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HANATUL TÃTAR DIN CRIMEEA
TASIN  GEMIL

Încheiem aici incursiunea în istoria Crimeii în vremea când a fost
stãpânitã de tãtari (Magazin istoric, nr. 5, 6/2014). La 8 aprilie 1783,
þarina Ecaterina a II-a proclama anexarea peninsulei, ceea ce marca
sfârºitul Hanatului Crimeii; nu ºi al istoriei tãtarilor de acolo.

Armura hanului
Sahib Ghiray al II-lea

Þarina Ecaterina a II-a ºi anexiunea ei din 1783: Crimeea

Pânã cãtre jumãtatea secolului al XVI-lea, mai precis pânã la domnia hanului Sahib
Ghiray (1532-1551), structura de stat crimeeanã a fost aproape identicã cu cea din Hoarda de
Aur. Domnia lui Sahib Ghiray a coincis cu perioada de apogeu a statului otoman, aflat atunci
sub conducerea lui Süleyman Magnificul (1520-1566). Sahib Ghiray a cunoscut bine sistemul
otoman, în cei opt ani cât a trãit în Istanbul, dupã ce ocupase tronul din Kazan (1521-1524). El
era un admirator sincer al sultanului otoman. Ajuns pe tronul Crimeii cu ajutorul acestuia,
Sahib Ghiray a promovat reforme structurale, menite sã ducã la formarea unui stat centralizat
dupã modelul otoman. Sahib Ghiray nu a reuºit sã atingã acest obiectiv, dar a înlesnit creºterea
influenþei otomane în Crimeea. Au mai fost ºi alþi hani, ca renumitul han-cãrturar Gazi Ghiray-
Bora (1588-1608), care au încercat sã instituie modelul autocratic otoman, recurgând inclusiv
la uciderea prinþilor ghiraizi rivali. Dar opoziþia coalizatã a aristocraþiei tãtare i-a fãcut pe
aceºti hani sã eºueze în încercarea de a cumula toatã puterea în mâinile lor. Caracterul dualist

al puterii moºtenit de Hanatul Crimeii de la Hoarda de Aur a fost
o particularitate fundamentalã, care a rãmas neschimbatã pânã
la sfârºit. Nici structura de stat nu a suferit modificãri esenþiale,
chiar dacã au fost introduse ºi unele instituþii originale sau de
inspiraþie otomanã.
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Hanul Mengli Ghiray la Curtea sultanului
Bayezid al II-lea

Noul palat al hanilor de la
Bagcesaray a fost construit
dupã modelul celui de la Top-
kapî al sultanilor otomani, iar
viaþa de Curte ºi activitatea de
cancelarie de la Bagcesaray se
desfãºurau aproape la fel
precum cele din Istanbul. În-
tr-o oarecare mãsurã a fost pre-
luat în hanat ºi sistemul fun-
ciar al feudei condiþionate (ti-
mar), care a constituit coloana
vertebralã a statului otoman.
Dar sistemul soyurgal al feu-
dei ereditare, moºtenit de la
Hoarda de Aur, a rãmas pre-
cumpãnitor, chiar ºi în a doua
jumãtate a secolului al XVIII-
lea. Pãmântul era lucrat în
parte cu þãrani tãtari ºi, în mare
mãsurã, cu robi strãini, luaþi
prizonieri în rãzboaie, prinºi
în raiduri de pradã (ceapul) sau
cumpãraþi. Sistemul robilor a
constituit un sector important
al organizãrii economico-so-
ciale, dar ºi militar-administra-
tive a statului tãtar crimeean.
Exista ºi categoria robilor de
stat – asemãnãtoare cu siste-
mul mameluc ºi otoman –,
care erau recrutaþi din partea
de capturi ce revenea hanului,
dar ºi din tributul anual de
tineri pe care îl dãdeau ha-
natului triburile supuse din
Caucaz. Aceºti robi erau folo-
siþi în serviciile militare ale
hanului, îndeosebi de gardã,
dar ºi în administraþie; ei se
bucurau de privilegii însem-
nate. Cu timpul, aceºti robi
s-au tatarizat ºi au format
adevãrate familii nobiliare
„de spadã“. Robii care mun-
ceau ºase ani în hanat erau
eliberaþi.

Adunãri
reprezentative

largi
Hanul Crimeii întruchipa

suveranitatea de stat, susþi-
nutã de puterea dinasticã moº-
tenitã direct de la Genghiz
Han. Pe tronul din Crimeea nu

se putea aºeza decât un mem-
bru al dinastiei ghiraide.

Instituþia asociatului la
domnie, numitã kalgay (în tã-
tarã: „cel care rãmâne“), a fost
creatã în 1484, cu prilejul
campaniei împotriva Moldo-
vei. O asemenea instituþie era
necunoscutã atât în Hoarda de
Aur, cât ºi în sistemul de stat
otoman. În 1581, a fost înfiin-
þatã ºi a doua instituþie a aso-
ciatului-succesor, nureddin
(dupã numele ºefului de trib
nogai care îl crescuse pe
prinþul numit cel dintâi în
aceastã funcþie), tot cu prilejul
unei campanii militare, de
aceastã datã în Iran. Kalgay-
ul ºi nureddinul erau desem-
naþi dintre fiii sau fraþii ha-
nului aflat pe tron. Reºedinþa
primului se afla în oraºul
Akmescit (azi, Simferopol), iar
a celuilalt era în Kachiseray,
dar ºi în alte locuri. Kalgayul
ºi nureddinul aveau pro-
priile palate, divanuri, demni-
tari, curteni ºi oºteni, dreptul
de a întreþine relaþii externe,
fiind practic hani mai mici.
Ei erau membri de drept ai
divanului hanului ºi aveau
sub comandã însemnate forþe
militare, în primul rând pe
cele ale nogailor din stepã.

Divanul sau
consiliul ha-
nului întrunea
puterea execu-
tivã ºi pe cea
judecãtoreascã
ºi în micã mã-
surã pe cea le-
gislativã. Acest
divan era for-
mat din prinþii
ghiraizi aflaþi în
funcþii (kalgay,
nureddin ºi cei
trei seraskeri),
muftiul, ºeful
karachi-beylor
(Magazin isto-
ric, nr. 6/2014),
muftiul, înalþi
demnitari de la

Curte, kadiul de Bagcesaray
ºi ºeful kadiilor (judecãtori),
kazaskerul (acesta din urmã
supraveghea legalitatea ho-
tãrârilor luate). Divanul era
convocat în anumite zile ale
sãptãmânii ºi se ocupa de so-
luþionarea problemelor cu-
rente, inclusiv judecarea pri-
cinilor ajunse la instanþa su-
premã. În acest divan un rol
important revenea marelui
aga (ulug aga), care era echi-
valentul marelui vizir oto-
man. Hotãrârile majore – suc-
cesiunea la tron, încheierea de
tratate internaþionale, porni-
rea unei mari campanii mi-
litare, schimbarea unei legi
importante etc. – erau adop-
tate în adunãri reprezentative
largi (kurultay). La asemenea
adunãri participau, alãturi de
hanul în funcþie, membrii di-
nastiei aflaþi atunci în Cri-
meea, reprezentanþii pãturii
de cãrturari (ulema), ºefii de
clanuri însoþiþi de apropi-
aþii lor (emeldeº sau sîrdaº),
înalþi demnitari din aparatul
de stat º.a.

Cinci milioane
de locuitori

Hanul organiza sãptãmâ-
nal, dupã slujba de vineri, un
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ªcoalã islamicã pentru copii

soi de divan popular,
în care asculta cu luare
aminte problemele
oamenilor de rând.
Ambasadorul polon
Martin Bronewski,
care a petrecut zece
luni în Crimeea, în
1578, cu scopul de a se
informa, raporta rege-
lui sãu: „atunci când
se aflã în faþa jude-
cãtorului sau a hanu-
lui, tãtarii ºi strãinii din
pãtura de jos se simt pe
deplin în largul lor, spunân-
du-ºi fãrã nicio reþinere ne-
cazurile ºi plângerile. Hanul
îi ascultã cu atenþie ºi ia ho-
tãrârea imediat“. Tribunalele
din Hanatul Crimeii judecau
atât pe baza legislaþiei isla-
mice, cât ºi a celei tradiþionale
tãtare. „Am petrecut zece luni
în mijlocul lor [al tãtarilor –
T.G.]  mãrturisea Martin Bro-
newski , dar nu am aflat ºi nu
am vãzut cã au sãvârºit crime.
În toatã aceastã perioadã, nu
am fost martor la vreo faptã
de încãlcare a legilor ºi nici la
minciuni, înºelãciuni, calom-
nii sau intrigi... Ei nu se tem
de hoþi, pentru cã nu ºtiu ce
este hoþia“.

În salonul de primiri de la
palatul Bagcesaray erau orga-
nizate, cu ocazii festive ºi la
primirea ambasadorilor strã-
ini, ceremonii oficiale, la care
participau prinþi, reprezen-
tanþii cãrturarilor, ºefi de cla-
nuri, înalþi demnitari º.a. În
cadrul acestor acþiuni proto-
colare, numite „înfãþiºare“
(körünüº), fiecare participant
îºi ºtia precis locul ºi rolul. De
regulã, ele erau urmate de
mese festive oferite de cãtre
han, locul la masã (joasã) al
fiecãrui invitat fiind dinainte
fixat. Poziþia cãrturarilor în
ierarhia oficialã tãtarã era
imediat dupã cea a membrilor
dinastiei ghiraide.

Hanul Crimeii  era tratat de
cãtre sultanul otoman nu ca

un vasal, ci ca un adevãrat
aliat. La întâlnire, sultanul îl
întâmpina pe han în picioare,
îl îmbrãþiºa numindu-l „fratele
meu“ ºi îl aºeza pe un scaun
anume pregãtit la dreapta
tronului sãu. Toþi cei prezenþi
la primire, inclusiv marele
vizir, stãteau în picioare. Ha-
natul nu plãtea nicio dare
Porþii; dimpotrivã, primea sti-
pendii militare importante din
partea ei. La 24 noiembrie
1764, ambasadorul Franþei la
Istanbul scria: „Un han tãtar
nu este tratat aici cu mai pu-
þinã consideraþie decât un su-
veran independent“.

Hanatul Crimeii era împãr-
þit în provincii denumite kay-
makamlîk, conduse de un kay-
makam (guvernator), cãrora le
erau subordonate regiunile
denumite kadîlîk (kaza), con-
duse de un kadî, care avea
puterea judecãtoreascã ºi ad-
ministrativã, la fel ca în Impe-
riul Otoman. Existau ºi cele
trei regiuni cvasiautonome ale
nogailor din afara peninsulei.
Potrivit recensãmântului din
1740, în Hanatul din Crimeea
existau atunci ºase kayma-
kamlîkuri ºi 48 kadîlîkuri; trei
kazale se aflau sub ad-
ministraþie otomanã, în san-
geacul Kefe (Caffa). Hanatul
avea ºi multe oraºe, vechi ºi
noi, al cãror numãr depãºea
desigur numãrul reºedinþelor
de kaza (48). Ele se bucurau
de autonomie administrativã

ºi libertate spiritua-
lã. Potrivit consulului
Franþei la Bagcesaray,
Baron de Tott, la ju-
mãtatea secolului al
XVIII-lea, întreaga
populaþie a Hanatului
din Crimeea ar fi fost
de cinci milioane de
locuitori (alte surse o
estimeazã la trei mi-
lioane), din care circa
1,5 milioane se crede
cã trãiau în peninsula
propriu-zisã.

Iute ca vântul
de dimineaþã

Armata Hanatului din Cri-
meea a continuat moºtenirea
Hoardei de Aur, fiind o forþã
redutabilã, în mãsurã sã
influenþeze evoluþia situaþiei
politico-militare din rãsãritul
Europei ºi din regiunea cau-
cazo-iranianã. Potrivit esti-
mãrilor realiste, oastea Hana-
tului din Crimeea nu a fost
niciodatã mai mare de 80.000
ostaºi. Cifrele exagerate (150-
200.000) din unele surse is-
torice se datoreazã în primul
rând numãrului cailor de re-
zervã pe care îi aducea în cam-
panie fiecare oºtean tãtar (doi-
trei cai). De fapt, în campaniile
mari din afara hanatului
participau 40-50.000 oºteni,
cãci 20-30.000 ostaºi rãmâ-
neau sã asigure apãrarea ha-
natului, de obicei sub coman-
da nureddinului. Armata tã-
tarã era formatã exclusiv din
cãlãreþi. Sub comanda hanu-
lui se aflau ºi unitãþile de ie-
niceri, puºcaºi ºi tunari (60
tunuri) ai sangeacbeiului oto-
man de Caffa. Aceºtia erau în
jur de 2.000 ºi se deplasau în
care speciale. Ordinul de che-
mare în campanie se dãdea cu
trei-patru sãptãmâni înainte.
Patru gospodãrii erau obligate
sã trimitã un oºtean înzestrat
ºi înarmat. Fiecare oºtean
trebuia sã aibã rezerve de
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Confruntare între cavaleria tãtarã ºi cea polonã

Ruinele cetãþii genoveze de la Caffa

hranã pentru trei luni,
cât dura de obicei o
campanie. Hrana de
campanie era compusã
din fãinã de mei prãjit,
iaurt sãrat scurs, carne
uscatã sau afumatã,
brânzeturi uscate ºi
apã. Pastrama (bastîr-
ma) este un produs
tãtãresc. Proviziile
erau puse în burdufuri
de piele ºi cãrate de
caii de rezervã sau în
cãruþe anume desti-
nate. De regulã, campaniile
militare tãtare erau organi-
zate cãtre sfârºitul verii, dupã
recoltã, sau în miezul iernii,
când râurile ºi fluviile erau
bine îngheþate. Oºteanul tãtar
era echipat ºi înarmat uºor,
având doar pieptar de piele,
cãmaºã de zale, coif, sabie,
pumnal, arc, lance scurtã ºi
scut uºor. Cei care nu aveau
posibilitatea acestei înzestrãri
minime erau nevoiþi sã se
împrumute cu dobândã, în
speranþa cã vor obþine prãzi
bogate. Oºteanul care se
sustrãgea de la mobilizare sau
de la executarea ordinelor era
scos în afara legii, oricine
având dreptul sã îl ucidã ºi sã
îi ia familia ºi bunurile.

Tãtarii acordau o însem-
nãtate prioritarã informaþiilor
militare, astfel cã erau trimise
mai înainte unitãþi speciale de
cercetare. Traseul de urmat,
numit sarkma, era dinainte ºi
precis stabilit. Marºul
se fãcea în formaþie de
luptã: centru ºi cele
douã aripi. Hanul co-
manda centrul, unde
era concentratã aproa-
pe jumãtate din efectiv,
iar cele douã flancuri
se aflau sub comanda
kalgayului ºi, respec-
tiv, a karachi-beyului.
În timp ce hanul ur-
mãrea obiectivul prin-
cipal, cele douã flan-
curi executau opera-

þiuni de anihilare, interceptare
ºi destructurare a apãrãrii.
Rãspândirea fricii era un mij-
loc eficient de paralizare a
inamicului. Armata tãtarã era
renumitã prin rezistenþã ºi mo-
bilitate. Cronicile otomane
comparã iuþeala oºtirii tãtare
cu „vântul de dimineaþã“. În
luptã era aplicatã tactica hãr-
þuirii, întoarcerii prin surprin-
dere ºi a învãluirii inamicului.
În apãrare, tãtarii formau rapid
o adevãratã fortãreaþã din care
înlãnþuite, tunuri ºi bagaje,
numitã küren, tacticã preluatã
cu mult folos ºi în Europa, sub
denumirea de wagenburg.

Grânar
al Istanbulului
Viaþa economicã ºi socialã

a Hanatului din Crimeea era
preponderent ruralã, mai bine
zis era bazatã pe creºterea
animalelor ºi pe agriculturã.

Dacã în primele secole,
adicã în secolele XV-
XVI, crescãtorii no-
mazi ºi seminomazi
reprezentau majorita-
tea, în veacurile ur-
mãtoare ponderea se-
dentarilor agricultori a
crescut în mod sem-
nificativ, nu numai în
peninsulã, ci ºi în stepa
din afara ei, inclusiv în
Bugeac. Feudalii tãtari
(mârza) deþineau ca
domenii cea mai mare

parte a pãmântului, pe care îl
primeau în stãpânire ereditarã
(soyurgal) sau posesiune
condiþionatã (timar) de la han,
în schimbul slujbei vasalice.
Dãrile plãtite de þãrani stãpâ-
nilor de feude erau de o zecime
din recolta agricolã ºi de a
douãzecea parte din animale;
exista ºi o rentã în muncã de
opt-nouã zile pe an. Toþi þã-
ranii tãtari sau de alte etnii
erau liberi sã plece oricând de
pe un domeniu, ceea ce îi
obliga pe mârzaci sã fie pon-
deraþi în pretenþiile lor faþã de
aceºtia ºi, în acelaºi timp, sã
recurgã mai mult la munca
robilor. Cãlãtorii ºi diplomaþii
strãini din secolele XVI-XVIII
atestã bogãþia ºi varietatea
produselor agricole ºi ani-
maliere din hanat, care erau în
mãsurã sã satisfacã nu numai
nevoile proprii, ci ºi pe cele
ale regiunii de litoral aflate
sub administraþia Porþii. Mai

mult, Hanatul din Cri-
meea devenise un ade-
vãrat grânar al Istan-
bulului, iar în vremuri
de lipsuri, ºi Þãrile Ro-
mâne se aprovizionau
cu cereale de la tãtari.
Aºa de pildã, în timpul
foametei din Moldova,
din 1684, „început-au
a vini o mulþime de
taberi de carã tãtãrãºti
cu mãlaiu de vândut în
Ieºi“, scrie cronicarul
Ion Neculce.
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Tãtari plecaþi în pribegie

În oraºe existau multe
ateliere meºteºugãreºti. Re-
numitele sãbii ºi cuþite tãtã-
reºti, harnaºamentele moi ºi
ºeile uºoare tãtãreºti erau
foarte bine apreciate în toatã
Europa. Crimeea era, totodatã,
o zonã importantã pentru
tranzitul internaþional de mãr-
furi, mai cu seamã pe ruta
nord-sud. Prin porturile cri-
meene de la Marea Neagrã, în
primul rând Caffa, erau cum-
pãrate produse meºteºugã-
reºti de metal, blãnuri, robi º.a.
provenite din zonele nordice,
mari cantitãþi de bumbac,
mãtase, citrice, mirodenii etc.,
aduse din sud.

Agresiunea
ruseascã

Începând cu secolul al XVI-
lea, þarii ruºi au privit Crimeea
nu numai ca o bazã de atac
cãtre Balcani, Caucaz ºi Is-
tanbul, dar ºi ca pe o grãdinã
însoritã. Atâta vreme cât
unitatea de acþiune tãtaro-
otomanã a fost puternicã,
Rusia nu a îndrãznit sã atace
Crimeea. În secolul al XVIII-
lea, în condiþiile slãbiciunii
manifeste a puterii otomano-
tãtare, trupele ruseºti au în-
ceput sã atace în mod repetat
Crimeea, de fiecare datã pro-
ducând mari distrugeri ºi

masacre. Înfrântã pe toate
fronturile, Poarta a trebuit sã
accepte Pacea de la Kuciuk
Kainargi, din 1774, prin care
Rusia proclama independen-
þa Hanatului din Crimeea.
Agenþii ruºi au provocat per-
manent tulburãri în hanat,
astfel cã, în 1782-1783, tru-
pele ruseºti comandate de
cneazul Grigori Potiomkin au
bombardat sate ºi oraºe din
Crimeea, ucigând un mare
numãr de tãtari.

La 8 aprilie 1783, Ecaterina
a II-a a proclamat anexarea
Crimeii ºi transformarea ei
într-o provincie ruseascã.
Populaþia autohtonã tãtarã a
fost supusã sistematic repre-
saliilor, pentru a o obliga sã
lase locul în Crimeea coloniº-
tilor slavi. În 1784, guverna-
torul Gr. Potiomkin a emis o
poruncã prin care cerea „iz-
gonirea din peninsulã a tu-
turor tãtarilor localnici din
regiunile de munte ºi câm-
pie“. Pânã în anul 1800, mai
mult de 500.000 tãtari fuse-
serã nevoiþi sã-ºi pãrãseascã
locurile de baºtinã, pentru a
se refugia între graniþele oto-
mane, inclusiv în Dobrogea.
Alþi peste 200.000 au fost
izgoniþi în anii de rãzboi din
1806-1812 ºi 1827-1829, iar
imediat dupã Rãzboiul Cri-
meii (1853-1856), au plecat

din peninsulã, conform date-
lor oficiale, 192.660 tãtari. În
realitate, numãrul acestora era
mult mai mare. Pânã în anul
1922, 1.800.000 tãtari au fost
siliþi sã pãrãseascã patria
strãbunã. În nopatea de 18
mai 1944, din ordinul lui
Stalin, au fost deportaþi toþi
tãtarii care mai erau în
Crimeea (250.000). În acelaºi
timp, autoritãþile ruseºti au
procedat la distrugerea siste-
maticã a monumentelor ºi
documentelor istorice tãtã-
reºti din Crimeea, inclusiv a
cimitirelor ºi numelor locali-
tãþilor.

Moºtenirea istorico-cultu-
ralã tãtarã rãmâne încã foarte
bogatã. În 1983, UNESCO a
sãrbãtorit 800 de ani de la
naºterea poetului Kul Ali,
fondatorul literaturii tãtare
clasice. Rusia a urmãrit sã
ºteargã toate dovezile care
atestau drepturile tãtarilor la
moºtenirea pãmânturilor
strãbune. Aceste distrugeri
continuã ºi astãzi. Un cu-
noscut istoric ºi analist ucrai-
nean, Oleksa Haiworonski,
releva recent faptul cã tãtarii
au fost cei care s-au opus ferm
noii invazii ruseºti în Crimeea,
nu comunitatea ucraineanã de
acolo, nici guvernul ºi armata
ucraineanã. 


