
KRYM BAKCZYSARAJ 

Pałac Chanów Krymskich 
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Pałac Chana 
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Kompleks pałacowy chanów krymskich w 
Bachczysaraju 

 Kompleks otoczony murami znajduje się na lewym brzegu rzeki 
Churuk-Su i składa się z dwóch bram, Wielkiego Meczetu Chan-
Dżami, pałacu głównego, wieży Sokoła, cmentarza chanów, 
haremu, ogrodów perskich oraz innych zabudowań. 

 Obecnie terytorium pałacu z ogrodami zajmuje około 4,3 hektara, 
co stanowi mniej niż 25% pierwotnej powierzchni. Jest jednym z 
trzech muzułmańskich kompleksów pałacowych zachowanych w 
Europie. Dwa pozostałe to Topkapı w Stambule oraz Alhambra w 
Granadzie. 
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 Pałac został zbudowany w pierwszej połowy XVI wieku przez jeńców pojmanych w 
czasie wypraw Tatarów na ziemie Rusi oraz obecnej Ukrainy na rozkaz ówczesnego 
chana Sahiba I Gireja.  

 Prace prowadzone były pod nadzorem osmańskich, perskich oraz włoskich architektów. 
Wraz z tworzeniem pałacu chan rozpoczął budowę całego miasta Bachczysaraj jako 
nowej stolicy.  

 Budowę kompleksu zapoczątkowano najprawdopodobniej w 1532 roku. Pierwszym 
stawianym obiektem był Wielki Meczet Chan-Dżami, który do XVII wieku nazywany był 
Meczetem Chana Sahib Gireja.   

 Kompleks był wielokrotnie przebudowywany, prawie każdy z chanów zmieniał jego 
część, dobudowywał nowe lub burzył i budował od nowa inne budynki. W 1736 roku 
duża część kompleksu została zniszczona przez pożar. Współczesny kształt zachował 
się właśnie z tego okresu, odbudowy pałacu i większości budynków przez chana 
Selameta II Gireja. 

7 



8 



9 



Główny plac Pałacu Chanów  
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 W jednym z napisów w pokojach chanów, pałac poetycznie porównywany jest z naszyjnikiem z 
morskich pereł.  

 Zespól budynków pałacowych w swym planie istotnie może przypominać naszyjnik: 
zróżnicowane budowle, dziedzińce wewnętrzne oraz chańskie ogrody wydają się być jakby 
"nawleczone" na nić ułożoną wokół pałacowego placu. 
Na plac bowiem wychodzą okna i portale budowli, furtki prowadzące na wewnętrzne dziedzińce. 
Jej przestrzeń ma łączyć wszystkie najważniejsze strukturalne komponenty pałacu.  

 Na południu placu znajdowały się specjalne tarasy gdzie rozciągały się obszerne dekoracyjne 
ogrody. Podczas gdy plac miał służyć podkreśleniu przestrzeni, ogrody miały wkomponowywać się 
w naturalne otoczenie, zamieniając górskie stoki wokół pałacu we wspaniałą dekorację, na której 
tle wyróżnia się zespół budowli pałacowych. 

 Do pałacu wiodły z placu dwie pary wrót. Dziś goście Chan-saraja trafiają na terytorium byłej 
rezydencji chanów przez Wrota Wschodnie. W czasach chanów naprzeciwko wejścia do pałacu 
pośród budynków miejskich znajdowała się chańska mennica. Budynki przystające do wschodnich 
wrót były miejscem rozmieszczenia straży kapy-chalków (krymskich odpowiedników tureckich 
janczarów). Straż była uzbrojona w broń palną i w większości pochodziła z plemion czerkieskich. 
Nazwa południowych wrót Bakczy-kapy ( wrota sadu) pochodziła stąd, że w istocie prowadziły 
one ku chańskim ogrodom, rozciągającym się na południe od pałacu.  
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Wielki Meczet Chan-Dżami 

 Meczet został zbudowany w pierwszej połowie XVI w. jako 
pierwsza budowla w nowej stolicy chanatu krymskiego na 
polecenie chana Sahiba I Gireja. 

 W 1736 roku duża część kompleksu pałacowego została zniszczona 
przez pożar. Meczet także uległ poważnym uszkodzeniom. Obecny 
kształt zachował się z okresu, odbudowy pałacu i większości 
budynków przez chana Selameta II Gireja oraz jego następców. 
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Modlitwa Muzeina 
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Bóg Wielki 
Wierzę że nie ma innego bóstwa od Boga 
Wierzę że Mahomet jest wysłannikiem Bożym 
Spieszcie na modlitwę 
Spieszcie ku pomyślności 
Bóg Wielki 
Nie ma innego Boga 
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Allahu akbar 
Ashadu al. La illaha il Allah 
Ashadu anna Muhammad ar-rasul ul-Llah 
Hayya al as-salat 
Hayya al al-falah 
Allahu akbar 
La illaha il Allah 
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Dekoracje dziedzinca poselskiego 
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 Oprócz elementów charakterystycznych dla renesansu włoskiego czyli 
motywów kwiatów, liści, nici pereł, monet etc. na portalu są dwa napisy 
w języku arabskim: 

  
Właściciela tego pałacu i władca tego kraju, monarchę wielkiego i 
wspaniałego, chana Mengli Gereja, syna chana Hadży Gireja, niech Bóg 
błogosławi razem z jego rodzicami w obu światach. 

 Próg ten majestatyczny oraz wspaniałe te drzwi wybudowane zostały na 
rozkaz władcy dwóch kontynentów i dwóch mórz, syna chana Hadży 
Gireja, wielkiego monarchę chana Mengli Gireja (1503) 
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 7 września 1820 roku kompleks pałacowy odwiedził Aleksander 
Puszkin. Z jego wizytą związana jest legenda, wedle której Puszkin 
ułożył dwie róże, białą i czerwoną, w Fontannie łez.  
 Rezultatem jego pobytu w Bachczysaraj było wydanie w 1824 roku 

Fontanny Bakczysaraju .  

 Adam Mickiewicz odwiedził miasto i pałac na jesieni 1825 roku. 
Kilka z sonetów krymskich wydanych w 1826 roku –  
 Bakczysaraj, Bakczysaraj w nocy,  

 Grób Potockiej,  
 Mogiły haremu -opisuje pałac i miasto 
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Harem 
27   

 W haremie chanów mieszkały ich matki, niezamężne siostry, ich córki, żony oraz sługi. W 
porównaniu do haremu władców w Stambule, który zajmował blisko jedną trzecią część pałacu, 
harem chanów krymskich był stosunkowo niewielki. Po pierwsze Chanowie mogli mieć tylko 
cztery żony, po drugie przypadki posiadania przez nich odalisek (niewolnica albo konkubina w 
haremie sułtana tureckiego) były sporadyczne.  

 Mężczyźni z rodu Girejów przeważnie brali za żony Tatarki ze znamienitych rodów (np. Szurin, 
Sejt-Dzeyt). W końcu wieku XVI w. znacznie rozpowszechnił się obyczaj poślubiania kobiet z 
Czerkieskich rodów( np. z rodu Dzane). Kobiety Girejów wychodziły za mąż za najwyżej 
postawionych bejów, czasami zaś za tureckich sułtanów. Córka Mengli Gireja Aisza-hanym była na 
przykład żoną sławnego tureckiego władcy Selima I (1512-1520). 

  Do wieku siedmiu lat w haremie mieszkali też chańscy synowie. Do tego czasu mogli być blisko 
matek i niań, później przystępowali do nauki. Chańskich synów wysyłano też czasem do Czerkiesji, 
gdzie pod przewodnictwem Atakyków czyli miejscowych książąt ćwiczyli się w orężu wojennym. 

 Jeśli chodzi o sam budynek haremu krymskiego, to zachował się tylko jeden z czterech niegdyś 
istniejących pawilonów. Pozostałe trzy Rosjanie rozebrali w 1818 roku z powodu złego stanu.  

 Jedyna z zachowanych oficyn to niewysoka budowla w której mieszczą się trzy pomieszczenia. 
Dziś wnętrza haremu zajmuje ekspozycja związana z tatarską obyczajowością weselną. Można 
zobaczyć weselne podarki, bibeloty, sypialnie oraz przedmioty użytku codziennego.  
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Pokoje reprezentacyjne chana 
34 

 Drugie piętro właściwego pałacu zajmują komnaty, gdzie znajdowały się pokoje codzienne chanów i 
członków ich rodzin.  

 Oddzielny kompleks stanowi dział pokojów przeznaczony na oficjalne wizyty. Pośród pokojów chańskich 
wyróżnia się jadalnię i sypialnię z elegancką alkową. Choć w pomieszczeniach tych chanowie istotnie 
odpoczywali i spożywali posiłki, to ich dzisiejszy wygląd daleki jest od tego, który oni oglądali. 

 Aktualne wyposażenie miało swoje prototypy w epoce chanów, czyli kolorowe witraże i sufity z 
geometrycznymi ornamentami.  

 Dziś znajduje się w komnatach muzeum etnograficzne, którego zbiory prezentują zabytki kultury 
materialnej Tatarów krymskich. Możemy tu obejrzeć krymskie hafty, rękopisy, dzieła sztuki dekoracyjnej. 
 

 Komnaty przeznaczone dla gości zachowały się w dobrym stanie. Do nich zalicza się Salę Poselską, Komnatę 
Następcy Tronu, Gabinet Złoty.  

 W XVIII w. pośród ich ścian chanowie spotykali się z przedstawicielami władz zagranicznych, w nich 
rozstrzygały się sprawy współpracy między państwami, w nich chanowie i ich goście odpoczywali po 
oficjalnych spotkaniach. 

 Najsłynniejszym pomieszczeniem jest Gabinet Złoty ozdobiony sławnymi malowidłami Omera. 
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