbanusz-
kach cezve i nalewano w fi liżanki fi lcan, w komplecie z podstaw-
kami zarf. Do kawy podawano też chałwę, rozmaite konfi tury, np. 
róże w cukrze lub z niedojrzałych orzechów włoskich, miód oraz 
baklawę – baqlava.

Pod koniec XIX wieku w Bachczysaraju istniały 62 kawiarnie 
dwóch kategorii: pierwszej – przeznaczone dla murzów i kupców 
oraz drugiej – dla wszystkich pozostałych. Kawiarnie pierwszej 
klasy znajdowały się w „najlepszych miejscach i były okazale zbu-
dowane”. 

Oprócz kawy, wśród Krymskich Tatarów popularne były na-
pitki: petmez – przygotowywany z soku jabłek i gruszek, szerbet 
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(sorbet), şerbet – owocowy wywar z  owoców cytrusowych, buza 
– boza – lekki napój ze sfermentowanego prosa. Wina z winogron 
Tatarzy nie robili i nie pili, trzymając się wskazania Koranu: „od 
wina więcej biedy, niż pożytku”.

W  pokoju, gdzie podawano obiad, myto ręce. Służył do tego 
niewielki dzbanek quman i miska z ażurową pokrywką. „Zgodnie 
z zasadami, wodę podawały i polewały na ręce gościa dzieci go-
spodarza, a niekiedy na znak specjalnego poważania także sam 
gospodarz”. Przed rozpoczęciem posiłku na kolana kładziono sa-
modziałową, lnianą serwetę i  należało wypowiedzieć „Bismilla-
hir-rahmanir-rahim – W imię Boga Miłosiernego, Litościwego”, po 
skończeniu zaś podziękować za jedzenie i picie.

To już ostatnia sala Etnografi cznego Oddziału Historii i Kultu-
ry Narodu Krymskotatarskiego. Powracając do chańskiego pała-
cu, zauważymy, że przy wejściu na plac po prawej stronie znajduje 
się fontanna w  kształcie kamiennego wazonu. Na wysokim po-
stumencie stoi czasza, której krawędzie mają formę kwiatowych 
płatków. Osiem strumieni spływa kaskadowo do niewielkiego, 
ośmiobocznego, jak sama czasza, basenu. Wokół niego znajduje 
się klomb z barwnymi kwiatami. 

Mijając duży dziedziniec, można dojść do chańskich stajni, któ-
rych dokładny opis dał P. S. Pallas: „kamienna budowla, długości 
15 sążni i szerokości czterech, mogąca pomieścić 40 lub 50 koni 
w  dwóch rzędach. Podłoga niebrukowana, lekko pochyła; świa-
tło przenikało przez ażurowe okna, skierowane na dziedziniec”73. 
Zespół stajenny, znajdujący się pomiędzy chańskim cmentarzem 
a skrzydłem bibliotecznym, składa się z kilku zabudowań. Same 
stajnie rozlokowane były na parterze, natomiast piętro zajmo-
wali koniuchowie. Przebudowano je w roku 1850, a obecnie słu-
żą za pomieszczenia administracyjne oraz gospodarcze zespołu 
muzealnego. 

73 P. S. Pallas, Nabludiennyja wo wriemia putieszestwija po jużnym namiestniczestwam Russkogo 
gosudarstwa w 1793-94 godach, 1999, s. 27. 
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31. W dawnych chańskich stajniach znajduje się obecnie administracja muzeum 
i pomieszczenia gospodarcze.

W przeciwległym końcu dziedzińca, nieopodal schodów, które 
wcześniej prowadziły do pałacowych sadów, teraz natomiast wy-
chodzą na skwer z pomnikiem ku czci bohaterów II wojny świato-
wej, jest jeszcze jedna fontanna – w kształcie dużej wieży z kopu-
łą. Postawiono ją w roku 1818 ze środków wspólnoty krymskota-
tarskiej na pamiątkę odwiedzin pałacu przez cara Aleksandra I. 
Prawdopodobnie autor projektu – architekt Filip Elson (?–1867), 
zajmował się w tym okresie remontem pałacu. Możliwe, że fon-
tanna ozdobiona była po bokach muszlami i  innymi detalami, 
które jednak się nie zachowały.

Prawie obok, na lewo – widnieje kolejna fontanna, niegdyś usta-
wiona w innym miejscu i później przeniesiona. Jest to masywna 
schodkowa piramida z ciemnego granitu, z dwoma półokrągłymi 
pucharami, pierwotnie zwieńczonymi obeliskiem z  dwugłowym 
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orłem. Powstała pod koniec roku 1913 na 300-lecie domu Roma-
nowych74. 

Dawne ogrody (sady) Chańskiego Pałacu na północnym stoku 
doliny Czuruk Su z czasem straciły swoje znaczenie jako obiekty 
sztuki ogrodowo-parkowej. Jeden z  nich spełnia rolę nekropola 
upamiętniającego rok 1918 i lata 1941–1944.

Chański cmentarz przy południowej ścianie Wielkiego Chańskie-
go Meczetu to niejedyne miejsce pochówku w  pałacowym zespole 
architektonicznym. Od południa do ogrodowych tarasów pałacu 
przylega następny cmentarz. Zachowało się na nim tylko dürbe Di-
lary Bikecz, znane w literaturze popularnej i pięknej jako mauzoleum 
„Marii Potockiej”. Napis na płycie, dawniej upiększającej wejście do 
grobowca, a  obecnie przechowywanej w  lapidarium rezerwatu, za-
wiera 1177 rok hidżry, co odpowiada rokowi 1764. Dürbe Dilary Bi-
kecz należy do późniejszych grobowców kopulastych75.

32. Dürbe Dilary Bikecz.

74 GARK, F. 64, Op. 1, D. 1623. Ob ustrojstwie namiatnika w namiat’ 300-letija doma Romano-
wych w 1913 g., l. 65-73. 

75 J. S. Asiejew, Architiektura Kryma,1961, s. 25.
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Budowla ta osadzona jest na planie ośmiokąta. Ściany kończą 
się attyką, na której stoi ośmiokątny bęben. Każdy z jego boków 
obrobiony jest czterema niewielkimi ozdobnymi łukami. Na ścia-
nach fasady w  kształcie podwójnego pasa znajdują się po trzy 
dekoracyjne łuki. Wewnętrzne przejście od podstawy do szczy-
tu wykończono ośmioma płaskimi półokrągłymi łukami. Ściany 
i wnętrze kopuły były dobrze otynkowane i zwyczajnie pomalo-
wane. Kopuła, wyłożona kwadratowymi wypalanymi cegłami, 
z zewnątrz pokryta była ołowiem. Zabytek ten ma wielkie znacze-
nie w historii rozwoju tatarskiego budownictwa monumentalnego 
na Krymie76.

W ciągu dwóch i pół stuleci, gdy Chański Pałac służył jako rezy-
dencja władcy krymskiego państwa, jego wygląd ulegał istotnym 
zmianom. Kształt, który posiada obecnie, w ogólnym zarysie po-
chodzi z wieku XVIII, kiedy sztuka budowlana i zdobnicza Chana-
tu Krymskiego osiągnęła szczyt doskonałości. 

76 U. A. Bogdaninskij, Tatarskije „diurbe” – mawzolej w Krymu, 1927, s. 16.
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ZAKOÑCZENIE

Dominującym obiektem dziedzictwa kulturowego Starego 
Miasta jest niewątpliwie Chański Pałac – powstały w różnym 

czasie kompleks zabudowań rozlicznego przeznaczenia. Kryte-
rium dla wydzielenia podstawowych okresów budowlanych pała-
cu stało się panowanie poszczególnych chanów krymskich, którzy 
przekształcili go w reprezentacyjne centrum polityczno-admini-
stracyjne krymskotatarskiego państwa. Po pożarze w roku 1736 
pałac uległ znacznemu zniszczeniu, ale dzięki remontowi w latach 
1784–1787, przed wizytą carycy Katarzyny II, wciąż pozostaje 
główną atrakcją Bachczysaraju. 

Według przekazu, ostatni chan krymski Szahin Girej (1777–
1782, 1782–1783) opuszczając terytorium chanatu, wywiózł ze 
sobą najcenniejsze przedmioty. Trudno dzisiaj ustalić, ile w tym 
prawdy, jednak opuszczony pałac stopniowo niszczał i  popadł 
w ruinę. Prace restauracyjne w latach 20. i 30. XIX wieku, trwa-
jące do połowy wieku XX, z powodu niedostatecznego fi nanso-
wania i  nieprzemyślanych działań tylko pogorszyły sytuację. 
Pierwsza naukowo przygotowana profesjonalna restauracja 
pałacu pod kierownictwem architekt J. I. Łopuszyńskiej, która 
przyczyniła się do ochrony unikatowych zabudowań, odbyła się 
w  latach 1960–1964. Pałac Chański stanowi zabytek historii 
i kultury ogólnoświatowego znaczenia, co potwierdzają niedaw-
ne działania zmierzające do wpisania go na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

W roku 2003 w pałacu rozpoczęła się nowa seria prac remon-
towo-konserwatorskich, których wykonawcy pod ścisłą kontrolą 



76    

naukową starają się krok po kroku odtworzyć oryginalny i nie-
powtarzalny, pierwotny wygląd chańskiej rezydencji. Dzisiej-
szy Bachczysaraj to turystyczne miasto z  licznymi atrakcjami, 
w  którym tak wspaniale współczesność łączy się z  czasem mi-
nionym.
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The Crimean Khans’ Palace 
in Bakhchisaray

The history of Crimean Khanate, Tatar state in Europe, rema-
ins still little known. Today, its eloquent testimony presents 

Khans’ Palace in Bakhchisaray, unique residential-representati-
ve complex, ready to enter UNESCO World Heritage list. Almost 
three centuries, Bakhchisaray Palace was centre of political, spiri-
tual and cultural life of Crimean Tatars. Th ey consisted of many 
various buildings – residential, representative, economic, temples, 
cemeteries, gardens. Not much survived till the modern times: 
two Khans’ mosques – Big and Small, mufti’s house, Khans’ ce-
metery with two mausoleums, service buildings, amongst them 
Room of Khans’ Council, living rooms for Khans, guests, servants, 
guards, harem, two gate towers, observation tower, kitchen, sta-
ble, six internal courtyards and 14 fountains. All of the buildings, 
with internal and external ornamentation are the best testimony 
of artistic and artisanal craftsmanship of local and extraneous 
makers. We can fi nd here traces of Arabic-Persian and Turkish sty-
les, but also Baroque and Renaissance. Since April 24, 1996, at the 
Palace operates Museum of History and Culture of the Crimean 
Tatars, which has historical-architectural character. Th is place is 
well worth a visit. 

(Tłum. Daniel St. Czachorowski) 
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Krymo chanų rūmai 
Bachčisarajuje 

Krymo chanato, totorių valstybės Europoje, istorija vis dar 
mažai žinoma. Šiandien neapsakomu jo palikimu yra laikomi 

Chano rūmai Bachčisarajuje. Šį unikalų gyvenamąjį reprezentacinį 
kompleksą rengiamasi įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąra-
šą. Bachčisarajaus rūmai beveik tris šimtmečius buvo politinio, 
dvasinio ir kultūrinio Krymo chanato gyvenimo centru. Jų teri-
torijoje buvo įvairūs gyvenamieji, reprezentaciniai, ūkiniai pasta-
tai, šventovės, kapi nės, daržai. Deja iki mūsų laikų jų mažai išliko: 
dvi chano mečetės – Didžioji ir Mažoji, muftijaus namelis, chano 
kapinės su mauzoliejais, tarnybinės patalpos, tokios kaip Chano 
tarybos salė, chanų, svečių, tarnų, sargybos gyvenamosios patal-
pos, haremas, du bokštai ties vartų, žvalgybinis bokštas, virtuvė, 
arklidė, šeši vidiniai kiemai ir 14 fontanų. Išorinė ir vidinė pas-
tatų apdaila parodo mums nuosavų ir svetimų vykdytojų meninį 
meistriškumą. Čia galima rasti arabų-persų, turkų stilių pėdsa-
kas, kaip ir baroko ir renesanso. Nuo balandžio 24 dienos 1996 
metų chano rūmuose veikia Krymo totorių istorijos ir kultūros 
muziejus, esantis istoriniu-architektūriniu muziejiniu ansambliu. 
Verta apsilankyti toje vietoje. 

(Tłum. Daniel St. Czachorowski) 
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Двoрец крымских хaнoв 
в Бaхчисaрaе

История Крымского ханства, татарского государства 
в Европе, всё ещё мало известна. На сегодняшний день 

Ханский дворец в Бахчисарае является неописуемым его на-
следием. Идет подготовка занесения этого уникального пре-
зентабельного жилого комплекса в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. На протяжении почти трёх столетий бахчи-
сарайский дворец являлся центром политической, духовной 
и культурной жизни Государства крымских татар. В его состав 
входили жилые, презентабельные, хозяйственные постройки, 
храмы, кладбища, огороды. К сожалению сохранилось из них 
немного: две ханские мечети – Большая и Маленькая, домик 
муфтия, ханское кладбище с двумя мавзолеями, служебные 
постройки, т.к. зал Ханского совета, жилые помещения пред-
назначенные для ханов, гостей, прислуги, охраны, а также га-
рем, две башни у ворот, смотровая башня, кухня, конюшня, 
шесть внутренних дворов и 14 фонтанов. Внешний и внутрен-
ний декор построек является прекрасным свидетельством ар-
тистического и ремесленного мастерства родных и приезжих 
работников. Здесь присутствуют арабо-персидские, турецкие 
стили, а также барокко и ренессанса. 24 апреля 1996 года 
в Ханском дворце открылся Музей истории и культуры крым-
ских татар, представляющий собой историко-архитектурный 
музейный комплекс. Это место стоит посетить.

(Tłum. Daniel St. Czachorowski) 
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