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Crimeea, numele peninsulei din nordul Mãrii Negre ce þine
prima paginã a ºtirilor de câteva luni, a fost locul unde a fiinþat
hanatul tãtar cu acelaºi nume. Istoria acestuia a fost precedatã
de cea a hanatului Hoardei de Aur (Magazin istoric, nr. 5/2014),
a cãrui organizare ºi instituþii tãtarii crimeeni le-au preluat în
bunã mãsurã.
Tamga

HANATUL TÃTAR DIN CRIMEEA
TASIN GEMIL
Aparatul administrativ din Hoarda de Aur era o
construcþie funcþionalã relativ simplã, alcãtuitã pe
baza legislaþiei genghishanide ºi a tradiþiei locale.
Eficienþa lui se baza pe respectarea cu stricteþe a
reglementãrilor legale. Instituþiile administraþiei
centrale erau subordonate unui ulus emiri (primministru de azi), iar fiecare departament al administraþiei era condus de cãtre un emir (ministru). Hoarda de Aur era compusã din douã pãrþi: Apuseanã
(europeanã), cu nucleul în Crimeea ºi centrul administrativ la Solhat (Eski Kîrîm) ºi Rãsãriteanã
(asiaticã), cu nucleul în Horezm ºi centrul la Urghench
(azi în Turkmenistan). Situaþia era identicã cu cea
din Imperiul Otoman de mai târziu: Anatolia ºi Rumelia. Cele douã pãrþi erau subordonate puterii cenAvangarda tãtarã a armatei otomane
aflate în expediþie în Ungaria,
în anul 1566; miniaturã de epocã

trale, dar aveau ºi o largã
autonomie politico-administrativã în privinþa relaþiilor cu provinciile pe care
le controlau. Oraºele erau
conduse de cãtre emirii de
oraº. Fiecare oraº avea propriul aparat administrativfiscal ºi juridico-poliþienesc.
Divanul sau consiliul hanului era organul executiv-judecãtoresc (într-o anumitã mãsurã ºi legislativ)
suprem.

Palatul hanilor din Bagcesaray
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multe dintre marile
oraºe ale vremii,
mai cu seamã din
Occident. În centrul oraºului se aflau edificiile publice (palatul guvernamental, moscheea mare, bazarul, piaþa) ºi în cercuri concentrice
erau situate locuinþele, prãvãliile ºi
Sãpãturi arheologice la Saray Berke
atelierele locuitorilor oraºului. SaEconomia Hoardei de Aur
ray Berke era aºa de mare,
era susþinutã de activitatea
încât cãlãtorului arab Ibn
urbanã ºi de cea ruralã. În
Battuta i-a trebuit, în 1333,
Hoarda de Aur au existat 170
mai mult de o jumãtate de zi
de oraºe mari, dintre care mai
pentru a-l strãbate cãlare de
mult de 100 au fost centre
la un capãt la altul. Existau
urbane noi. Multe dintre ele
ºi strãzi ale unor organizaþii
funcþioneazã ºi acum, cu nuprofesionale, dupã cum exismele lor vechi ºi mai ales cu
tau ºi cartiere confesionale
nume noi, în primul rând
care se bucurau de autonomie
ruseºti. Dacã structura de stat
administrativã ºi independenþã
închegatã a Hoardei de Aur se
spiritualã. Existau strãzi padatoreazã în principal lui Batu
vate, cu trotuare, rigole cu apã
Han, lãrgirea ºi perfecþionarea
curgãtoare permanentã ºi ilusistemului orãºenesc, expanminat stradal. Nu puþine losiunea ºi conexiunea triconticuinþe aveau etaj, instalaþii de
nentalã a economiei urbane
apã curentã ºi canalizare, predin acest mare stat au fost în
cum ºi încãlzire centralã sub
primul rând opera lui Berke
podeaua de teracotã; iar peHan (1257-1266), apoi ºi a lui
reþii camerelor ºi bãilor erau
Özbek Han (1312-1341).
acoperiþi cu faianþã coloratã
(renumita faianþã roºie a fost
Evaziunea
inventatã în Hoarda de Aur, la
Urghench). Exista chiar ºi un
fiscalã,
sistem municipal de colectare
practic exclusã
a gunoiului menajer. Se crede
cã pubela este o creaþie tãtãCercetãrile arheologice din
reascã, probabil din secolul
câteva vechi aºezãri urbane
al XIV-lea.
însemnate – ca Saray, Solhat,
Meseriile larg rãspândite
Köneurghench, Buhara sau
erau metalurgia ºi prelucrarea
ªehr-i Cedid (din R. Moldometalelor. Numai într-un sinva), de pildã – au scos la ivealã
gur loc din Saray Berke au fost
un sistem urbanistic de înalt
gãsite opt cuptoare înalte, fienivel, inspirat de urbanismul
care cu câte 70 de rãsuflãtori,
mameluco-sirian ºi de cel
ceea ce ne duce cu gândul la o
horezmian. Deºi noua capitaadevãratã „uzinã metalurgicã“
lã a Hoardei de Aur, Saray
din secolul al XIV-lea. Existau
Berke, a fost distrusã complet
ºi în alte oraºe ateliere mari de
de oºtile lui Timurlenk, în
tip manufacturã (kiarhane)
1395, totuºi cercetãtorii (chiar
pentru þesãturi, ceramicã, stiruºi!) au gãsit dovezi incontesclãrie, pielãrie, armurerie ºi
tabile ale unei organizãri
unelte de metal, tâmplãrie, de
urbane net superioare faþã de
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pietrari, obiecte casnice º.a.
Bazarurile erau extrem de lucrative, fiind adevãrate pieþe
internaþionale. Aici erau vândute mãrfuri aduse aproape
din întreaga lume. În oraºe
existau ºi mari companii internaþionale formate din asociaþi (urtak) autohtoni ºi
strãini. Negustorii occidentali
(din Italia, Ungaria, Franþa,
Spania, zona balticã etc.) vindeau aici mari cantitãþi de
produse meºteºugãreºti, îndeosebi de metal ºi lânã, cumpãrând în schimb mãtãsuri
chinezeºti, þesãturi de bumbac,
blãnuri, robi, arme ºi obiecte de
metal, animale, îndeosebi cai
etc. La fel ºi de la Saray Berke
veneau ºi plecau mari caravane compuse frecvent din
5.000-6.000 de animale de
povarã, însoþite fiecare de câteva mii de oameni. Transportul pe Volga avea o însemnãtate foarte mare. Hanii tãtari
au susþinut în mod energic
dezvoltarea comerþului pe
Marea Neagrã, ceea ce a favorizat extinderea negustorilor
italieni în zonã. Cu toate
acestea, veniturile obþinute din
activitatea comercialã internaþionalã nu erau prea mari,
deoarece drumurile care strãbãteau Hoarda de Aur erau
artere secundare ale traficului
intercontinental. Tocmai de
aceea, Hoarda de Aur a desfãºurat aºa-numitul „rãzboi de
100 de ani“ împotriva statului
ilhanid (mongol) din Iran,
pentru controlul segmentului
azerbaidjean (Tebriz) al „Marelui drum al mãtãsii“.
Veniturile statului Hoarda
de Aur erau obþinute în principal din taxele puse pe activitatea productivã ºi comercialã internã. Dãrile personale reprezentau un capitol
secundar în bugetul de stat
al Hoardei de Aur. Aparatul
fiscal era riguros organizat ºi
strict controlat, astfel cã evaziunea fiscalã era aproape
exclusã. Edificiile religioase ºi
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slujitorii tuturor cultelor erau
scutiþi de dãri cãtre stat.

Un stat modern
timpuriu
Securitatea drumurilor ºi a
comunicaþiilor a reprezentat o
preocupare permanentã pentru conducãtorii Hoardei de
Aur. Exista o reþea largã de
drumuri. Cãile principale de
transport dispuneau, la distanþe de 25-30 km, de staþii cu
caravansaraiuri, construite ca
adevãrate fortãreþe ºi întãrite
cu garnizoane militare. Pe
drumurile principale circulau
zilnic, pe ambele sensuri, în
medie 500 de care mari încãrcate, trase fiecare de câte
ºase perechi de boi, la care se
adãugau caravanele mari ºi
mici. Poºta de mesagerie
rapidã a fost organizatã de
Batu Han ca un serviciu de
însemnãtate strategicã, cu
menirea de a asigura legãtura
strânsã dintre puterea centralã
ºi autoritãþile provinciale.
Drumurile erau atât de sigure
în Hoarda de Aur, încât se
spunea cã dacã un copil ar
merge, având în mâini un vas
plin cu aur, de la un capãt la
altul al acestui imens stat, nu
ar pierde pe drum nici mãcar
o singurã monetã.
Marea majoritate a populaþiei din Hoarda de Aur se

ocupa cu creºterea animalelor
ºi agricultura. Stãpânii de
animale erau de regulã nomazi ºi seminomazi; ei aveau
obligaþia de a da statului un
animal dintr-o sutã. Agricultorii sedentari erau concentraþi în zonele propice pentru cultivarea pãmântului
(Crimeea, Horezm, bazinul
Volgãi) ºi dãdeau o zecime din
recoltã pe an. Existau ºi alte
biruri legate de întreþinerea
drumurilor, aprovizionarea
armatei, a olãcarilor ºi solilor
etc. O obligaþie majorã a unei
pãrþi a populaþiei masculine,
fãrã deosebire de origine
etnicã sau religioasã, era ºi
participarea la campanii
militare. Dezertorii erau
decãzuþi din drepturile de
„cetãþeni“, ceea ce însemna
pierderea familiei, bunurilor
ºi vieþii. „Cetãþenii“ Hoardei de Aur erau liberi din
naºtere, indiferent de origine
etnicã ºi religioasã. Exista ºi
pãtura destul de numeroasã
a robilor (prinºi în rãzboaie
ºi raiduri prãdalnice), care
erau folosiþi în diverse munci,
precum ºi cea a robilor eliberaþi (urtakci), asemãnãtori
pânã la un punct cu ºerbii din
Europa, în sensul cã ei lucrau pãmântul stãpânului, cu
obligaþia de a-i da acestuia
pânã la jumãtate din recoltã.
În a doua jumãtate a secolului

... ºi dans tãtar, gravuri de Carlo Bosoli, secolul al XIX-lea

Costume tãtãreºti...

al XIV-lea, în Hoarda de Aur
deveniserã predominante
domeniile ereditare de tip
feudal, numite soyurgal, ale
cãror venituri aparþineau în
întregime stãpânilor lor.
În 1360 s-a stins dinastia
Sayîn, fondatã de cãtre Batu
Han. Luptele interminabile
pentru putere care au urmat,
între atât de numeroºii
pretendenþi la tron, au devastat
statul ºi au dus la declinul lui
iremediabil. Lovitura cea mai
mare a fost aplicatã Hoardei de Aur în 1395, de cãtre
Timurlenk, care era originar
din tribul tãtar Barlas. În
secolul al XV-lea, Hoarda de
Aur a pierdut nu numai putere
ºi teritorii, ci ºi titlul sãu aurit. În sursele istorice ale perioadei, referirile la ea se fac
numai sub forma de Hoarda
Mare (Ulug Orda); aceasta a
dispãrut în 1502. Cele mai
însemnate hanate tãtãreºti
desprinse din Hoarda de
Aur, cel de Crimeea ºi cel de
Kazan, au dus mai departe
evoluþia istoricã a poporului
tãtar, divizat ºi limitat acum la
arii restrânse. Hanatul de
Crimeea ºi-a asumat întreaga
moºtenire a Hoardei de Aur.
Unul dintre cei mai avizaþi
cercetãtori ai istoriei tãtarilor
crimeeni, americanul Alan
W. Fisher, este convins cã
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genghishanidã, cãreia îi aparþineau ºi
ghiraizii, s-a bucurat în lumea turcomusulmanã de cel
puþin acelaºi prestigiu de care s-a
bucurat Casa carolingianã în lumea
romano-catolicã.
Hanul Crimeii
a folosit în mod
oficial numele de
Ghiray (Kiray/KiPalatul hanilor, picturã de Carlo Bosoli, 1857
rey) pentru prima
oarã în 1441, când
„Hanatul tãtarilor crimeeni
Hadji Ghiray a bãtut monetã
a fost unul dintre cele mai
în calitate de han independent.
importante state ale Europei
Primul document crimeean
rãsãritene. De fapt – sublinia
tãtar de cancelarie (yarlîk),
el – Hanatul din Crimeea
cunoscut pânã acum, în care
îndeplinea toate condiþiile
apare acest nume dinastic,
necesare unui stat modern
dateazã din 1453. În aceste
timpuriu“.
acte oficiale apare ºi un
însemn (tamga) cu trei braþe,
Insistenþa ruºilor
care a devenit emblema dinasticã a ghiraizilor ºi simde a-i elimina
bolul naþional al tãtarilor de
astãzi. Acest însemn oficial a
Întemeietorul Hanatului
fost preluat de la Hoarda de
independent din Crimeea a
Aur, având menirea de a
fost Hadji Ghiray (1440sublinia de la început faptul cã
1466), descendent pe linie
noul stat tãtãresc din Crimeea
directã din Tokay Timur, nepot
este moºtenitorul direct al
al lui Genghiz Han. Aceastã
Hoardei de Aur. Hanii ghiraizi
ramurã genghishanidã se
nu au renunþat niciodatã la
aflase neîntrerupt la conduacest drept de moºtenire,
cerea pãrþii apusene (cu nuafirmându-l în mod concret
cleul în Crimeea) a Hoarori de câte ori au avut posidei de Aur. Iar la începutul
bilitatea, mai cu seamã în
secolului al XV-lea, Crimeea
secolele XVI-XVII. Deasupra
devenise de facto o posesi„Porþii ambasadorilor“ (o
une a familiei ghiraide. Debijuterie renascennumirea dinastiei ghiraide,
tistã italianã) din
care a domnit fãrã întreruPalatul Bagcesaray
pere în Crimeea pânã la sfâra fost aºezatã în
ºit (1783), vine de la renumi1503 (deci, imetul trib Kerey, care l-a crescut
diat dupã dispari(atalîk) pe tatãl lui Hadji
þia Hoardei de Aur,
Ghiray, hanul Kiyaseddin.
în 1502) o inscripAcesta ºi-a manifestat recuþie, în care hanul
noºtinþa faþã de clanul Kerey,
Mengli Ghiray I îºi
dând numele lui primului sãu
afirma rãspicat tinãscut. Nu este lipsit de intetlul sãu de mare
res sã menþionãm faptul cã
han al Hoardei de
unul dintre cele cinci triburi
Aur, de stãpân al
mari care compun fondul
celor douã contipoporului kazah de astãzi
nente ºi al celor
este cel al Kereyzilor. Casa
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douã mãri (M. Neagrã ºi M.
Caspicã).
În calitatea lor de moºtenitori ai Hoardei de Aur,
hanii crimeeni s-au strãduit sã
apere hanatele tãtare de Kazan
ºi de Astrahan de agresiunea
ruseascã, ducând campanii
militare victorioase chiar ºi
pânã la Moscova. Þarii ruºi au
plãtit tribut (tîyîº) hanilor tãtari
din Crimeea pânã la pacea de
la Istanbul, din anul 1700.
Numai cã, inaugurând politica
lor agresivã în secolul al XVIlea, ºi þarii ruºi au început sã
emitã pretenþii la moºtenirea
Hoardei de Aur, pretenþii
manifestate chiar ºi astãzi
(vezi proiectul eurasiatic,
reanexarea Crimeii...). Aºa se
poate explica ºi insistenþa
cârmuitorilor Rusiei (inclusiv
ai U.R.S.S.) de a-i elimina
pe tãtari, nu numai ca entitate politico-culturalã, ci ºi ca
fiinþe umane.
Cea mai mare parte a litoralului crimeean a trecut în
stãpânirea Porþii otomane în
1475, când hanatul a acceptat
suzeranitatea sultanului de la
Istanbul. Hanatul se întindea
ºi în afara Peninsulei Crimeea,
cuprinzând Caucazul apusean,
pânã aproape de Soci în est,
stepa kâpceacã pânã la râul
Samara, în nord, ºi pânã la
gurile Dunãrii (Bugeac), în
vest. Dacã în zona caucazianã
populaþia majoritarã supusã
hanilor crimeeni era cea cer-

Mausoleul lui Hadji Ghiray
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chezã, în zonele de stepã din
Crimeea ºi, îndeosebi, din
nordul Mãrii Negre preponderenþi erau tãtarii nomazi ºi
seminomazi, cunoscuþi sub
denumirea de nogai. Începând
cu secolul al XVI-lea, sub
presiunea crescutã a Rusiei,
nogaii din stepele Donului ºi
Kubanului au fost împinºi
încontinuu cãtre apus. Hanii
Crimeii i-au luat sub protecþia
lor, oferindu-le locuri de aºezare, inclusiv în nordul Peninsulei ºi în Bugeac. Nogaii
erau subordonaþi cãpeteniilor
proprii, dar ºi guvernatorilor
crimeeni (serasker), numiþi
dintre prinþii ghiraizi.

Republica tãtarã
Deºi, începând cu secolul al
XVI-lea, în Crimeea a pãtruns
puternic influenþa turcoosmanã, totuºi hanatul de aici
a rãmas, în esenþa sa, un stat
tãtãresc, legat indisolubil de
modelul ºi structura Hoardei
de Aur. Din cauza întinderii
teritoriale mult restrânse faþã
de Hoarda de Aur, în Hanatul
Crimeii nu a fost aplicabil
sistemul trilateral: centru ºi
cele douã aripi. El a fost însã
practicat în ceremonialul de
stat. În schimb, împãrþirea
puterii a fost valabilã ºi în
Hanatul din Crimeea. Hanul
era nevoit sã þinã seama de puterea aristocraþiei feudale din
hanat, care avea putinþa sã îl
aleagã ºi sã îl demitã, chiar ºi
în condiþiile suzeranitãþii otomane. Instrumentul cel mai

Tãtãroaice

eficient folosit în acest sens era
retragerea susþinerii politice, implicit ºi militare, în
favoarea unui alt prinþ ghiraid.
Aristocraþia crimeeanã era
condusã de un consiliu restrâns, numit Karachi, format
din ºefii a patru clanuri de bazã
din hanat. Termenul karachi
derivã din sintagma mongolã
kharachu bo’ol, ceea ce însemna „poporul“, „cei aflaþi în
afara dinastiei domnitoare“.
Hanul nu putea lua nicio hotãrâre importantã fãrã consultarea celor patru karachi bey
sau cel puþin a liderului acestora (baº karachi/bey), funcþie
deþinutã permanent de cãtre
conducãtorul celui mai puternic clan tãtar din hanat, cel al
ªîrînilor. Ceilalþi membri karachi s-au mai schimbat, dar
de regulã ei au fost ºefii triburilor: Kâpceak, Argân ºi Barân; ultimele douã fiind ale
nogailor. Aceastã diarhie a
încurajat opoziþia faþã de

abuzurile sau puterea crescutã
a hanului, ducând la un regim
de tip nobiliar în Hanatul Crimeii, asemãnãtor cu Republica nobiliarã polonezã. În
situaþii de crizã politicã, beii
karachi convocau întreaga
nobilime tãtarã (mârza) la
locul numit „Sub stânci“ (Kaya astî), loc cu semnificaþie
sacrã, deoarece acolo erau
gravate, încã din perioada
preislamicã, tamgalele triburilor tãtare din Crimeea. Nici
hanul ºi nici sultanul otoman
nu puteau ignora voinþa mârzalelor. Consulul Franþei la
Bagcesaray, Xaverio Glavani,
scria, în 1724, cã beiul ªîrînilor era „ºeful Republicii“
tãtare din Crimeea.
Acest dualism politic a fost
un factor pozitiv, pânã la un
punct, dupã care a devenit
un factor de subminare în evoluþia statului tãtar crimeean.
Situaþia este în mare mãsurã
asemãnãtoare cu cea a Poloniei din secolele XVI-XVIII.
Statul polonez ºi statul tãtar din Crimeea au dispãrut
aproape în acelaºi timp, la
sfârºitul secolului al XVIIIlea, în condiþii istorice comparabile. Polonia a renãscut
dupã Primul Rãzboi Mondial. Republica Democratã
Tãtarã din Crimeea, proclamatã în decembrie 1917 (prima republicã din întreaga
lume islamicã), a fost înecatã
în sânge de armata bolºevicã,
în februarie 1918.
(Va urma)
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